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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 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES)
struktūrfondu un Kohēzijas fonda (KF) darbības programmu īstenošanu (ziņojums). Šis
ziņojums ir par pārskata periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim 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-2012/4 2012.gada 28.maijā.

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 2011.gadā;

-

2. sadaļā ietverta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu
uz 2011.gada beigām, horizontālo prioritāšu ieviešanu, ieguldījumu ES 2020
stratēģijas 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 aplūkoti izaicinājumi DP ieviešanā un
veiktie pasākumi šo problēmu risināšanai, ES fondu vadības un kontroles sistēmas
optimizēšanai, kā arī veiktie uzraudzības un izvērtēšanas, finanšu vadības un
kontroles pasākumi;

-

Ziņojuma 3.sadaļa veltīta analīzei par katras DP prioritātes īstenošanas gaitu un
sasniegto 2011.gadā un no plānošanas perioda sākumā līdz 2011.gada beigām, tai
skaitā iekļaujot informāciju aktivitāšu un apakšaktivitāšu līmenī, ja to ietvaros tika
sasniegts nozīmīgs progress vai konstatētas būtiskas problēmām, kā arī ilustratīviem
nolūkiem informācija par labās prakses piemēriem projektos.

-

4.sadaļā sniegta informācija par lielajiem projektiem, 5.sadaļā aplūkots progress
tehniskās palīdzības prioritāšu ieviešanā, savukārt 6.sadaļa veltīta ar DP ieviešanu
5
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saistītajiem informācijas un publicitātes pasākumiem. Ziņojuma noslēgumā sniegti
galvenie secinājumi par DP ieviešanu 2011.gadā, kā arī veicamie 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 struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi)
vadībā iesaistīto institūciju sniegtajiem datiem, jo īpaši ES fondu 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.
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1. Sociāli ekonomiskā situācija un tendences
8.

Šajā sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām galvenajām sociāli
ekonomiskajām tendencēm Latvijā 2011.gadā.

9.

Iekšzemes kopprodukts, ekonomiskā aktivitāte. Saskaņā ar Centrālās statistikas
pārvaldes (CSP) datiem Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) 2011. gadā, salīdzinot
ar 2010. gadu, palielinājās par 5,5%. 2011. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar
iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, IKP palielinājās par 5,7%.

Ilustrācija 1. IKP pieaugums pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, salīdzināmās cenās, %.

10.

Kopējās IKP izmaiņas (salīdzināmās cenās) no ražošanas aspekta 2011. gadā noteica
galvenokārt apjomu pieaugumi tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 16,9%) – par
8,7%, apstrādes rūpniecībā (14,1%) – par 11,7%, transporta un uzglabāšanas nozarē
(13,0%) – par 8,0%. Izmitināšanas pakalpojumi pieauguši par 23,6%, bet ēdināšanas
pakalpojumi – par 21,5% (kopējais nozares īpatsvars IKP ir 1,7%). Būvniecības
nozarē (6,1%) apjomi kāpuši par 12,4%.

11.

Kopējās IKP izmaiņas no izlietojuma aspekta. 2011.gadā privātajā galapatēriņā
vērojama pirkumu apjomu palielināšanās par 4,4%. Izdevumi bruto pamatkapitāla
veidošanai palielinājās par 24,6%, bet valdības galapatēriņš – par 1,3%. Preču eksports
(72,2% no kopējā eksporta) pieaudzis par 12,0% un pakalpojumu eksports – par 14,0%.
Savukārt, preču importa apjomi (83,6% no kopējā importa) pieauguši par 23,0%, bet
pakalpojumu importa apjomi palielinājušies par 9,1%.

12.

Makroekonomiskās modelēšanas rezultāti kopumā ļauj secināt, ka ES fondiem ir
būtiska ietekme uz ekonomisko aktivitāti Latvijā. Saskaņā ar makro modeļa
rezultātiem, periodā no 2002. līdz 2020.gadam, vidējais ES fondu izraisītais IKP
palielinājums gadā ir 3.9%.

13.

Inflācija. Patēriņa cenu līmenis 2011. gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada
atbilstošo periodu, pieauga par 4,0%, preču cenas pieauga par 4,9%, bet
pakalpojumiem – par 1,6%. Galvenie inflācijas cēloņi ir saistīti ar notikumiem ārējā
vidē saistībā ar naftas produktu un pārtikas cenu kāpumu pasaulē, papildu inflāciju
radīja izmaiņas nodokļu politikā. Gada vidējā inflācija 2011. gadā, salīdzinot ar 2010.
gadu, sasniedza 4,4%. Iekšējā tirgus mehānisms nerada izteiktu inflācijas spiedienu un,
atkāpjoties cenu pieaugumam pasaulē, kā arī uzturot nemainīgu nodokļu politiku,
kopējais inflācijas līmenis 2012. gadā mazināsies.

14.

Ražotāju cenas 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gada vidējo līmeni palielinājās
par 7,7% (vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 8,7%, bet eksportētajai
produkcijai – par 6,2%). Vislielākie cenu pieaugumi bija vērojami ķīmisko vielu un
7
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ķīmisko produktu ražošanā (par 25,7%), metālu ražošanā (par 20,0%), poligrāfijā un
ierakstu reproducēšanā (par 15,6%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā;
materiālu pārstrādē (par 12,7%).
15.

Būvniecības izmaksas 2011. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, pieauga par 2,1 %. No
būvniecības izmaksu komponentēm kāpums bija novērojams tikai iekārtu uzturēšanas
un ekspluatācijas izmaksām – par 10,2%, bet strādnieku darba samaksas un
būvmateriālu izmaksas gadā kopumā samazinājušās – attiecīgi par 1,0% un 0,3%.
Gada laikā būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu
pieaugums pazemes maģistrālo cauruļvadu un transporta objektu būvē, pārējo būvju
izmaksas nepieauga vai pat turpināja samazināties.

16.

2011.gadā ārējās tirdzniecības situācija turpināja uzlaboties. Līdz ar
tautsaimniecības struktūras maiņu, pārorientējoties uz izaugsmi, kas balstīta uz
rūpniecību un eksportu, Latvijas preču eksports 2011.gadā sasniedza jaunu visu laiku
augstāko līmeni, faktiskajās cenās salīdzinājumā ar 2010.gadu palielinoties par 28,1%.
Eksporta pieaugumu 2011.gadā visvairāk veicināja pieaugums tādās preču grupās kā
minerālprodukti, metāli, lauksaimniecības un pārtikas preces, ķīmiskās rūpniecības
produkcija un koks un koka izstrādājumi. 2011.gadā palielinājās Lietuvas un Igaunijas
daļa Latvijas kopējā preču eksportā, un būtiski pieauga arī Latvijas preču eksports uz
Poliju.

17.

Paaugstinoties ekonomiskajai aktivitātei un iekšējam patēriņam, 2011.gadā nedaudz
straujāk palielinājies Latvijas preču imports, salīdzinājumā ar 2010.gadu pieaugot par
28,3%. Attiecīgi ārējās tirdzniecības deficīts 2011.gadā ir pieaudzis par 29,4%, tomēr
šis kāpums lielā mērā ir saistīts ar investīciju preču importa pieaugumu, kas dod
iespēju palielināt ražošanas jaudas un konkurētspēju, veicinot eksporta pieaugumu
nākotnē.

18.

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. 2011. gadā kopā valstī bija nodarbināti 970,5 tūkst.
cilvēku, kas ir par 3,2% jeb 29,7 tūkst. cilvēku vairāk nekā 2010. gadā. Nodarbinātības līmenis 2011. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, palielinājās par 2,2 procentpunktiem un veidoja 55,3 %.

19.

Pēc CSP veiktā darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2011. gadā bija 176,5 tūkst. darba
meklētāju jeb 15,4% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātajiem un
darba meklētājiem), 2010. gadā attiecīgi darbu meklēja 216,1 tūkst. cilvēku, un to
īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā bija 18,7 %. Darba meklētāju vīriešu
īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī bija augstāks nekā sievietēm (attiecīgi
ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 17,7% un 13,1 %. 2011.gadā darba
meklētāji ar darba pieredzi bija 151,7 tūkst. jeb 85,9% no darba meklētāju skaita,
savukārt 2010.gadā šis rādītājs attiecīgi bija 190,2 tūkst. un 88,0% .

20.

2011. gadā ekonomiski neaktīvi bija 607,3 tūkst. cilvēku, kas ir par 1,4% mazāk,
salīdzinot ar 2010. gada rādītāju. Savukārt tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības atrast
darbu, 2011. gadā valstī bija 43,1 tūkst. jeb 7,2% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju
skaita, un tas ir par 8,8 tūkst. cilvēku jeb 16,9% mazāk nekā 2010. gadā.

21.

Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis
2011. gada beigās salīdzinājumā ar attiecīgo laiku pirms gada ir samazinājies par
2,8 procentpunktiem un bija 11,5% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.
8
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Reģistrēto bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar 2010. gada decembri, samazinājās par
32,2 tūkst. cilvēku un 2011. gada decembra beigās bija 130,3 tūkst. cilvēku.
Ilustrācija 2 Reģistrēto bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis pa ceturkšņiem (% no ekonomiski aktīvajiem
iedzīvotājiem).

22.

2011. gadā bezdarbnieka statuss valstī kopā tika piešķirts 127,9 tūkst. cilvēku
(2010. gadā – 161,2 tūkst. cilvēku), tajā skaitā Rīgas reģionā 56,9 tūkst. cilvēku,
Latgales reģionā 22,7 tūkst. cilvēku, Zemgales reģionā 17,5 tūkst. cilvēku,
Kurzemes reģionā 17,8 tūkst. cilvēku un Vidzemes reģionā 13,0 tūkst. cilvēku.

23.

Augstākais bezdarba līmenis 2011. gada beigās bija reģistrēts Latgales reģionā –
19,8% (2010. gada beigās – 22,3%), Vidzemes reģionā – 13,0% (16,2%), Zemgales
reģionā – 12,7% (15,8%) un Kurzemes reģionā – 12,1% (15,7%). Zemākais
bezdarba līmenis bija reģistrēts Rīgas reģionā – 8,3% (10,9%).

24.

FM 2012. gada februārī izstrādātais makroekonomiskās attīstības scenārijs ir
veidots uz konservatīviem pieņēmumiem par ārējās vides attīstību un 2012. gadam
paredz izaugsmi 2,0% apmērā. Scenārijs ir balstīts uz pieņēmumu par pasaules
izaugsmes tempu samazināšanos 2012. gada pirmajos divos ceturkšņos, kam sekos
atgriešanās pie iepriekšējiem izaugsmes tempiem. Tā rezultātā, negatīvā ietekme uz
Latvijas izaugsmes tempiem būs īslaicīga, un turpmākajos gados ekonomikas
izaugsmes tempi atgriezīsies pie to potenciālā līmeņa 4% apmērā. 2012. gadā darba
tirgus atlabšana negatīvās ārējās vides ietekmē var nedaudz palēnināties, bet
nākamajos gados atkal gaidāms straujāks nodarbināto iedzīvotāju skaita pieaugums.
Tomēr atgriešanās pie pirmskrīzes laikā sasniegtajiem rekordaugstajiem
nodarbinātības un rekordzemajiem bezdarba rādītājiem arī nav prognozējama.
Paredzams, ka 2012. gadā nodarbināto iedzīvotāju skaits palielināsies par 0,7%, bet
gada vidējais bezdarba līmenis (pēc darbaspēka apsekojuma rezultātiem)
samazināsies līdz 14,1%. Patēriņa cenu dinamiku Latvijā 2012. gadā noteiks
pasaules cenu ietekmes mazinājums, ko radīs globālā pieprasījuma aktivitātes
kritums. Nemainīgā nodokļu politika nodrošinās strauju nodokļu ietekmes
samazinājumu uz inflāciju 2012. gada pusē, un prognozējams, ka šī ietekme
pakāpeniski izzudīs līdz gada vidum. Savukārt iekšējā tirgū lēnais privātā
pieprasījuma pieaugums neradīs papildus inflācijas spiedienu. 2012. gada vidējā
inflācija prognozēta 2,6 procentu apmērā. Sākot ar 2012. gada sākumu, ir gaidāma šī
indikatora pakāpeniska samazināšanās. Atbilstoši prognozēm, Māstrihtas kritērija
novērtējums uz 2013. gada martu tiks izpildīts (gada vidējā inflācija 2,2%,
Māstrihtas kritērijs 2,4%), tomēr drošības rezerve ir minimāla. Jebkurš neparedzēts
cenu pieaugums var būtiski mazināt iespējas kritēriju izpildīt.

25.

Savukārt izveidojušās sociāli-ekonomiskās situācijas dēļ, kopumā DP aktivitāšu
ieviešana 2011.gadā noritējusi lēnāk nekā bija plānots. Pārsvarā tas bija saistīts ar
2009.gadā un 2010.gada sākumā radušos būvniecības cenu kritumu, kā rezultātā
9
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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 jau īstenošanā
esošajos projektos. Taču jau 2010.gada otrajā pusgadā bija vērojams cenu kāpums
transporta un vides jomās, kas ne visos gadījumos bijis objektīvi paredzams, tādēļ
vadošā iestāde ar informatīvo ziņojumu MK sniedza analīzi par radušos situāciju un
risinājumiem, kuri ES fondu administrēšanā iesaistītajām iestādēm jāpiemēro izmaksu
sadārdzinājuma gadījumā. MK lēma, ka nav pieļaujams nepamatots sadārdzinājums ES
fondu projektos, tādēļ 2011.gada ietvaros vadošā iestāde ir sekojusi līdzi, vai atbildīgās
iestādes un sadarbības iestādes ir nodrošinājušas, ka iepirkuma līgumi netiek slēgti par
neobjektīvi augstām cenām, bet šādos gadījumos iepirkums tiek izsludināts atkārtoti.
26.

Plašāku informāciju par sociāli-ekonomisko situāciju Latvijā 2011.gadā
(salīdzinājumā
ar
2010.gadu)
ir
pieejama
FM
tīmekļa
vietnē
http://www.fm.gov.lv/?lat/makroekonomika/ikmenesa_makroekonomikas_un_budzeta
_apskats.

2. Darbības programmas izpildes pārskats
27.

Šajā sadaļā sniegta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu
uz 2011.gada beigām (tai skaitā 2011.gada ietvaros), horizontālo prioritāšu ieviešanu,
ieguldījumu ES 2020 mērķu un vadošo iniciatīvu 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 konstatētās būtiskākās problēmas un veiktie pasākumi šo problēmu
risināšanai, kā arī veiktie uzraudzības un izvērtēšanas, finanšu vadības un kontroles
pasākumi.

28.

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).

29.

ES fondu ieviešanas sistēma paredz, ka projektu iesniegumi tiek atlasīti atklātas vai
ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. 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 2011.gadā
30.

Šajā apakšsadaļā sniegta informācija par būtiskākajiem grozījumiem plānošanas
dokumentos, finanšu un fiziskais progresu DP līmenī, ietverot informāciju par projektu
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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.
31.

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
32.

2011.gadā grozījumi DP nav veikti, taču veikti vairāki grozījumi DPP, lai pielāgotu
aktivitāšu ieviešanu esošajai sociāli ekonomiskajai situācijai.

33.

Ņemot vērā, ka potenciālie finansējuma saņēmēji 3.1.2.1.2.apakšaktivitātes „Jaunu
koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē” pirmās projektu iesniegumu
atlases kārtas ietvaros neizrādīja interesi saņemt ERAF finansējuma atbalstu, ar MK
rīkojumu Nr.2951 viss 3.1.2.1.2.apakšaktivitātes ERAF finansējums 2,4 milj. eiro
apmērā tika novirzīts 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un
infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” īstenošanai,
lai katrā reģionā nodrošinātu atbilstošu, moderni aprīkotu daudzprofilu profesionālās
izglītības centru izveidi, kas spēj nodrošināt speciālistu sagatavošanu atbilstoši reģiona
darba tirgus pieprasījumam.

34.

Lai nodrošinātu jauna specializētā neatliekamās medicīniskās palīdzības autotransporta
iegādi un sekmētu veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanu reģionālajās slimnīcās
ārpus Rīgas, ar MK rīkojumu Nr.1482 3.1.5.1.2.apakšaktivitātes „Veselības aprūpes
centru attīstība” ietvaros projektiem nepiesaistītais ERAF finansējuma atlikums tika
novirzīts 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība”
īstenošanai 4,2 milj. eiro un 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes
attīstība” īstenošanai 7,1 milj. eiro.

35.

Ņemot vērā Papildu saprašanās memorandā starp ES un LR (saprašanās memoranda
ceturtais papildinājums) noteikto Ekonomikas politikas kritēriju „Lai nodrošinātu
atbilstošu, efektīvu un caurskatāmu ES fondu vadību un apguvi, līdz 2011.gada jūlija
beigām veikt pasākumus, lai pārdalītu ES fondu finansējumu no tām aktivitātēm,
kurām līdz 2010.gada beigām nebija apstiprināti MK noteikumi par aktivitātes
īstenošanu (atbilstoši Likumā par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību
noteiktajam), ar MK rīkojumu Nr.2953 tika apturēta 3.2.2.4.1.apakšaktivitātes „Valsts
nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana” īstenošana,
izņemot visu ERAF finansējumu 10,9 milj. eiro apmērā, to novirzot 3.2.1.2.aktivitātes
„Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” īstenošanai, tādējādi nodrošinot, ka tiek
novērsta straujā tranzītielu stāvokļa pasliktināšanās, kā rezultātā tie nespēj uzņemt
atbilstošas satiksmes slodzes, un 3.2.2.3.aktivitātei „Elektronisko sakaru pakalpojumu
vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”,
lai nodrošinātu ES 2020 stratēģiju mērķu sasniegšanu – elektronisko sakaru
pieejamības attīstībai. Līdz ar to 3.2.1.2.aktivitātes ietvaros tiks uzlabots tranzītielu

1

MK 2011.gada 5.jūlija rīkojums Nr.295 „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājumā”
2
MK 2011.gada 6.aprīļa rīkojums Nr.148 „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
3
MK 2011.gada 5.jūlija rīkojums Nr.295 „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājumā”
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stāvoklis un ceļu satiksmes dalībnieku drošība, savukārt papildu finansējums
3.2.2.3.aktivitātei sniegs iespēju palielināt plānoto darba apjomu par 15%, t.sk.
palielinot arī faktiski ieguldīto optisko tīklu kopējo kilometru skaitu.
36.

Ar MK rīkojumu Nr.2954 veiktas finansējuma pārdales no 3.3.1.5.aktivitātes „Pilsētu
infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T” par KF finansējumu 10 milj. eiro
apmērā 3.3.1.1.aktivitātei „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi”, lai novērstu valsts
galveno autoceļu straujo stāvokļa pasliktināšanos.

37.

Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.4595 veiktas ERAF finansējuma pārdales
3.4.4.1.aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” no
3.4.2.1.1.apakšaktivitātes „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana,
atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai”,
3.4.2.1.2.apakšaktivitātes „Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība” un
3.4.4.2.aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”,
pārdalot radušos ERAF finansējuma ietaupījumu 4,9 milj. eiro apmērā. Ņemot vērā, ka
vidējais ERAF finansējuma apjoms vienam projektam 3.4.4.1.aktivitātes ietvaros ir
76,5 tūkst. eiro, 3.4.4.1.aktivitātes ietvaros plānots papildu īstenot vēl 63 projektus, kas
paredz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju.

38.

Latvijai kā ES dalībvalstij ir jānodrošina plašas sabiedrības informēšana par
veicamajiem veselības aizsardzības pasākumiem un par rīcību radiācijas avārijas
gadījumā, tāpat ir jānodrošina operatīva informācijas apmaiņa radiācijas avāriju
gadījumos, radioaktivitātes līmeņa monitorings, kā arī maksimāli ātri jāreaģē uz
radiācijas drošības draudiem. Ņemot vērā, ka Latvijā esošā infrastruktūra nenodrošina
pilnīgu radiācijas kontroli, paplašināts 3.5.1.4.aktivitātes „Vides monitoringa un
kontroles sistēmas attīstība” atbalsta veids, paredzot sniegt KF atbalstu arī radiācijas
avāriju agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošanai, kas ir viena no gaisa un ūdens
monitoringa daļām, lai pastāvīgi un efektīvi kontrolētu gaisa, ūdens, un augsnes
radioaktivitātes līmeni un nodrošinātu pamatstandartu ievērošanu.

2.1.2. Informācija par finanšu un fizisko progresu
39.

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.

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
40. Līdz 31.12.2011. ir apstiprināti visi kritēriju komplekti, kuriem ir pieejams ES fondu
finansējums (68 jeb 97,1% no sākotnēji plānotājiem 70) par kopējo attiecināmo
finansējumu 3 888,1 milj. eiro apmērā (tai skaitā par ES fondu finansējumu 3 210,6 milj.
eiro) jeb 100% no DP finansējuma. Saskaņā ar MK 07.04.2009. lēmumu Nr.23 47.§6
4

Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija rīkojums Nr.295 „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājumā”
5
Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojums Nr.459 „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājumā”
6
MK 2009.gada 7.aprīļa protokollēmums Nr.23 „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī”
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3.5.2.3.aktivitātei „Vēja elektrostaciju attīstība” un MK 05.07.2011. rīkojumu7
3.2.2.4.1.apakšaktivitātei „Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un
pilnveidošana”, kurām līdz 31.12.2011. nav izstrādāti projektu iesniegumu vērtēšanas
kritēriju komplekti, tika izņemts finansējums, līdz ar to minēto aktivitāšu projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu izstrādāšana vairs nav aktuāla. Projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu statuss aplūkojams zemāk.
Ilustrācija 3 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu skaits uz 31.12.2011. (% no kopējā skaita)

Apstiprināti kritēriju
komplekti par visu pieejamo
ES fondu finansējumu 3 210,6
milj. eiro

68;
97,1%

Neapstiprināti kritēriju
komplekti aktivitātēm, kurām
izņemts finansējums

2;
2,9%

41. 2011.gadā ir apstiprināti divi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti par
kopējo attiecināmo finansējumu 63,4 mlij. eiro, tai skaitā ES fondu piešķīrumu 41,5 milj.
eiro:
1) 3.2.2.3.aktivitātei „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības
nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”;
2) 2011.gadā izveidotajai jaunai 3.5.2.1.2.apakšaktivitātei „Pasākumi uzņēmumu
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.
42.

Progress 2011.gadā pret 2010.gadu ir 30,1 milj. eiro ES fondu finansējuma, kas
skaidrojams ar to, ka ar MK 05.07.2011. rīkojumu7 3.2.2.4.1.apakšaktivitātei „Valsts
nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana” tika izņemts
finansējums, savukārt 2011.gadā tika izveidota jauna 3.5.2.1.2.apakšaktivitāte.

Ilustrācija 4 Apstiprināto projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu statuss uz 31.12.2011.,
salīdzinājumā ar statusu uz 31.12.2010. (milj. eiro no ES fondu finansējuma apmēra)
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43. Ņemot vērā izmaiņas ES likumdošanā, kas nosaka standartus sankcijām un pasākumiem
pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas
nelikumīgi, sociālekonomiskās pārmaiņas valstī, prioritāro jomu izmaiņas, lai nodrošinātu
efektīvu aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu, 2011.gadā ir apstiprināti grozījumi 4
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektos, galvenokārt papildinot tos ar
7

MK 2011.gada 5.jūlija rīkojums Nr.295 „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājumā”
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kritēriju, kas vērtē, vai projekta iesniedzējs nav sodīts par trešo valstu valstspiederīgo
nodarbināšanu, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, kā arī precizējot nosacījumus
projekta gatavības uzsākšanai, izmaksu un to apjomu precizēšanu, izmaiņas finansējuma
apjomā, kā arī atbilstības nodrošināšanu nozaru regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
MK noteikumi par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu
44. Līdz 31.12.2011. ir apstiprināti 64 MK noteikumi par aktivitāšu un apakšaktivitāšu
īstenošanu (91,4% no kopējā MK noteikumu skaita) par kopējo attiecināmo finansējumu
3 861,7 milj. eiro apmērā (tai skaitā par ES fondu finansējumu 3 187,5 milj. eiro), kas
attiecīgi ir 99,3 % no DP finansējuma.
Ilustrācija 5 MK noteikumu skaits uz 31.12.2011. (% no kopējā skaita)

64;
97,1%

Apstiprināti MK noteikumi
par ES fondu finansējumu 3
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2,9%
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45. 2011.gadā ir apstiprināti 2 MK noteikumi par 41,3 milj. eiro no kopējā attiecināmā
finansējuma apmēra (tai skaitā 22,1 milj. eiro no ES fondu finansējuma), tajā skaitā
izveidojot jaunu 3.5.2.1.2.apakšaktivitāti „Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu
efektivitātes paaugstināšanai”, kuras ieviešanas rezultātā tiks atbalstītas
komercsabiedrības, kas ražo siltumenerģiju nolūkā patērēt to savām vai lokālās
siltumapgādes vajadzībām.
46. 2012.gadā I ceturksnī plānots apstiprināt MK noteikumus par 3.2.2.3.aktivitātes
„Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts
teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” īstenošanu par attiecināmo finansējumu 26,4 milj.
eiro (0,7% no kopējā attiecināmā finansējuma apmēra), tai skaitā par ES fondu
finansējumu 23 milj. eiro apmērā (0,7% no ES fondu piešķīruma).
47. Pamatojoties uz MK lēmumiem par finansējuma izņemšanu no attiecīgajām aktivitātēm,
nav izstrādāti un arī turpmāk netiks izstrādāti MK noteikumi par 3.1.4.1.4.apakšaktivitāti
„Jaunu filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai”, 3.2.2.4.2.apakšaktivitāti
„Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana”, 3.4.2.1.3.apakšaktivitāti
„Nacionālās nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā tūrisma produkta attīstība”,
3.5.2.3.aktivitāti „Vēja elektrostaciju attīstība”8 un 3.2.2.4.1.apakšaktivitāti „Valsts
nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana”9.

8

Saskaņā MK 2010.gada 18.marta rīkojumu Nr.153 „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājumā”
9
Saskaņā MK 2011.gada 5.jūlija rīkojumu Nr.295 „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājumā”
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Ilustrācija 6 Apstiprināto MK noteikumu statuss uz 31.12.2011. salīdzinājumā ar statusu uz 31.12.2010. (milj.
eiro no ES fondu finansējuma apmēra)
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48. Ņemot vērā sociālekonomiskās pārmaiņas valstī, nozaru prioritāro jomu izmaiņas, valsts
iestāžu optimizāciju, kā arī nepieciešamību turpināt uzlabot un efektīvi īstenot
profesionālo izglītības iestāžu tīkla optimizāciju, uzlabot tranzītielu un valsts nozīmes
autoceļu segumu, lai nodrošinātu efektīvu aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu,
2011.gadā 38 MK noteikumiem par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu ir apstiprināti
45 grozījumi, kas, galvenokārt, paredzēja izmaiņas atbalstāmajās darbībās, attiecināmo un
neattiecināmo izmaksu kategorijās, pieejamā finansējuma apjomā aktivitātes līmenī un
projektu līmenī, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju precizēšanu, kā arī atbilstības
nodrošināšanu nozaru regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Informācija par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm
49.

2011.gadā tika izsludinātas projektu iesniegumu atlases par ES fondu finansējumu
814,3 milj. eiro apmērā, kuru ietvaros iesniegti 815 projekta iesniegumi par 500,8 milj.
eiro, apstiprinot 483 projektu iesniegumus par 400,5 milj. eiro (79.5%), noraidot 125
(15.3%) par 28,5 milj. eiro un atsaucot vai pārtraucot 25 (5.2% no apstiprinātajiem
projektu iesniegumiem).

50.

Kā galvenie projektu iesniegumu noraidīšanas iemesli minami nepietiekams ES fondu
finansējums aktivitātes vai apakšaktivitātes ietvaros (finansējuma piešķiršanas
kritērijs), nepietiekams punktu skaits, kas jāsasniedz kvalitātes kritērijos, neatbilstība
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kas vērtē projekta iesniedzēja
īpašumtiesības, projekta gatavības pakāpi, tāpat projekta iesniegumam tika pievienoti
nekvalitatīvi sagatavoti dokumenti (visbiežāk energoauditu pārskati), saskaņā ar
kuriem tiek identificētas projekta ietvaros atbalstāmās darbības.

51.

Zemāk minētas 2011.gadā izsludinātās apjomīgākās projektu iesniegumu atlases.

52.

3.1.5.3.1.apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros tika
izsludināta projektu iesniegumu atlase par ES fondu finansējumu 85,1 milj. eiro
apmērā, ar mērķi optimizēt stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīklu,
paaugstinot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, tādējādi nodrošinot ātru un
efektīvu ārstēšanu, racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un
izlietojumu.

52. 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”
ietvaros tika izsludināta otrā projektu iesniegumu atlases kārta par ES fondu finansējumu
51,7 milj. eiro apmērā ar mērķi, efektīvi izmantojot informāciju komunikāciju tehnoloģiju
iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu
elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz
iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties
15
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads

sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi epakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti.
53. 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros turpinājās projektu iesniegumu atlase par ES fondu
finansējumu 52,5 milj. eiro apmērā, ar mērķi uzlabot ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas kvalitāti un paplašinot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot
kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju,
sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu.
54. 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros
tika izsludināta projektu iesniegumu atlase par ES fondu finansējumu 38,8 milj. eiro
apmērā. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un
energoresursu efektīvu izmantošanu.
55. 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku
ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros tika izsludināta projektu iesniegumu atlase par ES
fondu finansējumu 43,5 milj. eiro apmērā, ar mērķi uzlabot ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas kvalitāti un paplašināt pakalpojumu pieejamību, nodrošinot
kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju,
sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.
Progress projektu apstiprināšanā, līgumu slēgšanā un maksājumu veikšanā finansējuma
saņēmējiem
53.

DP ieviešana 2011.gadā kopumā vērtējama pozitīvi, sasniedzot būtisku finanšu
progresu - gada laikā tika apstiprināti projekti par 309.6 milj.eiro jeb 9.6%, noslēgti
līgumi par projektu īstenošanu par 338.8 milj.eiro jeb 10.6% no kopējā ES fondu
finansējuma, kā arī veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (tai skaitā avansi) par
460.9 milj.eiro jeb 14.4% no pieejamā ES fondu finansējuma, dubultojies deklarējamo
maksājumu apjoms. Savukārt no plānošanas perioda sākuma līgumi par projektu
īstenošanu noslēgti par 85.6 un maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti par 40.8%
no kopējā attiecināmā finansējuma.

54.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu projektu uzsākšanu, finansējuma saņēmējiem atbilstoši
aktivitāšu ieviešanas nosacījumiem līdz 2011.gada beigām izmaksāti avansi par kopējo
summu 587.7 milj.eiro jeb 18.3% 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). Atsevišķos gadījumos, ja ir objektīvs pamatojums, avansa izmantošanas
laiku var pagarināt, ja par to ir atsevišķs atbildīgās vai sadarbības iestādes lēmums.
Līdz 2011.gada beigām dzēsti avansi 131.7 milj. eiro apmērā (22%).

Ilustrācija 7. Darbības programmas ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi līdz
2011.gada beigām salīdzinājumā ar progresu līdz 2010.gada beigām, progress gada ietvaros, ES fondu
finansējums, milj.eiro

Līdz 31.12.2011.
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55.

Finanšu apguves dati no plānošanas perioda sākuma līdz 2011.gada beigām
finansējuma avotu dalījumā ir aplūkojami zemāk esošajā ilustrācijā.

Ilustrācija 8. Līdz 31.12.2011. DP ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi, veiktie maksājumi t.sk.
avansi, milj.eiro, % no pieejamā finansējuma10
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56.

Vērtējot DP ieviešanu fondu dalījumā, secināms, ka 2011.gadā labāks progress
sasniegts ERAF ietvaros, savukārt KF ietvaros atsevišķu (īpaši transporta nozarē
īstenojamo projektu īstenošana un līdz ar to kopējais progress maksājumu veikšanā
atpalika no plānotā pārsvarā saistībā ar iepirkumu problēmām, cenu paaugstināšanos,
kā arī zemju atvasināšanās problēmu (ceļu projektos). Noslēgto līgumu un veikto
maksājumu progress ERAF projektos bijis attiecīgi 15.2 procentpunkti un 16.9
procentpunkti, KF ietvaros - attiecīgi 5.5 procentpunkti un 11.5 procentpunkti. Vērtējot
progresu no plānošanas perioda sākuma līdz 2011.gada beigām, lielākais progress
līgumu slēgšanā sasniegts tomēr KF ietvaros, bet maksājumu finansējuma saņēmējiem
progresā nav būtisku atšķirību (ERAF – 40.6%, KF – 41.0%).

57.

Analīze par ES fondu apguvi reģionālā griezumā sniegta sadaļā 2.1.5. „Horizontālo
prioritāšu ieviešana”, savukārt par ES fondu ieviešanas gaitu prioritāšu līmenī
atspoguļota sadaļā „Prioritāšu īstenošana”.

Noteikto mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem sasniegšana
58.

Kopumā starp ES un Latviju parakstītajā Saprašanās memoranda ceturtajā
papildinājumā noteiktās saistības 2011.gadā ir izpildītas par 105.1% ERAF ietvaros11,
veicot maksājumus finansējuma saņēmējiem par 334.3 milj. eiro, savukārt, KF ietvaros
- 88.7% apmērā (178.2 milj. eiro), kas saistīts pārsvarā ar kavējumiem atsevišķu lielo
projektu ieviešanā iepirkumu problēmu dēļ.

59.

Tomēr atbildīgo iestāžu izstrādātie un MK apstiprinātie finanšu apguves mērķi12
izpildīti 91,4% apmērā. Neskatoties uz stingrajiem finanšu disciplīnas pasākumiem,
kuri 2011.gada sākumā tika veikti ar mērķi novērst iepriekšējos gados novērotās
situācijas, kad lielākā daļa maksājumu tika pastāvīgi kavēti, pārplānoti un atlikti uz
gada pēdējo ceturksni, arī 2011.gadā lielākā daļa ministriju mēnesi no mēneša nepildīja
noteiktās maksājumu prognozes un lielāko daļu maksājumu veica gada pēdējos
mēnešos.

10

Informācija par visiem veiktajiem maksājumiem dalījums pa finansējuma avotiem ir indikatīvs, jo faktiski
maksājumi tiek veikti par ES fondu un valsts budžeta finansējuma
11
Kopējais ERAF mērķis darbības programmām „Infrastruktūra un pakalpojumi” un „Uzņēmējdarbība un
inovācijas”, jo atsevišķi mērķi katrai programmai netika noteikti
12
Finanšu apguves mērķi apstiprināti ar 2011.gada 8.marta MK sēdes protokola Nr.14 21§.
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Ilustrācija 9. Finansējuma saņēmējiem izmaksātais finansējums no kopējā ERAF un KF finansējuma (ieskaitot
avansus) līdz 31.12.2011. salīdzinājumā ar Saprašanās memorandā plānoto maksājumu apjomu un nacionālo
finanšu mērķu izpilde, ES fondu finansējums, milj.eiro13

Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem līdz
2011.gada beigām
60.

Saskaņā ar DP Latvijai piemērojamas trīs dimensijas – „Prioritārie temati”,
„Finansēšanas veids” un „Teritorijas tips”, savukārt saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006
prasībām ziņojumā apkopots noslēgto līgumu ES fondu finansējuma sadalījums
atbilstoši piecām dimensijām. Jāatzīmē, ka tam ir tikai informatīvs raksturs un
atsevišķos gadījumos, kad nav iespējams precīzi noteikt finansējuma sadalījumu pa
dimensiju kodiem, aprēķinos tika izmantota ekspertu metode. 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.

61.

Dimensiju kodu dalījumā - ekonomiskā darbība līdz 2011.gada beigām lielākais
noslēgto līgumu apjoms, tā pat kā pagājušajos gados, vērojams būvniecības jomā, kurā
noslēgti līgumi ar finansējuma saņēmējiem par 993.8 milj.eiro (36.2% no kopējā DP
apstiprinātā ES fondu finansējuma), kas liecina, ka ekonomikas atlabšanas stadijā
uzņem apgriezienus aizvien jauni ar būvniecību saistīti projekti, par ko liecina arī
sociāli ekonomiskās tendences valstī (skat. sīkāk sadaļā ,,Sociāli ekonomiskā situācija
un tendences valstī’’). Savukārt ūdenssaimniecības jomas projekti sastāda gandrīz
piekto daļu līdz 2011.gada beigām DP ietvaros noslēgto līgumu summas. Tāpat vērā
ņemama daļa noslēgto līgumu ir ekonomiskajā darbībā ,,valsts pārvalde’’ (12.2%),
tādejādi nodrošinot ievērojamu ieguldījumu ES fondu administrēšanā, stiprinot ES
fondu ieviešanā iesaistīto iestāžu kapacitāti, uzlabojot ieviešanas uzraudzību, kopumā
nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu ES fondu līdzekļu izlietojumu.

13

Procenti aprēķināti no kopējā 2DP un 3DP ERAF piešķīruma
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62.

Šajās trīs minētajās jomās lielākais progress sasniegts arī 2011.gadā. Pārējos
dimensiju kodos arī vērojams neliels pakāpenisks pieaugums – vidēji 5% apmērā. Līdz
ar to secināms, ka jomās, kurās plānots lielākais finansiālā apjoma īpatsvars arī notika
visraitākā līgumu slēgšana un, plānojams, nākamajos gados arī aktīvākā projektu
īstenošana un rezultatīvo rādītāju sasniegšana.

Ilustrācija 10 Darbības programmas ietvaros piešķirtais finansējums sadalījumā pa dimensiju kodiemekonomiskā darbība līdz 31.12.2011., ES fondu finansējums, milj.eiro
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63.

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

Informācija par fizisko progresu, projektu skaitu, tai skaitā pabeigtajiem projektiem
64.

Sasniegto radītāju vērtību aprēķināšanas metode ir atkarīga no aktivitāšu specifikas.
Daļai rādītāju vērtības var tikt noteiktas, pabeidzot kādu posmu projektā. Tomēr
pārsvarā rādītāji ir 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. Lai būtu labāks priekšstats par DP projektu
īstenošanas progresu zemāk ir sniegta informācija gan par projektu skaitu, gan par
projektu ietvaros sasniegto fizisko progresu.

65.

Kopumā pozitīvi vērtējams tas, ka jau šobrīd dažu rādītāju vērtības pat ir pārsniegušas
mērķi, kuru bija plānots sasniegt līdz plānošanas perioda beigām, piemēram rādītāji,
kas saistīti ar renovēto vai labiekārtoto pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvās
aprūpes centru skaitu, kas galvenokārt bijis iespējams izmaksu samazināšanās dēļ
2009.-2010.gadā, kad tika noslēgta liela daļa iepirkumu līgumu (sīkāka informācija ir
zemāk un sadaļās, kas veltītas prioritāšu un aktivitāšu ieviešanai ,,Prioritāšu
īstenošana’’).

66.

Kā var redzēt no zemāk esošā attēla, lielākā daļa projektu atrodas īstenošanas stadijā
(ERAF – 46.2% un KF – 49.3%), bet pabeigto projektu īpatsvars gada laikā
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palielinājies gandrīz uz pusi – ERAF ietvaros šobrīd pabeigti 14.7% un KF – 12.9% no
projektu skaita. Informācija par izveidojušos salīdzinoši lielo noraidīto projektu skaita
īpatsvaru, kas veidojies pašā aktivitāšu ieviešanas sākumā, sniegta iepriekšējā gada
ziņojumā par 2010.gadu sadaļā ,,Informācija par finanšu un fizisko progresu’’, līdz ar
to netiek atkārtota14.
Ilustrācija 11 ERAF un KF projektu dalījums pa to statusiem
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67.

DP ietvaros līdz 2011.gada beigām ir pabeigti 517 projekti 251.8 milj. eiro jeb 7.8%
apmērā, t.sk. 458 ERAF projekti 157.3 milj. eiro apmērā un 59 KF ietvaros 94.5
milj.eiro apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma.

68.

Vislielākais pabeigto projektu īpatsvars to skaita ziņā ir 3.1. ,,Infrastruktūra cilvēku
kapitāla nostiprināšanai’’ un 3.4. ,,Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei
nodrošināšana’’ prioritātēs, kuru ietvaros pabeigti attiecīgi 243 un 148 projekti.
Savukārt vislielākais pabeigto projektu īpatsvars to finansiālā apjoma ziņā ir 3.1., 3.5.
,,Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētiskas veicināšana’’ prioritāšu un 3.6.
,,Policentriska attīstība’’ aktivitātēs, kuru ietvaros pabeigti projekti par attiecīgi 82.5
milj. eiro (16.4%), 94.5 milj. eiro (14.1%) un 38.4 milj. eiro (14.0%) no pieejamā ES
fondu finansējuma.

69.

Attiecīgi šajās jomās vislielākie sasniegti fiziskie rādītāji salīdzinājumā pret atbildīgo
iestāžu plānoto vērtību līdz 2011.gada beigām ir 3.1.4.pasākuma ,,Nodarbinātības un
sociālo pakalpojumu infrastruktūra’’, 3.1.5.pasākuma ,,Veselības aprūpes
infrastruktūra’’, 3.5.prioritātes un 3.6.1.1.aktivitātes ,,Nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai’’ projektu
ietvaros. Pabeigto projektu ietvaros sasniegtie fiziskie rādītāji pret uz plānošanas
perioda beigām plānoto vērtību ir līdzīgi –vislabākie sasniegtie rezultāti ir 3.1.4. un
3.1.5. pasākumos.

70.

Pabeigto projektu ietvaros pilnībā ir sasniegti zemāk minētie rādītāji:

71.

,,Atbalstīto profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzošo institūciju
struktūrvienību skaits’’ – 3.1.4.1.2.apakšaktivitātes ,,Infrastruktūras pilnveidošana
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai’’ ietvaros trijās iestādēs veikta
valsts īpašumā esošo telpu renovācija un aprīkošana, lai nodrošinātu profesionālās
rehabilitācijas saņēmējiem iespēju atjaunot darbspējas un apgūt patstāvīgas dzīves
iemaņas pielāgotā vidē, apvienojot individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās

14

Darbības programmas ziņojums par ieviešanu 2010.gadā pieejams ES fondu tīmekļa vietnē:
http://www.esfondi.lv/page.php?id=913

20
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads

rehabilitācijas elementiem atbilstoši katra klienta funkcionālajiem traucējumiem,
spējiem un īpašām vajadzībām.
72.

3.1.5.3.2.apakšaktivitātes ,,Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība’’
ietvaros iegādāta un uzstādīta onkoloģijas slimnieku ārstēšanas aparatūra četrās
slimnīcās (divās Rīgas slimnīcās), Daugavpilī, Liepājā), kā arī sakārtota un
modernizēta nepieciešamā infrastruktūra ierīču izvietošanai un lietošanai.

73.

Zemāk ir sniegti piemēri radītājiem, kuru vērtība pārsniedz plānošanas dokumentos
noteikto.

74.

3.1.4.3.aktivitātes ,,Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un
reģionālās attīstības centros’’ renovēto vai labiekārtoto pirmsskolas izglītības iestāžu
skaits (39) par 291% pārsniedz līdz plānošanas perioda beigām plānoto vērtību (12).
Tas ir izskaidrojams ar to, ka aktivitātes ietvaros tika noslēgtas vairāk vienošanās par
projektu īstenošanu nekā plānots, ņemot vērā lielo tautsaimniecības pieprasījumu.
Rezultātā bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēm plānošanas
reģionos samazinājās par 16.8% un jau sasniegts 210% apmērā.

75.

3.1.4.4.aktivitātes ,,Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai’’
pabeigto projektu ietvaros atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaits (22) par 169.3%
pārsniedz līdz plānošanas perioda beigām plānoto vērtību (13), kas pārsvarā saistīts ar
to, ka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā paplašinājās pašvaldības
administratīvā teritorija. Rezultātā palielinājās arī potenciālais personu skaits, kas
saņems alternatīvās aprūpes pakalpojumus (rādītājs sasniegts par 1207.4%).

76.

3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
ietvaros siltumenerģijas patēriņš samazinājies par 47.7% atbalstītajās daudzdzīvokļu
mājās un sasniegts 317.9% apmērā. Tas arī ir izskaidrojams ar to, ka aktivitātes
ietvaros, ņemot vērā lielo iedzīvotāju atsaucību un ieinteresētību, noslēgts vairāk
līgumu par projektu īstenošanu, nekā sākotnēji plānots.

77.

3.5.2.1.aktivitātes „Pasākumi siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”
ietvaros par 89% uzlabota siltumenerģijas ražošanas efektivitāte rekonstruētajos
siltumavotos un sasniegts 111.3% apmērā no plānošanas periodā plānotā apjoma. Kopā
ar nosiltināmām daudzdzīvokļu mājām, šie uzlabojumi ievērojami uzlabojuši situāciju
ar apkures sistēmām, samazinot patērēto/saražoto siltuma daudzumu.

78.

Papildus jānorāda, ka līdz 2011.gada beigām darbi faktiski ir pabeigti lielākā projektu
skaitā, taču, kamēr nav pilnībā izskatīti finansējuma saņēmēju iesniegtie noslēguma
maksājumu pieprasījumi un noslēguma progresa pārskati, projekta statuss netiek
mainīts uz ,,Pabeigts’’, tādēļ minētie projekti nav tikuši iekļauti apkopojumā par
pabeigtajiem projektiem.

79.

Tomēr, dažu rādītāju sasniegšanas progress atpaliek no plānošanas dokumentos
noteiktā, kas pamatā saistīts ar to, ka DP uzsākšanu negatīvi ietekmēja sociāliekonomiskā krīze un ar to saistītās sekas, kā arī problēmas iepirkumos.

80.

Lai padarītu fizisko rādītāju uzraudzību efektīvāku un pārskatāmāku, 2011.gada rudenī
vadošā iestāde aicināja atbildīgās iestādes sniegt informāciju par plānoto rādītāju
sasniegšanas progresu to administrētajās aktivitātēs gadu dalījumā līdz pat plānošanas
perioda beigām, kā arī sniegt informāciju, ja, ņemot vērā pieejamo informāciju par
ieviešanas stadiju, pastāv riski, ka kādu no rādītājiem nebūs iespējams sasniegt pilnībā.
Analizējot atbildīgo iestāžu sniegto informāciju, secināms, ka kopumā fizisko rādītāju
progress atbilst iestāžu plānotajam apjomam uz 2011.gada beigām.

81.

Ņemot vērā, ka pamatrādītāju progresa uzraudzība tika uzsākta tikai 2010.gada
2.ceturksnī, kā arī komunikācijas ar EK par SFC ievadīto pamatrādītāju informāciju
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rezultātā, konstatēts, ka lielākā daļa pamatrādītāju nav tieši atbilstoši DP un DPP
noteiktajiem rādītājiem- konstatēta atšķirība to aprēķina metodoloģijā, jo DP un DPP
līmeņa rādītāju vērtības tiek iegūtas gan no īstenošanā esošajiem, gan pabeigtajiem
projektiem, nosakot projektu ietvaros radīto vērtību kopsummu. Taču pamatrādītāju
vērtībā, saskaņā ar EK sniegto informāciju, jāiekļauj tikai pabeigto projektu ietvaros
radītās vērtības, bet pamatrādītāji, kuri paredz projekta skaita apkopošanu, vērtību
nepieciešams aprēķināt ņemot vērā, gan īstenošanā esošo projektu, par kuriem ir
noslēgti līgumi, gan pabeigto projektu skaitu. Ņemot vērā minēto, ievadot informāciju
par pamatrādītāju sasniegtajām vērtībām 2011.gadā, SFC tiks precizētas arī
iepriekšējos gados sasniegtās vērtības, atbilstoši EK norādījumiem.
82.

Iepriekš identificētie pamatrādītāji, atbilst Latvijas plānošanas dokumentos
iekļautajiem rādītājiem un nav mainījušies. Detalizēta informācija par DP un DPP
noteikto rādītāju sasniegšanas gaitu, kā arī sasniegto rādītāju vērtības reģionālajā
griezuma – 4.pielikumā.

83.

Detalizēta informācija par aktivitāšu ietvaros pabeigtajiem projektiem pieejama
1.pielikumā, savukārt informācija par fizisko progresu pabeigtajos projektos pieejama
4.pielikumā attiecībā uz iznākuma rādītājiem, kas vislabāk raksturo faktiski paveikto
projektu ietvaros. Tā kā pabeigto projektu skaits ir salīdzinoši neliels, tad analīzi par
pabeigto projektu ietvaros gūtajiem rezultātiem attiecībā uz aktivitātē plānotajām
sasniedzamajām vērtībām tiks iekļauta nākošajos ziņojumos.

2.1.3. Ieguldījums ES 2020 stratēģijas mērķu sasniegšanā
84.

Kā jau ziņots iepriekšējā ziņojumā, turpmāk gada ziņojuma ietvaros tiks sniegta
informācija par ES 2020 stratēģijas mērķu sasniegšanu ar ES fondu atbalstu.

85.

Sadaļas sākumā sniegta informācija no vidus-posma (Mid-term) izvērtējuma15, kura
ietvaros tika vērtēta un analizēta 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu
aktivitāšu sasaite un iespējamais ieguldījums ES 2020 mērķu sasniegšanā, izvērtējot to
ieguldījumu katrā no vadošajām iniciatīvām. Sadaļas noslēgumā sniegta informācija
par finanšu un fizisko progresu DP aktivitātēs, atspoguļojot ES 2020 noteikto ES un
Latvijas nacionālo rādītāju sasniegšanas progresu.

86.

Mid-term izvērtējumā, kurā tika analizēta ES fondu ieviešanas efektivitāte un gaita
atbilstoši plānošanas dokumentos un Stratēģiskajā ziņojumā 2007. – 2009. gadam
noteiktajiem un 2007. - 2010. gada periodā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī novērtēts
ES fondu atbalsta atbilstība sociāli ekonomiskajai situācijai valstī un valsts stratēģiskās
attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem, tika izvērtēts arī, kā ES fondi
nodrošina atbilstošu atbalstu ES 2020 ietvaros sasniedzamajiem rezultātiem. Veiktā ES
fondu plānošanas dokumentu mērķu analīze par atbilstību ES 2020 mērķiem liecina, ka
kopumā ES fondi sekmē ES 2020 mērķu sasniegšanu.

87.

Izvērtējumā sniegts katra no ES 2020 stratēģijas un Latvijas nacionālā reformu
programmas ES 2020 stratēģijas īstenošanai ietvaros izvirzītajiem kvantitatīvajiem
mērķiem un ar tiem saistītājām vadošajām iniciatīvām izvērtējums, analizējot ES fondu
plānošanas dokumentu mērķu atbilstību šo mērķu sasniegšanai.

15

FM pasūtījumā SIA ,,Agile & Co’’ veiktais izvērtējums „2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES fondu
VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums” pieejams
ES fondu mājas lapā: http://www.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/FM_MID_Zinojums_1.lote.pdf
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88.

Ieguldījums pētniecībā un attīstībā palielināšanas mērķis un ar to saistītā vadošā
iniciatīva „Inovatīva Savienība” ir vērsta uz finansējuma pētniecībai un inovācijām
pieejamību, lai nodrošinātu inovatīvo ideju pārvēršanu produktos un pakalpojumos.

89.

Šim ES 2020 mērķim, pētnieki secinājuši, ka ES fondi būtiski sekmē ieguldījumu
pētniecībā un attīstībā mērķa sasniegšanu un ES fondu atbalsts primāri tiek virzīts
zinātnes un pētniecības attīstībai, lai veicinātu zināšanu ietilpīgas ekonomikas
veidošanos Latvijā un sasniegtu ieguldījumu apjomu P&A 1,5% apmērā no IKP, kas
pilnībā atbilst nacionālajam ES 2020 mērķim.

90.

Tiešā veidā minēto ieguldījumu nodrošina darbības programmas ,,Uzņēmējdarbība un
inovācijas’’ prioritāte ,,Zinātne un inovācijas’’ un darbības programmas ,,Cilvēkresursi
un nodarbinātība’’ vairākas aktivitātes (skat. sīkāk minēto darbības programmu gada
ziņojumos). Kopējais tiešais ES fondu atbalsta apjoms ieguldījumiem pētniecības un
attīstības mērķa sasniegšanai ir aptuveni 500 milj. eiro jeb 11,1% no kopējā VSID ES
fondu finansējuma.

91.

Jāatzīmē, ka netiešu atbalstu ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā nodrošina arī
3.1.2.pasākuma ,,Augstākās izglītības infrastruktūra’’ ietvaros īstenotās aktivitātes, kas
ir vērstas uz papildu augstas kvalifikācijas cilvēkresursu pieejamības nodrošināšanu
zinātniskās un pētnieciskās darbības nodrošināšanai.

92.

Skolu nepabeigušo iedzīvotāju īpatsvara samazināšana un ar to saistītā vadošā
iniciatīva ,,Jaunieši kustībā’’ vērsta uz skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvara
samazināšanu, nodrošinot efektīvas investīcijas izglītībā un apmācības sistēmās.

93.

ES fondu atbalsts sekmē skolu nepabeigušo iedzīvotāju mērķa sasniegšanu, kopumā
nodrošinot investīcijas izglītības sistēmas attīstībā. Atbilstoši Latvijas valsts
vajadzībām un vadošās iniciatīvas mērķim ES fondu finansējums vairāk koncentrēts uz
cilvēkresursu sagatavošanu darba tirgus vajadzībām, nodrošinot atbilstošu vispārējo un
profesionālo izglītību (aptuveni 220 milj. eiro jeb 4,8% no kopējā VSID ES fondu
finansējuma).

94.

Tiešie atbalsta pasākumi galvenokārt tiek īstenoti darbības programmas ,,Cilvēkresursi
un nodarbinātība’’ aktivitāšu ietvaros, taču ar iniciatīvu saistītie ieguldījumi ir arī DP
3.1.3.pasākuma ,,Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai’’ un
3.1.1.pasākuma ,,Profesionālās izglītības infrastruktūra’’ aktivitāšu ietvaros, kas
nodrošina kompleksu atbalsta pasākumu kopumu vispārējās izglītības attīstībai,
veicinot mācību procesa modernizāciju un pieejamību.

95.

Izvērtējot skolu nepabeigušo iedzīvotāju īpatsvara dinamiku pēdējo 6 gadu laikā
atbilstoši Eurostat pieejamajai informācijai, jāsecina, ka minētais rādītājs, sākot no
2009. gada, piedzīvojis būtisku kritumu, kas nozīmē, ka jau 2010.gadā ir ticis sasniegts
nacionālais mērķis (13.4%), taču izaicinājums Latvijai būs to noturēt noteiktā mērķa
robežās vai pat samazināt to, jo izglītības iestāžu reformu rezultātā un samazinātā
sociālā atbalsta dēļ, pēc krīzes laikā, minētais rādītājs varētu arī palielināties.
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Ilustrācija 12 Skolu nepabeigušo Latvijas jauniešu īpatsvars vecuma grupā 18-24 gadi, %16
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96.

Augstāko izglītību ieguvušo iedzīvotāju īpatsvara palielināšanas mērķis un ar to saistītā
vadošā iniciatīva ,,Jaunieši kustībā’’ ir vērsta uz augstāko izglītību ieguvušo
iedzīvotāju īpatsvara palielināšanu, nodrošinot efektīvas investīcijas izglītībā un
apmācības sistēmās.

97.

ES fondu atbalsts sekmē augstāko izglītību ieguvušo iedzīvotāju īpatsvara
palielināšanas mērķa sasniegšanu un jau patlaban kopumā tiek novirzīts investīcijām
augstākajā izglītībā (aptuveni 190 milj. eiro jeb 4,2% no kopējā VSID ES fondu
finansējuma).

98.

ES fondu atbalsts augstākajā izglītībā ir koncentrēts uz vispusīgu augstākās izglītības
attīstību, nodrošinot studiju programmu modernizāciju un augstākās izglītības
infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes attīstību. Atbilstoši Latvijas valsts
vajadzībām īpašs atbalsts ir nodrošināts inženierzinātņu, tehnoloģiju un dabaszinātņu
tematiskajās grupu maģistrantūrā un visu veidu tematisko grupu doktorantūrā
studējošajiem – mērķstipendiju veidā augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanai, tādā
veidā nodrošinot kvalificētu cilvēkresursu bāzi zinātniskajai un pētnieciskajai darbībai.

99.

Augstāko izglītību ieguvušo iedzīvotāju īpatsvara palielināšana (ar iegūtu vismaz 1.
līmeņa augstāko izglītību) ES fondu plānošanas dokumentos tiešā veidā nav izvirzīta
kā prioritāri atbalstāms virziens, jo atbilstoši atbildīgās jomas speciālistu sniegtajai
informācijai, Latvijai specifisks ir relatīvi lielais iedzīvotāju īpatsvars ar iegūtu vismaz
1. līmeņa augstāko izglītību, bet vienlaikus vērojams augsti kvalificētu speciālistu
trūkums (maģistri, doktori, it īpaši jau patlaban atbalstāmajās tematiskajās grupās).

100. Atbalstu augstākās izglītības attīstībai kopumā sniedz darbības programmas
,,Cilvēkresursi un nodarbinātība’’ 1.1.2. pasākuma ,,Augstākās izglītības attīstība’’ un
DP 3.1.2. pasākuma ,,Augstākās izglītības infrastruktūra’’ ietvaros īstenotās aktivitātes.
101. Izvērtējot augstāko izglītību ieguvušo iedzīvotāju īpatsvara rādītāja dinamiku pēdējo 6
gadu laikā atbilstoši Eurostat pieejamajai informācijai, jāsecina, ka rādītājam visā
aplūkotajā laika periodā piemīt tendence palielināties.
102. Izvērtējot pašreizējās tendences augstākajā izglītībā, kur pēc ekonomiskās krīzes
iestāšanās, sākot no 2008. gada, Latvijā vērojams jaunu studentu skaita kritums, it īpaši
maksas studijās, kā arī ir samazināts valsts finansējums budžeta vietām, kopumā pastāv
risks, ka vecuma grupā 30 – 34 gadi līdz 2020. gadam plānotais nacionālais ES 2020
mērķis var arī netikt sasniegts.
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Ilustrācija 13 Augstāko izglītību ieguvušo Latvijas iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupā 30-34 gadi, %17
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103. Vadošā iniciatīva ,,Digitālā Eiropa’’ paredz IKT sociālā un ekonomiskā potenciāla
maksimizēšanu, uzlabojot interneta tīkla ātrumu, novirzot finansējumu nepieciešamās
infrastruktūras izbūvei vietās, kur vēl nav pieejams atbilstošs telekomunikāciju tīkls, kā
arī attīstīt modernos tiešsaistes servisus (piemēram, e-pārvalde, e-veselība u.c.) un
palielinot to izmantošanu.
104. ES fondi sekmē vadošās iniciatīvas mērķu sasniegšanu un būtisks ES fondu atbalsts jau
patlaban novirzīts investīcijām IKT jomā. ES fondu atbalsts ir vērsts uz IKT
pieejamības nodrošināšanu gan no infrastruktūras, gan no lietotāju spējas un prasmju
izmantot IKT resursus perspektīvas, ko kopumā ES fondu kontekstā nodrošina
horizontālās prioritātes ,,Informācijas sabiedrība’’ īstenošana.
105. Tieši šā mērķu sasniegšanu atbalsta DP 3.2.2. pasākums ,,IKT infrastruktūra un
pakalpojumi’’ veicina informācijas sabiedrības attīstību, veicinot e-pakalpojumu
attīstību, informācijas sistēmu attīstību un integrāciju, un pieejamību internetam un
platjoslu tīklu infrastruktūrai (kopējais tiešais ES fondu atbalsts vairāk kā 180 milj. eiro
jeb 5,7% no kopējā VSID ES fondu finansējuma).
106. Tā pat netiešā veidā (sinerģiski) 3.2.2. pasākuma IKT infrastruktūra un pakalpojumi
mērķus atbalsta 3.1.1. pasākums ,,Profesionālās izglītības infrastruktūra’’, 3.1.3.
pasākums ,,Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai’’, kurā tiek
atbalstīta vispārējās izglītības iestāžu datorizācija un interneta pieejamības uzlabošana
un vairāku darbības programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība’’ pasākumu
aktivitātes.
107. Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas samazināšanas mērķis un ar to saistītā vadošā
iniciatīva ,,Eiropa, kas efektīvi izmanto resursus’’ vērsta uz ekonomiskās izaugsmes
atdalīšanu no resursu un enerģijas izmantošanas, kā vienu no pasākumiem paredzot
SEG emisijas sazināšanu.
108. ES fondi kopumā atbalsta pasākumus, kas sekmē šī ES 2020 mērķa sasniegšanu
attiecībā uz SEG emisijas samazināšanas (piemēram, energoresursu efektīva un
racionāla izmantošana, atkritumu apsaimniekošanas uzlabojumi, transporta sistēmas
modernizācija), tomēr ES fondu sniegtais atbalsts patlaban ir uzskatāms tikai par
pastarpinātu, jo nevienas aktivitātes/ apakšaktivitātes mērķis nav SEG emisijas
samazināšana. Tāpēc aktivitāšu/ apakšaktivitāšu sniegtais atbalsts ES 2020 mērķa
sasniegšanā patlaban netiek kvantificēts, kaut arī DP ir noteikts ietekmes rādītājs, kas
nosaka, ka SEG emisija nedrīkst pārsniegt Latvijai noteiktās saistības.
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109. SEG emisijas prognozes liecina, ka, īstenojot pašreizējo politiku klimata pārmaiņu
samazināšanas jomā, t.sk. arī ES fondu instrumentus, Latvija spēs izpildīt Kioto
protokolā noteiktās emisiju samazināšanas saistības 2008. – 2012. gadā, tādā veidā tiks
sasniegts noteiktais DP ietekmes rādītājs. Par to liecina arī SEG emisijas rādītāja
dinamika pēdējo 5 gadu laikā atbilstoši Eurostat pieejamajai informācijai (sk. 11.
attēlu).
Ilustrācija 14 SEG emisijas apjoms Latvijā 10 t CO2 ekvivalenta18
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110. Energoefektivitātes paaugstināšanas mērķis un ar to saistītā jau minētā vadošā
iniciatīva ,,Eiropa, kas efektīvi izmanto resursus’’ ir vērsta arī uz ekonomiskās
izaugsmes atdalīšanu no resursu un enerģijas izmantošanas, kā vienu no pasākumiem
paredzot energoefektivitātes uzlabošanu.
111. Analizējot ES fondu plānošanas dokumentu mērķu atbilstību šim ES 2020 mērķim ,,par
20% jāuzlabo energoefektivitāti’’, jāsecina, ka ES fondi sekmē energoefektivitātes
paaugstināšanas mērķa sasniegšanu un jau patlaban daļa ES fondu finansējuma tiešā
veidā nodrošina atbalstu šā ES 2020 mērķa sasniegšanai.
112. Veiktā analīze liecina, ka aktivitātes, kurām ir tieša un līdz ar to arī kvantificējama
ietekme uz energoefektivitātes mērķa sasniegšanu, ir 3.4.4.1.,,Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi’’, 3.4.4.2. ,,Sociālo dzīvojamo māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi’’, 3.5.2.1.,,Pasākumi siltumapgādes sistēmu
efektivitātes paaugstināšanai’’ un 3.5.2.2.,,Atjaunojamo energoresursu izmantojošu
koģenerācijas elektrostaciju attīstība’’.
113. Analīzes ietvaros tika identificētas arī aktivitātes ar iespējamo netiešo ietekmi uz šā
mērķa sasniegšanu. Pie šādām aktivitātēm var minēt 3.2.1.3. aktivitāti ,,Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā’’, 3.3.2.1. aktivitāti ,,Ilgtspējīga
sabiedriskā transporta sistēmas attīstība’’, 3.5.1.1. aktivitāti ,,Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000’’, 3.1.4.3.
aktivitāti ,,Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centros’’, 3.1.4.4. aktivitāti ,,Atbalsts alternatīvās aprūpes
pakalpojumu pieejamības attīstībai’’, kā arī 3.6.1. pasākumu ,,Atbalsts ilgtspējīgai
pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai’’ un 3.6.2. pasākumu ,,Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai, jo to projektu ietvaros paredzēti energoefektivitātes
paaugstināšanas vai energoresursu izmantošanas samazināšanas pasākumi. Tā kā šo
aktivitāšu ietekme uz energoefektivitātes mērķi ir tikai pastarpināta, tad to ieguldījums
šā ES 2020 mērķa sasniegšanā nav kvantificējams.
114. Izvērtējot enerģijas patēriņa izmaiņu dinamiku, jāsecina, ka kopējam enerģijas
patēriņam ir tendence samazināties. Šīs izmaiņas vairāk ir attiecināms uz ekonomiskās
18
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aktivitātes un ražošanas samazināšanos ekonomiskās krīzes dēļ, līdz ar to var
prognozēt, ka turpmāk, atjaunojoties ekonomiskajai izaugsmei, enerģijas patēriņam
vajadzētu palielināties. Tas nozīmē, ka tuvākajos gados būtiska ietekme ES 2020
mērķa sasniegšanā būs pasākumiem, kas tiešā veidā veicina energoefektivitātes
paaugstināšanos.

toe * 103

Ilustrācija 15 Gala enerģijas patēriņš Latvijā, tūkstošos toe19
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115. Atjaunojamās enerģijas īpatsvars un ar to saistītā vadošā iniciatīva ,,Eiropas, kas
efektīvi izmato resursus’’ ir vērsta uz ekonomiskās izaugsmes atdalīšanu no resursu un
enerģijas izmantošanas, kā vienu no pasākumiem paredzot palielināt atjaunojamo
energoresursu izmantošanu.
116. Mērķa ,,20% enerģijas jāiegūst no atjaunojamiem avotiem’’ ES 2020 mērķa
sasniegšanai. ES fondu plānošanas dokumentos atjaunojamās enerģijas īpatsvars
kopējā enerģijas patēriņā noteikts kā pamats valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
un tā sasniegšanu sekmē horizontālā prioritāte ,,Ilgtspējīga attīstība’’, kuras uzraudzībai
noteikts ES 2020 mērķim atbilstošs rādītājs: atjaunojamo enerģijas resursu īpatsvaram
jābūt līdzsvarotam ar primārajiem enerģijas resursiem.
117. Tieša ietekme uz šā ES 2020 mērķa sasniegšanu ir 3.5.2.2. aktivitāte ,,Atjaunojamo
energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība’’ un vēl viena
sākotnēji plānotā 3.5.2.3. aktivitāte ,,Vēja elektrostaciju attīstība’’, kuras īstenošana ir
atcelta, pārdalot finansējumu minētajai 3.5.2.2.aktivtātei. Kopumā ES fondu
finansējums atjaunojamo energoresursu īpatsvara mērķa sasniegšanai ir pieaudzis un
veido aptuveni 30.4 milj. eiro, kas ir 0.9% no kopējā VSID ES fondu finansējuma.
118. Ar iespējamo netiešo ietekmi uz atjaunojamās enerģijas īpatsvara mērķa sasniegšanu.
var minēt 3.2.1.3. aktivitāti ,,Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un
Rīgā’’, 3.3.2.1. aktivitāti ,,Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība’’, 3.4.4.1.
aktivitāti ,,Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi’’, 3.5.1.1.
aktivitāti ,,Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu lielāku par 2000’’, 3.4.4.2. aktivitāti ,,Sociālo dzīvojamo māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi’’, 3.5.2.1. aktivitāti ,,Pasākumi siltumapgādes
sistēmu efektivitātes paaugstināšanai’’, 3.1.4.3. aktivitāti ,,Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros’’,
3.1.4.4. aktivitāti ,,Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai’’,
kā arī 3.6.1. pasākumu ,,Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai’’ un
3.6.2. pasākumu ,,Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”, jo to projektu
ietvaros paredzētas energoefektivitātes paaugstināšanas vai energoresursu
izmantošanas samazināšanas pasākumi, kā dēļ, samazinoties kopējam enerģijas
galapatēriņam, atjaunojamās enerģijas īpatsvars bruto enerģijas galapatēriņā palielinās.
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Tā kā šo aktivitāšu ietekme uz atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšanas mērķi ir
tikai pastarpināta, tad to ieguldījums šā ES 2020 mērķa sasniegšanā nav
kvantificējams.
119. Vadošās iniciatīvas ,,Rūpniecības politika globalizācijas laikmetam’’ mērķis ir
uzlabot uzņēmējdarbības vidi, it īpaši inovatīviem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
(MVU), kā arī atbalstīt stipras, ilgtspējīgas un konkurētspējīgas rūpniecības bāzes
attīstību.
120. ES fondu plānošanas dokumentos uzņēmējdarbības veicināšanas mērķis ir viens no
būtiskākajiem, it īpaši ekonomiskās krīzes kontekstā, kad uzņēmējdarbības atbalstam
tika pārdalīts būtisks ES fondu atbalsts. Tiešā veidā uzņēmējdarbības attīstība atbalstīta
darbības programmas ,,Uzņēmējdarbība un inovācijas’’ ietvaros, nodrošinot
finansējumu komercdarbības uzsākšanas atbalsta mehānismiem, pašreizējo komersantu
attīstībai, nodrošinot atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūrai un pakalpojumiem, gan
arī veicinot finansējuma pieejamību. Kopējais tiešais ES fondu atbalsts šīs vadošās
iniciatīvas mērķa sasniegšanai ir aptuveni 294 milj. eiro jeb 6,5% no kopējā VSID ES
fondu finansējuma.
121. Nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas mērķis un ar to saistītā vadošā iniciatīva
,,Jaunas prasmes un darbavietas’’ vērsti uz nodarbinātības līmeņa, kas lielāks par 75
% sasniegšanu Eiropā kopumā, nodrošinot kompleksu dažāda veida nodarbinātību
veicinošu pasākumu īstenošanu.
122. Būtiska daļa visu darbības programmu ES fondu finansējuma tieši un pastarpināti
nodrošina atbalstu šā ES 2020 mērķa sasniegšanai, nodarbinātības veicināšana ir arī
viens no būtiskāk atbalstītajiem mērķiem ES fondu plānošanas dokumentos.
123. Nodarbinātības mērķa sasniegšanu tiešā veidā atbalsta liela daļa darbības programmas
,,Cilvēkresursi un nodarbinātība’’ aktivitāšu. No DP kā ar iniciatīvu saistītu pasākumu
var minēt 3.1.4. pasākumu ,,Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra’’,
turklāt nodarbinātības veicināšana netieši atbalsta arī visās DP aktivitātēs, kuru
ietvaros projektu īstenošanai tiek piesaistīti cilvēkresursi, tādā veidā veicinot kopējā
nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos, lai arī īslaicīgi, taču tas darbojas kā papildus
stimulators ekonomikai pēc krīzes periodā.
124. Kopējais ES fondu atbalsta apjoms nodarbinātības mērķa sasniegšanai ir 405 milj. eiro
jeb 8,9% no kopējā VSID ES fondu finansējuma.
125. Nabadzības riskam pakļauto personu īpatsvara samazināšanas mērķis un ar to saistītā
vadošā iniciatīva ,,Eiropas platforma pret nabadzību’’ ir vērsta uz nabadzības
riskam pakļauto personu īpatsvara samazināšanu, sniedzot kompleksus atbalsta
pasākumus iepriekš minētajām personām.
126. Jau patlaban būtiska daļa ES fondu finansējuma tiešā veidā nodrošina atbalstu šā ES
2020 mērķa sasniegšanai lielākoties darbības programmas ,,Cilvēkresursi un
nodarbinātība’’ ietvaros, taču no DP pasākumiem var minēt arī 3.1.4.pasākumu
,,Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra’’. Kopējais ES fondu atbalsts
nabadzības riskam pakļauto personu īpatsvara samazināšanas mērķa sasniegšanai ir
aptuveni 80 milj. eiro, kas ir 1,9% no kopējā VSID ES fondu finansējuma.
ES fondu ieviešanas progress kontekstā ar ES2020 mērķiem
127. ES 2020 stratēģisko mērķu sasniegšanai DP ietvaros ir plānots novirzīt publisko
finansējumu 817.4 milj. eiro apmērā, t.sk. ES fondu finansējumu 758,4 milj. eiro
apmērā (23,1% no DP ietvaros pieejamā publiskā finansējuma apjoma – 3 517.6 milj.
eiro, t.sk. ES fondu finansējuma 3 210.5 milj. eiro apmērā) (sīkāk skat. 1. pielikumu):
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 nodarbinātība – publisko finansējumu 111,64 milj. eiro apmērā, t.sk. ES fondu
finansējumu 105,36 milj. eiro apmērā;
 klimatu pārmaiņas un enerģētika – publisko finansējumu 186,29 milj. eiro apmērā,
t.sk. ES fondu finansējumu 183,99 milj. eiro apmērā;
 izglītība – publisko finansējumu 279,83 milj. eiro apmērā, t.sk. ES fondu
finansējumu 250,45 milj. EUR apmērā;
 nabadzība un sociālā atstumtība – publisko finansējumu 239,60 milj. EUR apmērā,
t.sk. ES fondu finansējumu 218,62 milj. EUR apmērā.
128. Latvijas NRP ir noteiktā mērķa „Sasniegt nodarbinātības līmeni 73% apmērā” līdz
2020.gadam sasniegšanai kontekstā ar ES 2020 stratēģijas noteiktā mērķa „Sasniegt
nodarbinātības līmeni 75% apmērā” līdz 2020.gadam sasniegšanai DP ietvaros tiek
sniegts atbalsts klientu apkalpošanas infrastruktūras pilnveidošanā darba tirgus
institūcijās – klientu kvalitatīvai apkalpošanai nepieciešamās datortehnikas, biroja
tehnikas un programmatūras iegāde, telpu remonti, darba informācijas punktu izveide
sabiedriskos objektos, pašapkalpošanās iespēju nodrošinājums internetā un filiālēs uz
vietas, IKT modernizācija klientu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanai.
Vienlaikus atbalsts tiek sniegts ES fondu vadībā iesaistīto institūciju ES fondu vadības
funkciju nodrošināšanai, finansējot darbinieku atalgojumu, atalgojumu tiešo vadības
funkciju veikšanā iesaistītajiem ekspertiem. Netieši nodrošinot nodarbinātības
veicināšanu tiek sniegts atbalsts pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros, kā arī atbalsts alternatīvās aprūpes
pakalpojumu pieejamības attīstībai.
129. Latvijas NRP ir noteiktā mērķa „40% enerģijas jāiegūst no atjaunojamiem avotiem”
līdz 2020.gadam sasniegšanai kontekstā ar „ES 2020” stratēģijas noteiktā mērķa „20%
enerģijas jāiegūst no atjaunojamiem avotiem” līdz 2020.gadam sasniegšanai DP
ietvaros tiek sniegts atbalsts daudzdzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumiem, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu
efektīvu izmantošanu, kā arī siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanas
pasākumiem, ar mērķi būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti,
samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, vienlaikus sekmējot
fosilo kurināmo veidu aizvietošanu ar atjaunojamajiem kurināmajiem.
130. Latvijas NRP ir noteiktā mērķa „par 0,67% jāuzlabo energoefektivitāte” līdz
2020.gadam sasniegšanai kontekstā ar „ES 2020” stratēģijas noteiktā mērķa „par 20%
jāuzlabo energoefektivitāte” līdz 2020.gadam sasniegšanai DP ietvaros tiek sniegts
atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība,
ar mērķi būtiski paaugstināt elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas apjomus no
atjaunojamajiem energoresursiem, tādējādi mazinot Latvijas atkarību no primāro
enerģijas resursu importa.
131. Latvijas NRP ir noteiktā mērķa „skolu nebeigušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem
13,4 % robežas” līdz 2020.gadam sasniegšanai kontekstā ar „ES 2020” stratēģijas
noteiktā mērķa „skolu nebeigušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem 10 % robežas” līdz
2020.gadam sasniegšanai DP ietvaros tiek īstenoti pasākumi, kas vērsti uz kvalitatīvām
profesionālās un vispārējās izglītības mācību programmām nepieciešamās
infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanu, kā arī uz vispārējās izglītības
pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vienlaicīgi nodrošinot
profesionālās izglītības pieejamību arī ieslodzījuma vietās.
132. Latvijas NRP ir noteiktā mērķa „vismaz 34-36% cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem
jāiegūst augstākā izglītība” līdz 2020.gadam sasniegšanai kontekstā ar „ES 2020”
stratēģijas noteiktā mērķa „vismaz 40 % cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst
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augstākā izglītība” līdz 2020.gadam sasniegšanai DP ietvaros tiek sniegts atbalsts
augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, modernizējot augstākās
izglītības iestāžu infrastruktūru, tajā skaitā pielāgojot personām ar funkcionāliem
traucējumiem, kā arī nodrošinot ar iekārtām, aprīkojumu un tehnoloģijām.
133. Latvijas NRP ir noteiktā mērķa „vismaz par 121 000 jāsamazina to cilvēku skaits, kuri
dzīvo nabadzībā vai ir sociāli atstumti (vai kuriem draud šāds liktenis) līdz 2020.gadam
sasniegšanai kontekstā ar „ES 2020” stratēģijas noteiktā mērķa „vismaz par 20
miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kuri dzīvo nabadzībā vai ir sociāli atstumti (vai
kuriem draud šāds liktenis)” līdz 2020.gadam sasniegšanai DP ietvaros tiek sniegts
atbalsts nodarbinātību un iekļaujošu darba tirgu veicinošiem pasākumiem, veidojot
modernas un uz klientiem vērstas darba tirgus institūcijas, uzlabojot valstī sniegtos
sociālos pakalpojumus, kā arī veicinot darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Tāpat
atbalsts tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai, lai
nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju skaitu un izvietojumu, veiktu kvalitatīvāku ārstēšanu, tādējādi nodrošinot
darbaspēka ātrāku atgriešanos darba tirgū.
134. Jāatzīmē, ka DP ietvaros ne visām atbalsta jomām ir sasaiste ar stratēģijā „ES 2020”
noteiktajiem mērķiem. Attiecīgi transporta jomai ir sasaiste ar Balto grāmatu „Ceļvedis
uz Eiropas vienoto transporta telpu – virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu
transporta sistēmu”, vides, tūrisma un kultūras jomai ir sasaiste ar stratēģijas „Eiropa
2020” pamatiniciatīvu „Resursu ziņā efektīva Eiropa”, policentriskās attīstības jomai ir
sasaiste ar Balto grāmatu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu – virzība uz
konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” un stratēģijas „Eiropa 2020”
pamatiniciatīvu „Resursu ziņā efektīva Eiropa”, savukārt informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju jomai ir sasaiste ar programmu „Digitālā programma Eiropai”.
135. Vislielākais progress sasniegts izglītības jomā, kuras mērķī ,,Vismaz 40% cilvēku
vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākā izglītība’’ apstiprināti projekti un
noslēgti līgumu par visu ar mērķa sasniegšanu saistīto aktivitāšu ES fondu
finansējumu, kā arī līdz 31.12.2011. veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 57.3
milj. eiro jeb 47.1% apmērā. Arī Klimata pārmaiņu un enerģētikas mērķi ,,20%
enerģijas jāiegūst no atjaunojamajiem avotiem’’ saistīto ES fondu aktivitāšu ietvaros
noslēgti līgumi par visu pieejamo ES fondu finansējumu un veikti maksājumi
finansējuma saņēmējiem 7.5 milj. eiro jeb 24.6% apmērā.
136. Trešais lielākais progress vērojams nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas
mērķa ,,Vismaz par 20 miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kuri dzīvo nabadzībā
vai ir sociāli atstumti (vai kuriem draud šāds liktenis)’’ sasniegšanai saistītajās ES
fondu aktivitātēs, kurās līdz 31.12.2011. apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par
216.6 milj. eiro jeb 99.1%, kā arī veikti maksājumi 104.3 milj. eiro jeb 47.7% apmērā
no pieejamā ES fondu finansējuma.
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Ilustrācija 16 DP ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem
ES 2020 stratēģijas mērķos līdz 31.2.2011., milj.eiro (ES fondu finansējums)

137. Līdz 31.12.2011. ar ES 2020 mērķu sasniegšanu saistītajās DP aktivitātēs ir pabeigti
319 projekti par 89.3 milj. eiro jeb 11.8% no aktivitātēs pieejamā ES fondu
finansējuma.
138. Kopumā šobrīd īstenotās ES fondu aktivitātes nodrošina ievērojamu daļu ES 2020
noteikto mērķu sasniegšanai. Ņemot vērā, ka jau 2011.gada beigās progress ir
ievērojams, noteikto mērķu sasniegšana ES fondu līdzfinansējuma atbalsta ietvaros līdz
plānošanas perioda beigām paredzams, ka būs sekmīga.

2.1.4. Darbības programmas sasaiste ar Baltijas jūras stratēģiju
139. Šajā sadaļā sniegta informācija par nacionāla un ES līmeņa tikšanās un pasākumiem
par ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ES Stratēģija BJR) mērķu sasniegšanu, kā
arī sniegta informācija par finanšu un fizisko progresu DP aktivitātēs, kas saistītas ar
ES Stratēģijas BJR mērķiem.
140. Lai diskutētu un izplatītu informāciju par ES Stratēģija BJR mērķiem, indikatoriem,
ieviešanas rezultātiem 2011.gadā notikuši vairāki ES līmeņa pasākumi – sanāksmes,
konsultācijas, semināri un forumi, kā arī divas nacionālā līmeņa darba grupas
sanāksmes.
141. ES līmeņa pasākumi - sanāksmes un konsultācijas:


16.02.- 17.02.2011. Gdaņskā (Polijā) norisinājās II darba sanāksme par ES
Stratēģijas BJR) ieviešanu, kuru organizēja DG REGIO sadarbībā ar Interact
informācijas punktu Turku (Somijā). Sanāksmē piedalījās ES Stratēģijas BJR
Rīcības plāna prioritāšu koordinatori (PACs), nacionālo kontaktpunktu (NCPs) un
paraugprojektu vadītāji. Kā galvenais jautājums tika izskatīts ES Stratēģijas BJR
pirmā ieviešanas gada rezultāti;
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10.06.2011. un 06.10.2011. Briselē (Beļģijā) notika darba grupas sanāksmes ES
Stratēģijas BJR mērķu definēšanai;
No septembra līdz novembrim Briselē (Beļģijā) notika 5 Prezidentūras darba
grupas sanāksmes, lai apspriestu ES Padomes secinājumu projektu ES Stratēģijai
BJR (Council conclusions on the Review of the European Union Strategy for the
Baltic Sea Region);
9.novembrī Stokholmā (Zviedrijā) notika ES Stratēģijas BJR galveno ieinteresēto
personu sanāksme. Tās mērķis bija iepazīstināt klātesošos ar prioritāšu līmeņa
mērķu un indikatoru izstrādes metodoloģiju;
10.novembrī Stokholmā (Zviedrijā) notika ES Stratēģijas BJR ieinteresēto personu
seminārs par ES daudzgadu budžeta finansējuma saskaņošanu ar ES Stratēģijas
BJR mērķiem;
21.novembrī Briselē (Beļģijā) tika nodrošināta dalība ES Stratēģijas BJR reģionam
Augsta līmeņa grupas sanāksmē;
12.decembrī Varšavā (Polijā) notika ES Stratēģijas BJR nacionālo kontaktpunktu
neformālā sanāksme, kuras ietvaros tika diskutēts par ES Stratēģijas BJR mērķiem
un indikatoriem uzraudzības sistēmas vajadzībām.
Papildus tika nodrošināta dalība divpusējās konsultācijās.

142. ES līmeņa semināri un forumi:






No 14. līdz 15.martam Briselē (Beļģijā) notika seminārs ES Stratēģijas BJR PACs
un NCPs, kuru organizēja DG REGIO sadarbībā ar Interact punktu Turku
(Somijā). Sanāksmes galvenais uzdevums bija precizēt PACs un NCPs
uzdevumus, kā arī vienoties par ES Stratēģijas BJR mērķu un to sasniegšanas
indikatoru noteikšanu;
21.septembrī Rīgā notika starptautisks seminārs „ES stratēģija BJR – stimuls
inovatīvai uzņēmējdarbībai” (EU Strategy for the Baltic Sea Region: Incentive for
Innovative Entrepreneurship). Semināru organizēja LR Ārlietu ministrija
sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, EK pārstāvniecību Latvijā,
Interact punktu Turku (Somijā) un Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā.
Semināra mērķis bija celt Latvijas valsts pārvaldes institūciju, vietējo pašvaldību
un akadēmisko organizāciju kapacitāti, lai uzlabotu un iedrošinātu Latvijas
uzņēmējus izmantot ES Stratēģiju BJR kā platformu, plānojot un īstenojot
reģionālos sadarbības projektus;
No 24. līdz 26.oktobrim Gdaņskā (Polijā) notika EK organizētais 2.ES Stratēģijas
BJR gadskārtējais forums, kurā tika diskutēts par ES Stratēģijas BJR sadarbību
augstākā līmenī, diskutējot par jaunām ambīcijām un mērķiem, kas nozīmīgi arī
ES 2020 stratēģijas ilgtspējīgai, gudrai un iekļaujošai izaugsmei mērķiem. Foruma
dalībnieki tika aicināti piedalīties diskusijās par reģiona turpmāko nākotni.

143. Nacionālā līmeņa pasākumi - 01.04.2011. un 12.10.2011. notikušas ES Stratēģijas BJR
Rīcības plāna īstenošanas koordinēšanas darba grupas sanāksmes. Darba grupa
izveidota ar MK 25.08.2009. rīkojumu Nr.577 „Par darba grupu, lai koordinētu Eiropas
Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plāna īstenošanu” un tajā
iesaistītas atbildīgās nozaru ministrijas, sociālie partneri un nevalstiskās organizācijas.
Katrā ES Stratēģijas BJR Rīcības plāna prioritātes jomā attiecīgā nozares ministrija vai
iestāde nodrošina Latvijas interešu apzināšanu nacionālā līmenī un to pārstāvību ES
līmenī, un sadarbojas tās atbildības jomā ar ES Stratēģijas BJR Rīcības plānā
noteiktajiem prioritāšu koordinatoriem, kā arī veic ES Stratēģijas BJR Rīcības plānā
iekļauto projektu un to īstenošanas analīzi, priekšlikumu izvērtēšanu un iesniegšanu
darba grupai.
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144. Attiecībā uz DP aktivitāšu ieviešanu jāatzīmē, ka pārskata periodā nav notikušas
izmaiņas DP ietvaros, kas ietekmētu ES Stratēģijas BJR noteikto mērķu īstenošanu.
Detalizēta informācija par DP finansējumu un aktivitātēm, kas dod ieguldījumu
minētajā Baltijas jūras stratēģijas īstenošanā, sniegta ziņojuma par DP par 2010.gadu
2.1.4.sadaļā „Darbības programmas sasaiste ar Baltijas jūras stratēģiju”.
145. Salīdzinājumā ar 2010.gadu, 2011.gadā aktivitāšu, kas saistītas ar BJS īstenošanu,
ieviešana noritējusi sekmīgi, jo līdz 31.12.2011. apstiprināti projekti un noslēgti līgumi
par vairāk kā 85% no pieejamā ES fondu finansējuma. Savukārt, vērtējot progresu gada
ietvaros, ievērojams progress sasniegts veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem
ziņā, kas veikti par vairāk kā 25% no pieejamā ES fondu finansējuma.
146. Detalizētu informāciju par finanšu progresu un apstiprināto projektu un noslēgto
līgumu skaitu aktivitātēs, kas vērstas uz BJS īstenošanu, var aplūkot 1.pielikumā,
savukārt zemāk redzamajā grafikā atspoguļots šo aktivitāšu ieviešanas progress
dalījumā pa BJS mērķiem.
Ilustrācija 17 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, % kumulatīvais progress, % progress gada ietvaros
1 Līdz pieņemamam līmenim samazināt barības vielu
ieplūdi jūrā

25.2 (100%)
17.0 (67.6%); 14.3%
13.1 (51.9%); 11.9%
6.3 (25.0%); 14.7%

2 Saglabāt dabīgās zonas un bioloģisko daudzveidību,
tostarp zivsaimniecību

9.5 (100%)
6.7 (70.0%); 29.9%
6.7 (70.0%); 29.9%
0.5 (4.8%); 4.8%
721.5 (100%)
558.4 (77.4%); 11.2%
552.8 (76.6%); 11.0%
380.9 (52.8%); 11.8%

3 Samazināt bīstamo vielu izmantošanu un ietekmi

184.0 (100%)
106.1 (57.7%); 25.6%
106.1 (57.7%); 27.5%
25.0 (13.6%); 8.0%

5 Samazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties tām

11 Uzlabot iekšējos un ārējos transporta savienojumus
643.9 (37.6%); 16.2%

1 712.5 (100%)
1 535.5 (89.7%); 7.5%
1 525.7 (89.1%); 8.1%

489.6 (100%)
478.4 (97.7%); 17.2%
478.4 (97.7%); 19.7%
207.7 (42.4%); 17.1%

12 Saglabāt un vairot Baltijas jūras reģiona pievilcību, jo
īpaši, izmantojot izglītības un jaunatnes, tūrisma, kultūras
un veselības jomu
0
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1 000
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147. Līdz 31.12.2011. lielākais progress sasniegts aktivitātēs, kas saistītas ar BJS mērķi Nr.
12 - saglabāt un vairot Baltijas jūras reģiona pievilcību, jo īpaši, izmantojot izglītības
un jaunatnes, tūrisma, kultūras un veselības jomu, turklāt, vērtējot progresu 2011. gadā
minētā mērķa ietvaros, tad visās iepriekš minētajās pozīcijās bijis gandrīz 20% apmērā.
148. Lielākais progress gada ietvaros apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ziņā
vērojams mērķī Nr.2– saglabāt dabīgās zonas un bioloģisko daudzveidību, tostarp
zivsaimniecību, kurā, salīdzinot ar ļoti nelielo progresu līdz 31.12.2010., 2011.gada
ietvaros apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par 30% no saistīto aktivitāšu ietvaros
pieejamā ES fondu finansējuma, it sevišķi 3.4.1.3. aktivitātē ,,Bioloģiskās
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daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide’’, kuras ietvaros 2011.gadā
noslēgts līgums par visu aktivitātei pieejamo finansējumu.
149. Projekts tiks realizēts Nacionālajā Botāniskajā dārzā. Projekta ietvaros plānots izveidot
infrastruktūru, lai realizētu aktivitātes
mērķi - bioloģiskās daudzveidības
saglabāšana, kas nodrošina izzūdošu
sugu saglabāšanu, kā arī pavairošanas
iespēju sugu saglabāšanai dabā.
Pašreizējie
kolekciju
uzturēšanas
apstākļi
un
vides
izglītības
infrastruktūra nenodrošina starptautisko
saistību – Riodežaneiro, Vašingtonas
un Ramsāres konvenciju izpildi, tāpēc projekta ietvaros tiek paredzēts uzbūvēt
multifunkcionālo oranžēriju siltumnīcu kompleksu 3300 m2 un rekonstruēt palīgtelpu
ēkas ex situ (saglabāšanai ārpus dabīgās dzīvotnes) centra vajadzībām.
150. Oranžēriju kompleksu veidos 12 norobežoti sektori ar atsevišķi automātiski regulējamu
temperatūras un mitruma režīmu, kā arī daudzfunkcionāla izstāžu zāle ar periodiski
maināmu ekspozīciju. Ex situ centra multifunkcionālajā siltumnīcu kompleksā ir
paredzēts izvietot Latvijas reto un aizsargājamo augu kolekcijas, NBD in vitro (augi
mēģenēs) kolekcijas, Latvijas selekcijas telpaugu kolekcijas, oranžēriju telpaugu
kolekcijas. Tādejādi tiks nodrošināta tikai Baltijas jūras reģionam raksturīgo
aizsargājamo augu saglabāšana un pavairošana cerībā atgriezt kādreizējo augu
daudzveidību.
151. Kopumā BJS ieviešanas progress 2011.gadā vērtējams kā pozitīvs. Informācija par
aktivitāšu ieviešanas fizisko progresu iekļauta ziņojuma sadaļās ,,Fiziskais progress’’
un ,,Prioritāšu īstenošana’’.

2.1.5. Horizontālo prioritāšu ieviešana
152. Šī sadaļa veltīta horizontālo prioritāšu (HP) īstenošanas aktualitātēm 2011.gadā. LR
normatīvajos aktos ir noteiktas sešas HP, kas ir neatņemamas ES fondu darbības
programmu ieviešanas sastāvdaļas: makroekonomiskā stabilitāte, informācijas
sabiedrība, vienlīdzīgas iespējas, teritoriju līdzsvarota attīstība, Rīgas starptautiskā
konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība20.
153. Ņemot vērā, ka Latvijā energoefektivitāte nav noteikta kā HP, zemāk ir vispārīga
informācija par energoefektivitāti, savukārt par šajā jomā īstenotajām aktivitātēm
informācija ir šī ziņojuma sadaļā par prioritāšu īstenošanu.
154. 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.
155. EM, kas ir energoefektivitātes jomas atbildīgā ministrija, 2011.gadā pabeigusi
2010.gadā uzsāktā Otrā energoefektivitātes plāna izstrādi, kas 16.09.2011. apstiprināts

20

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
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MK21. Ņemot vērā, ka nepieciešamie statistikas dati par 2011.gadu vēl nav pieejami,
nav iespējams novērtēt rīcības plānā noteikto kritēriju izpildi, piemēram, sasniegt
enerģijas ietaupījumu 1896 GWh apjomā 2013.gadā. Atbilstoši MK noteikumos
Nr.92322 noteiktajam, EM minēto u.c. energoefektivitātes plānā noteikto kritēriju
izvērtēšanai nepieciešamo informāciju apkopo katru gadu līdz 1.maijam par iepriekšējo
kalendāro gadu. Informācija par 2011.gadā sasniegto energoefektivitātes plāna ietvaros
tiks iekļauta nākošajā gada ziņojumā.
156. Informācija par HP ieviešanas un uzraudzības sistēmas pamatprincipiem ir detalizēti
aprakstīta gada ziņojumā par 2009.gadu23. Arī 2011.gadā tika nodrošināta HP ieviešanu
uzraudzība, t.sk. kopsavilkuma informāciju par paveikto HP ieviešanā nodrošinot HP
koordinējošo iestāžu ziņojumos, kas pieejami arī UK portfelī24.
157. Jāatzīmē, ka par katru HP ir noteikta atbildīgā iestāde un HP koordinēšanai paredzēti
tehniskās palīdzības līdzekļi.
Tabula 1 Par HP ieviešanu atbildīgo iestāžu un HP vadībai izmantotie tehniskās palīdzības līdzekļi līdz
31.12.2011.
HP/ atbildīgā
iestāde

1
Makroekono
miskā
stabilitāte
(FM)
Informācijas
sabiedrība
(VARAM)

Vienlīdzīgas
iespējas
(LM)
Teritoriju
līdzsvarota
attīstība
(VARAM)
Rīgas
starptautiskā
konkurētspēj
a (VARAM)
Ilgtspējīga

2011.gadā
HP
koordinēšan
ai izlietotie
līdzekļi
(EUR)
2
0

25 517.75

12 309.57

Kopā līdz
31.12.2011. HP
koordinēšanai
izlietotie
līdzekļi (EUR)
3

HP
koordinēšan
ā iesaistīto
darbinieku
skaits uz
31.12.2011.
4

0

0

99 797,60

52 572.58

Ārpakalp.
izmaksas
(EUR)
5
78 838.24

2

53 558,37

1*

31 270.28

20 064.77

39 809.37

3*

111 127.06

12 787.60

42 294.50

2*

23 030.76

Galvenās izdevumu pozīcijas

6
Pakalpojumi
HP
administrēšanai

aktivitāšu

atalgojums,
darbavietas
iekārtošana
komandējumi
un
dienesta
braucieni
u.c.
administratīvās izmaksas, pētījums
par
HP
IS,
komunikācijas
pasākumi.
Informatīvā materiāla par HP VI
principu ievērošanu ES fondu
projektos sagatavošana, dienesta
braucieni un komandējumi, darba
vietas iekārtošana.
Pakalpojumi horizontālo prioritāšu
īstenošanai ietvaros (60 mācības,
semināri,
konferences;
15
pasākumi; 1 pakalpojumu līgums),
Komandējumi
un
dienesta
braucieni HP īstenošanai ietvaros.

21

MK 2011.gada 16.septembra rīkojuma Nr. 460 prot. Nr.52, 14§ apstiprināts Latvijas Republikas Otrais
energoefektivitātes rīcības plāns 2011.-2013.gadam.
22
MK noteikumi Nr. 923 ,,Kārtība, kādā uzskaita valsts enerģijas galapatēriņa ietaupījumu un nodrošina
energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbību’’.
23
Skatīt ziņojuma par DP īstenošanu 2009.gadu 2.1.6.sadaļu
,,Horizontālo prioritāšu ieviešana’’
(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913)
24
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
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HP/ atbildīgā
iestāde

1
attīstība
(VARAM)
KOPĀ:

2011.gadā
HP
koordinēšan
ai izlietotie
līdzekļi
(EUR)
2

Kopā līdz
31.12.2011. HP
koordinēšanai
izlietotie
līdzekļi (EUR)

45 161.94

3

HP
koordinēšan
ā iesaistīto
darbinieku
skaits uz
31.12.2011.
4

134 676.45

6*

Ārpakalp.
izmaksas
(EUR)

Galvenās izdevumu pozīcijas

5

6

222 922.54

158. Kā galvenās problēmas, ar ko saskārās HP koordinējošās iestādes, tika minētas:
neapmierinoša informācijas kvalitāte, kuru sniedza institūcijas un finansējuma
saņēmēji; 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.
159. Ņemot vērā, ka 16.04.2011. vadošās iestādes organizētās diskusijas laikā ar HP
koordinējošām iestādēm, uz vadošās iestādes aicinājumu iestādēm uzlabot sadarbību
savā starpā, īpaši attiecībā uz regulāru apmaiņu ar informāciju un datu kvalitātes
uzlabošanu nav novērots progress, 2011.gada nogalē vadošā iestāde uzsākusi darbu pie
HP vadlīniju25 aktualizēšanas un izteikusi priekšlikumus aktivitāšu ietekmes uz HP
ietekmes pārvērtēšanai, identificējot vairākas aktivitātes, kurās vadošā iestāde ir
konstatējusi ietekmi uz vēl kādu no HP, kas iepriekš nav tikusi noteikta. 2012.gada I
pusē notiks minēto priekšlikumu saskaņošana, kā arī tiks pārvērtēta aktivitāšu ietekme
uz HP un, nepieciešamības gadījumā, vadlīnijas tiks aktualizētas.
160. 2011.gada ietvaros ir veikti divu HP izvērtējumi: ,,Informācijas sabiedrība’’ un
,,Vienlīdzīgas iespējas’’. Sīkāka informācija par izvērtējumu rezultātiem iekļauta
sadaļā par attiecīgajām HP.
161. Zemāk sniegta informācija par 2011.gadā DP ietvaros paveikto katras HP ieviešanā.
Makroekonomiskā stabilitāte
162. 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.
163. ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanā saskaņā ar ES fondu aktivitāšu būtību
tika identificēta to atbilstība HP MS. Attiecīgi šo aktivitāšu projektu vērtēšanas
kritēriju komplektā tika iekļauti kvalitātes kritēriji, vērtēšanas procesā piešķirot
projektam papildu punktus, ja projekta pieteikumā tiek pamatota HP MS principu
ieviešana, realizējot konkrēto projektu.
164. Lai nodrošinātu ES fondu efektu uz tautsaimniecības attīstību, vairākumā no aktivitāšu,
kuru ietvaros tiek sekmēta HP MS, vērtēšanas kritērijiem tika iekļauts kritērijs, kas
25

FM 2011.gada 29.jūnija vadlīnijas Nr. 10.6 ,,Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanu uzraudzības
sistēmas darbības pamatprincipus un uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā’’ Vadlīnijas
pieejamas šeit: http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/HPvadlinijas29062011.doc
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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.
165. No visām DP aktivitātēm/apakšaktivitātēm 83.6% ir tieša ietekme uz HP MS. 16.4%
nav tiešas ietekmes un tā vērtējama kā neitrāla.
Ilustrācija 18 DP aktivitāšu ietekme uz HP Makroekonomiskā stabilitāte

166. Jāatzīmē, ka atbilstoši HP MS principiem, lai samazinātu pieaugušo bezdarba līmeni,
ES fondu ieviešanā ir jānodrošina jaunu darba vietu radīšana. Vērtējot 2011.gadā ar ES
fondu palīdzību paveikto, jāatzīmē, ka kopumā 2011.gadā VSID līmenī tika radītas
38149 darba vietas, no kurām 3243 ir ilgtermiņa un 34906 īstermiņa (t.sk. 34841 ir
īslaicīgās darba vai darba praktizēšanas vietas). No minētajām darba vietām 990
ilgtermiņa darba vietas radītas tieši DP.
167. Papildus jāatzīmē, ka FM koordinēto tehniskās palīdzības projektu ietvaros 2011.gadā
ir radītas 34 darba vietas, t.sk.:
a) Zemgales plānošanas reģiona projektā „Zemgales plānošanas reģiona ES
struktūrfondu informācijas centra darbības īstenošana”, kur (1.6.1.1., 2.4.1.1.,
3.7.1.1. un 3.8.1.1. aktivitātāšu) ietvaros radīta 1 darbavieta;
b) KM projektā „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei
Latvijā” (3.7.1.1. aktivitāte) - 7 darbavietas;
c) VRAA projektā „Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas
Savienības fondu aktivitāšu administrēšanai” (1.6.1.1. un 3.7.1.1. aktivitāte) - 1
darbavieta;
d) VIAA projektā „Valsts izglītības attīstības aģentūras tehniskās palīdzības projekts
ES fondu apguvei 2008.-2011.gada periodam” (1.6.1.1.. 2.4.1.1. un3.7.1.1.
aktivitāte) - 5 darbavietas;
e) VARAM projektā „Tehniskā palīdzība Vides projektu uzraudzībai, publicitātei,
efektīvai ieviešanai un pētījumu veikšanai” (1.6.1.1., 2.4.1.1., 3.7.1.1. un 3.8.1.1.
aktivitāte) - 9 darbavietas
168. VARAM sniegusi informāciju par līdz 31.12.2011. radītajām jaunajām vai
saglabātajām darba vietām tās administrēšanā esošajās aktivitātēs:
 3.1.4.3. „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centros” un 3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās aprūpes
pakalpojumu pieejamības attīstībai aktivitāšu ietvaros īstenotajos projektos
kopumā līdz 31.12.2011. tika radīta jaunas vai saglabātas 371 darbavieta.
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Vienlaikus, 3.1.4.4.aktivitātes ietvaros, ņemot vērā, ka kopumā radīta iespēja
saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus 6037 personām, pieņemot, ka katram
no viņiem ir ģimenes locekļi, kas tādejādi var atgriezties darba tirgū, vai saglabāt
jau esošu darba vietu, vērtējams kā nozīmīgs ieguldījums bezdarba līmeņa
samazināšanā. Tāpat 3.1.4.3.aktivitātes ietvaros īstenotajiem projektiem kopumā
ir radītas 2366 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs un pieņemot,
ka katram bērnam ir vismaz viens no vecākiem, rezultātā var atgriezties darba
tirgū, vai nezaudēt esošo darba vietu, ir vērtējams kā nozīmīgs ieguldījums
bezdarba līmeņa samazināšanā.
 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes
„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros, nodrošinot
e-pārvaldes darbību, tiek vienkāršotas administratīvās procedūras, mazināts
administratīvais slogs iedzīvotājiem un komersantiem. IKT rīku izmantošana
samazina publiskās pārvaldes izdevumus. Ietaupītie resursi (tai skaitā
cilvēkresursi) var tikt izmantoti citu uzdevumu veikšanai, vienlaicīgi palielinot
produktivitāti.
 3.5.1. pasākuma ,,Vides aizsardzības infrastruktūra’’ ietvaros 3.5.1.1. aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu
lielāku par 2000” ietvaros 2011.gadā 72 projektu ietvaros tika radītas 758 darba
vietas; 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo
izgāztuvju rekultivācija” 5 projektu ietvaros radītas 59 darba vietas; 3.5.1.2.2.
apakšapktivitātes „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” viena
projekta ietvaros radītas 22 darba vietas.
 3.6. prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.1. aktivitātes ietvaros īstenoto
projektu ietvaros kopumā līdz 31.12.2011. tika radītas 12 jaunas darbavietas (kas
sevī neietver būvdarbu laikā radītās darba vietas).
169. Arī EM sniegusi informāciju par radītajām, saglabātajām un plānotajām darba vietām
DP ietvaros administrētajās aktivitātēs: 3.5.2.2. aktivitātes „Atjaunojamo energoresursu
izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” ietvaros kopā plānots izveidot 18
darba vietas. 2011.gadā īstenoto projektu ietvaros ir radītas 4 darba vietas.
170. Kopumā jāsecina, ka ES fondu līdzfinansēto iniciatīvu īstenošana ir sekmējusi
ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību, veicinājusi arī jaunu darba vietu radīšanu un
esošo saglabāšanu, infrastruktūras un vides prasību ievērošanas uzlabošanu.
Ilustrācija 19 ES fondu ietekme uz investīciju pieaugumu un reālā IKP izmaiņu tempu
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171. Izvērtējot ES fondu ietekmi uz darba tirgus rādītājiem, jāuzsver ES fondu pozitīvo
loma bezdarba līmeņa samazināšanā līdz 2011.gadam. Pirmskrīzes periodā ES fondu
projektu ieviešana samazināja bezdarba līmeni vidēji par 1,6 procentpunktiem.
Jāatzīmē, ka kopš 2009.gada ES fondu pozitīvā ietekme uz bezdarba līmeņa dinamiku
ievērojami pieaug. Vidēji ES fondu projektu ietekmē bezdarba līmenis no 2001.līdz
2011.gada beigām tika samazināts par 2,4 procentpunktiem. Līdz 2011.gadam ES
fondu ietekme uz nodarbināto skaita pieaugumu ir samērā neliela, kas skaidrojams ar
to, ka ES fondu investīcijas, galvenokārt, stimulējušas darbaspēka produktivitāti un
cilvēkkapitāla attīstību.
172. Pirms krīzes ES fondu līdzekļu ieplūde papildus viegli pieejamajiem lētajiem kredītiem
veicināja inflācijas līmeņa kāpumu, savukārt, krīzes laikā mazināja deflāciju. Kopumā
ES fondi radīja salīdzinoši nelielu inflāciju paaugstinošu efektu - laika periodā no
2004. līdz 2011.gadam vidēji par 1 procentpunktu.
173. ES fondu apguve pozitīvi ietekmēja reālo algu pieaugumu, laikā līdz 2011.gadam
palielinot privāto patēriņu vidēji par 2,5 procentpunktiem gadā. Privātā patēriņa
pieaugums un pieprasījums pēc ārvalstu investīciju precēm stimulēja importa
pieaugumu - vidēji par 4 procentpunktiem gadā.
174. ES fondu ieguldījuma struktūra nozaru griezumā (NACE 2.red). 2011. gadā vislielākais
finansējums tika piešķirts būvniecībā – 264.5 milj. eiro, t.sk. ES fondu līdzekļi – 222.7
milj. eiro, kas veido 31,2% no kopējā Latvijai piešķirtā ES fondu finansējuma
2011.gadā. Valsts budžeta piešķirtais finansējums būvniecībā 2011.gadā bija 31.9 milj.
eiro (36,5% no kopējā valsts budžeta finansējuma 2011.gadā). Salīdzinot ar 2010.gadu,
ES fondu finansējums būvniecības nozarē (F) ir pieaudzis par 96.8 milj. eiro jeb 1,8
reizes (2010.gadā ES finansējums šajā nozarē bijis 126.1 milj. eiro).
Ilustrācija 20 Investīciju ieguldījums pa nozarēm, milj.LVL, 2011.gads.
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175. Citas nozares, kur 2011.gadā ieguldīts vislielākais ES fondu investīciju apjoms, ir
„Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija” (E), kur ES
fondu finansējums bijis 85.4 milj. eiro jeb 11,9% no kopējā ES fondu ieguldījuma
tautsaimniecībā 2011.gadā un „Izglītība” (P), kur 2011.gadā ES fondu līdzfinansējums
bijis 66.2 milj. eiro jeb 9,3% no kopējā ES fondu finansējuma. Salīdzinot ar situāciju
2010. gadā, jāsaka, ka lielākās ES finansētās nozares saglabājušās tās pašas, bet ir
vērojamas izmaiņas ES fondu ieguldījumu struktūrā: vislielākais ES fondu ieguldījums
2010.gadā bija ūdens apgādes un atkritumu apsaimniekošanas pasākumos (E) – 134.8
milj. eiro jeb 21% no kopējā ES fondu finansējuma, 126.1 milj.eiro (19,6%) tika
investēti būvniecībā (F) un 87.7 milj. eiro (13,7%) – izglītībā (P).
176. Nodrošinot HP MS koordinēšanas funkcijas 2011.gadā tika veikti vairāki pasākumi,
t.sk. rīkotas sanāksmes, organizētas starptautiskas konferences un veikts izvērtējums.
177. 2011.gada martā tika sagatavots kārtējais ikgadējais ziņojums par horizontālās
prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” Īstenošanu un sasniegto 2010.gadā, sniedzot
analītisko apskatu par galveno HP MS uzraudzības rezultātu sasniegšanu un principu
izpildi HP MS ieviešanu atskaites periodā.
178. Lai izvērtētu ES fondu lomu un ietekmi uz Latvijas ekonomiku, 2011.gadā FM veica
iepirkumu „Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību” (turpmāk Iepirkums). Iepirkuma ietvaros 31. martā FM noslēdza līgumu Nr.FM2010/15 – TP ar
SIA „Stockholm School of Economics in Riga”, kura ietvaros tika izstrādāts ES fondu
ietekmes makroekonomiskās prognozēšanas modelis (turpmāk – Modelis), kas pārņemt
FM uzturēšanā 15.decembrī. Modelis ļauj veikt ES finanšu instrumentu26 ietekmes
kvantitatīvu novērtējumu uz makroekonomiskiem rādītājiem dalījumā pa piecām
nozarēm atbilstoši NACE 2 (lauksaimniecība, rūpniecība, privātie pakalpojumi,
būvniecība un publiskie pakalpojumi) un 8 prioritārajām investīciju jomām (pētniecība
un tehnoloģiju attīstība, inovācijas un uzņēmējdarbība, informācijas sabiedrība,
transports, enerģētika, vides aizsardzība un risku mazināšana, cilvēkkapitāls,
nodarbinātība, sociālā integrācija, izglītība).
179. Modeļa
funkcionālo
bāzi
veido
ekonometriskās
likumsakarības
starp
makroekonomiskajiem rādītājiem. Kopumā Modelis satur 149 eksogēnus un
26

Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas fonds/ISPA, Eiropas Lauksaimniecības
Fonds lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fonds, ES pirmsiestāšanās finanšu instrumenti Phare un
SAPARD, INTERREG, ES Kohēzijas politikas 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas (ERAF),
Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instruments, Latvijas
un Šveices sadarbības programma.
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33 endogēnus mainīgos, līdz ar to modeļa uzturēšana ir saistīta ar makroekonometrisko
datu bāžu pārvaldību un padziļināto korelācijas un regresijas analīzi un sistemātisko
novērtēšanas metodikas pielāgošanu reālajai ekonomiskajai situācijai.
180. Jāatzīmē, ka ES fondu investīcijas līdz 2011.gadam ir atstājušas pozitīvu ietekmi uz
svarīgākajiem makroekonomiskajiem rādītājiem. Izvērtējuma rezultāti, kas balstās uz
minētā modeļa izmantošanas rezultātiem, demonstrē, ka 2009.gadā ES fondi mazināja
investīciju lielāko kritumu, kas sasniedza 37,4%, par 6,7 procentpunktiem. Savukārt
2009.gada krīzes ietekmētais IKP samazinājums par 17,7% bez ES fondu līdzekļiem
būtu vēl par 3,7 procentpunktiem lielāks. ES fondu labvēlīgā ietekme uz IKP dinamiku
parādās arī turpmākajos gados, pieaugot atbilstoši apgūtā finansējuma apjomam.
181. FM paredz izmantot Modeli HP MS koordinēšanā, analizējot ES fondu investīciju
ietekmi uz galvenajiem makroekonomiskajiem rādītājiem dažādu ekonomikas scenāriju
un tautsaimniecības sektoru griezumā, sniedzot pamatotus secinājumus par ES fondu
līdzekļu izlietojuma efektivitāti un sagatavojot ES fondu ietekmes uz Latvijas
ekonomikas attīstību īsā un vidējā termiņa prognozes. Papildus FM ir paredzama
Modeļa ģenerēto izvērtēšanas rezultātu interpretācijas un prezentācijas metodoloģijas
izstrāde un pilnveidošana, kā arī analītiskā rīka funkcionālā paplašināšana, kas paredz
FM patstāvīgi veicamos pētījumus un ciešo sadarbību ar valsts un ārvalstu ekspertiem
specifiskajās jomās.
182. Paralēli Modeļa izstrādes un pārņemšanas procesam, FM publiski prezentēja ES fondu
ietekmes izvērtējuma metodiku un eksperimentālos simulācijas rezultātus dažāda
līmeņa sanāksmēs, kā arī veica diskusijās ar ES fondu tematiskās izvērtēšanas
konsultatīvās darba grupas (TIKGD) locekļiem par Modeļa pilnveidošanas
potenciālajām iespējām. 15.09.2011. UK sēdē tika panākta vienošanās par paplašinātās
TIKGD sanāksmes par Modeļa konceptuālās pilnveidošanas stratēģiju organizēšanu,
pieaicinot Pašvaldības savienības un Latvijas Zinātnieku savienības pārstāvjus.
183. Papildus, HP MS koordinēšanas administratīvās kapacitātes stiprināšanai ar FM
14.11.2011. rīkojumu tika paredzēts 2012.gadā izveidot Tautsaimniecības analīzes
departamenta ietvaros jaunu struktūrvienību - Ārvalstu finanšu resursu analīzes nodaļu,
kuras pamatuzdevumos ietilpst makroekonomiskā modeļa uzturēšana, pilnveidošana un
praktiskā pielietošana makroekonomiskās stabilitātes metodikas izstrādē un
pilnveidošanā.
184. 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.
Vienlīdzīgas iespējas
185. HP „Vienlīdzīgas iespējas” (HP VI) mērķis ir sniegt atbildi uz tādiem politikas
plānotāju un sabiedrības jautājumiem kā, piemēram, vai, ieguldot ES līdzekļus Latvijas
tautsaimniecības nozaru attīstībā, tiek ievērotas vienlīdzīgas iespējas visām sabiedrības
grupām, vai ikvienam ir iespēja būt labuma guvējam ES fondu projektos, vai projektu
ietvaros attīstītā infrastruktūra un pakalpojumi ir pieejami ikvienam, vai projektu
īstenotāji izprot, kas ir vienlīdzīgas iespējas, un vai projektos tiek īstenoti specifiski
pasākumi, lai veicinātu vienlīdzīgu iespēju ievērošanu, u.tml. Par HP ieviešanas
koordinēšanu ir atbildīga LM.
186. Kā redzams zemāk esošajā attēlā, lielākajai daļai DP aktivitāšu ir tieša ietekme uz HP
VI. Tas nozīmē, ka projektu atlases procesā tika piemēroti HP VI vērtēšanas kritēriji un
projektos tika paredzēti specifiski pasākumi vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai.
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187. Daļa aktivitāšu netieši ietekmē HP VI, kas nozīmē, ka projektā nav paredzētas
specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, taču ar projekta aktivitāšu
palīdzību tā netieši tiks veicināta. Piemēram, attīstot infrastruktūru, tiek veicināta
pieejamība pakalpojumiem un informācijai visiem iedzīvotājiem.
188. 20% aktivitāšu neparedz ietekmi uz HP VI, t.i., 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.
Ilustrācija 21 DP aktivitāšu/ apakšaktivitāšu ietekme uz horizontālo prioritāti ,,Vienlīdzīgas iespējas’’
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189. 2011.gadā ERAF un KF līdzfinansēto projektu ietvaros tika īstenotas specifiskas
aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, veicot dažādus vides pieejamības
pasākumus personām ar funkcionāliem traucējumiem (kustību, redzes, dzirdes, garīga
rakstura traucējumiem), vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar maziem
bērniem, tādējādi palīdzot šīm iedzīvotāju grupām saņemt institūciju publiskos
pakalpojumus, kā arī tūrisma, kultūrvides, nodarbinātības, transporta jomas
pakalpojumus vienlīdzīgi ar citiem. Ņemot vērā, ka lielākajā daļā projektu būvniecības
darbi uzsākti 2011.gadā, 2011.gadā bija vērojams īstenoto specifisko aktivitāšu
daudzveidības un skaita progress attiecībā pret 2009.un 2010.gadu. Zemāk ir sniegti
daži veikto pasākumu piemēri, savukārt detalizēts uzskaitījums, t.sk. salīdzinājumā ar
2009. un 2010.gadu, sniegts LM ziņojumā par HP VI ieviešanu 2011.gadā27.
190. 2011.gadā tika izveidotas 39 autostāvvietas personām ar invaliditāti (piemēram,
aktivitātēs 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”,
3.4.4.1.„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, 3.1.1.1.„Mācību
aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības
programmu īstenošanai” un 3.1.2.1.1. „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu
modernizēšana, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī
personām ar funkcionāliem traucējumiem”.
191. 2011.gadā ERAF un KF līdzfinansēto projektu ietvaros ēkās tika izveidotas 139
uzbrauktuves (pandusi, rampas, pacēlāji), pa kuru ēkā ērti var iekļūt persona, kas
pārvietojas riteņkrēslā un personas ar bērnu ratiņiem (piemēram augstāk minēto
aktivitāšu ietvaros, kā arī veselības infrastruktūras jomā, pilsētvides projektos u.c.).
192. Transporta jomā īstenojamos projektos izbūvētas sabiedriskā transporta pieturvietas
(kopā 129), kas ir pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, gados
27

Ziņojums ir pieejams UK e-portfelī:
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20i
nstit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2011%2fPar%20HP%20koordin%c4%81ciju%20atbild%c4%abgo%20iest%c4%81%c5%beu%20
zi%c5%86ojumi%2fVienl%c4%abdz%c4%abgas%20iesp%c4%93jas&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE90744755
30E%7d
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vecākiem cilvēkiem un personām ar bērnu ratiņiem, kā arī ir izbūvētas ietves (kopā
271), kas ir pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem.
193. Zemāk ir sniegti vairāki labās prakses projektu piemēri.28
194. Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanas
projekta ietvaros izveidots ergonomisks rotaļu terapijas laukums, kas pielāgots bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem (gan ar kustību, gan redzes traucējumiem un ar garīgas
attīstības traucējumiem) un aprīkots ar īpašu gumijas segumu, kas mazina traumatisma
iespējas. Galdi ar regulējamu augstumu ļauj bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
piedalīties mācību un darba prasmju apguves procesā.
195. Satiksmes drošības uzlabošana Rūpniecības - Atmodas ielas posmā, Jelgava: izveidotas
gājēju ietves no pelēka bruģakmens seguma un velobraucējiem no sarkana
bruģakmens, kas atvieglo pārvietošanos arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Visām
ietvēm krustojoties ar gājēju pārejām ir izveidotas uzbrauktuves/nobrauktuves ar
minimālu slīpumu atbilstoši vides pieejamības standartiem. Izbūvētas
uzbrauktuves/nobrauktuves paaugstina pārvietošanās neatkarības līmeni personām ar
funkcionāliem traucējumiem, neprasot pavadoņa palīdzību.
196. Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai: Muzeja telpās ir nodrošināta vides
pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem (izbūvētais lifts un higiēnas
telpas pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem; ierīkots vertikālais
pacēlājs). Pateicoties muzeja telpu digitalizācijai, personām ar funkcionāliem
traucējumiem ir iespēja apskatīt muzeja telpas virtuāli, kā arī ar videokameru palīdzību
vērot Cēsis no pils muzeja skatu torņa.
197. Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana Aglonā: veikta ēkas rekonstrukcija un
tās iekārtošanas darbi, kas nodrošina vides pieejamību bērniem un apmeklētājiem ar
funkcionāliem traucējumiem (piemēram, uzbūvēta uzbrauktuve ar margām, jaunas
durvis, kas nomarķētas ar spilgtu piktogrammu, kāpnes un grīdas segums marķēts ar
dzeltenu krāsu; iegādāts mobilais pacēlājs; rekonstruēta higiēnas telpa, kas ir aprīkota
ar tehniskiem palīglīdzekļiem).
198. Šīs sadaļas turpinājumā sniegta informācija par veiktajiem pasākumiem, lai veicinātu
izpratni par HP VI un tās ieviešanu.
199. 2011.gadā tika nodrošinātas 210 individuālas vides pieejamības ekspertu konsultācijas
ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās par vides un informācijas
pieejamību personām ar kustību, dzirdes, redzes un intelektuālās attīstības
traucējumiem. Konsultāciju rezultātā tika novērtēta vides pieejamība apsekotajos
objektos 5 baļļu sistēmā, kur augstāko novērtējumu saņem objekts, kur ievērotas vides
pieejamības prasības četriem funkcionālo traucējumu veidiem – redzes, dzirdes,
kustību un garīga rakstura traucējumiem. Objektu vides pieejamības novērtējums ir
redzams zemāk esošajā attēlā. Pozitīvi vērtējams, ka lielākā daļa objektu saņēma ļoti
augstu vērtējumu (5 vai 4 balles).
200. Pakalpojuma ietvaros tika izstrādāts Labās prakses apkopojums, kur ir identificēts 21
labās prakses piemērs attiecībā uz vides pieejamības nodrošināšanu. Izstrādātajā
noslēguma ziņojumā ir apkopota informācija par apsekotajiem objektiem nozaru

28

Labās prakses apkopojums un Noslēguma ziņojums par vides pieejamības ekspertu sniegtajām konsultācijām
pieejami interneta vietnē http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/pazinojums4/
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griezumā, kā arī sniegti secinājumi, rekomendācijas un veiktās vides pieejamības
ekspertu konsultāciju pakalpojuma saņēmēju anketēšanas rezultāti29.
Ilustrācija 22 Vides pieejamības ekspertu 2011.gadā apsekoto objektu vides pieejamības novērtējumu

Apsekoto objektu vides pieejamības novērtējums

15%
28%
7%

7%

43%

konsultācija par tehnisko projektu
Objektā nav nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem
Objektā ir īstenotas specifiskas aktivitātes, uzlabojot vides un informācijas pieejamību vienam funkcionālo traucējumu veidam
Objektā ir īstenotas specifiskas aktivitātes, uzlabojot vides un informācijas pieejamību 2-3 funkcionālo traucējumu veidiem
Objektā ir īstenotas specifiskas aktivitātes, uzlabojot vides un informācijas pieejamību 4 funkcionālo tarucējumu veidiem

201. 2011.gadā LM nodrošināja Vadlīniju par būvnormatīvu piemērošanu attiecībā uz vides
pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (Vadlīnijas)30 un Priekšlikumu
izmaiņām būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos (priekšlikumi) izstrādi, kas
ir cieši saistīti gan ar HP VI koordinēšanas ietvaros īstenoto mērķa grupas apmācību un
informēšanu, gan ar konsultāciju sniegšanu par vides un informācijas pieejamības
nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības
traucējumiem.
202. Vadlīniju izstrāde lielā mērā tika balstīta uz iepriekš minētā pakalpojuma rezultātiem –
konsultāciju un apsekojumu laikā iegūto un noslēguma ziņojumā apkopoto informāciju,
kā arī jaunāko praksi ES vides pieejamības jomā. Savukārt Priekšlikumi paredz virkni
ieteikumu par izmaiņām Latvijas būvniecību reglamentējošos noteikumos, lai iespējas
personām ar funkcionāliem traucējumiem izmantot publisko infrastruktūru vienlīdzīgi
ar citiem cilvēkiem un piedalīties sabiedrības dzīvē. Izstrādātās Vadlīnijas un
Priekšlikumi pēc izskatīšanas Invalīdu lietu nacionālās padomes Vides pieejamības
darba grupā varētu kalpot kā viens no nozīmīgākajiem vides pieejamības dokumentiem
būvniecības, transporta, informācijas, izglītības, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības, kultūras, kultūrvides, pilsētvides un lauku teritorijas
infrastruktūras pieejamības jomās, kurās izpaužas cilvēka dzīve un tās kvalitāte.
203. 2011.gadā izveidots mācību videomateriāls par ERAF un KF projektu ietvaros
īstenotajiem vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām
ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem rekonstruējamās un
29

Labās prakses apkopojums un Noslēguma ziņojums par vides pieejamības ekspertu sniegtajām konsultācijām
pieejami interneta vietnē http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/pazinojums4/
30

Vadlīnijas ir pieejamas interneta vietnē: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/pazinojums4/ .
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renovējamās ēkās, būvniecības objektos, uz rekonstruējamiem un renovējamiem ceļiem
u.c., kā arī vides pieejamības nodrošināšana no dzimumu un vecuma perspektīvas 31.
Tas popularizē vides pieejamības labās prakses piemērus ERAF un KF projektos, māca
un informē 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. Subtitri
atvieglo teksta uztveršanu personām ar redzes un garīga rakstura traucējumiem.
204. 2011.gadā veikts ES fondu prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes
vidus posma (mid-term) izvērtējums “ES fondu ieguldījums un ietekme uz horizontālās
prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanu” 32, kura ietvaros tika analizēta HP VI
ietekme uz dzimumu līdztiesības principa ievērošanu, uz personu ar invaliditāti
vienlīdzīgu iespēju ievērošanu un uz aktīvās novecošanās principa ievērošanu, izpētot
1014 ES fondu projektus un veicot 21 projekta apsekojumus un gadījumu analīzi
projektu īstenošanas vietās, nodrošinot padziļinātas intervijas ar projektu īstenotājiem
un mērķa grupu pārstāvjiem. Papildus izvērtējuma ietvaros identificēti un raksturoti
iespējamie riski, kas varētu kavēt HP VI ieviešanu, un izvirzītas rekomendācijas ES
fondu atbalsta piemērojamo instrumentu uzlabošanai HP principu ieviešanas
veicināšanai (papildu informāciju skat. ziņojuma sadaļā ,,Izvērtējumi’’).2012.gadā LM
turpinās īstenot pasākumus turpmākai sekmīgai HP VI īstenošanai saskaņā ar iestrādēm
un secinājumiem līdzšinējā HP VI koordinēšanas procesā. Tiks nodrošināti semināri un
konsultācijas par prioritātes īstenošanas principiem, nodrošināta ERAF un KF projektu
īstenotāju konsultēšana projektu īstenošanas vietās par prasībām vides pieejamības
nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī publiskajā telpā tiks
pārraidīts mācību videomateriāls par vides pieejamības piemēriem ES fondu
līdzfinansētajos projektos.

Informācijas sabiedrība
205. 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 VARAM.
206. HP IS attīstība paredzēta visās DP. Iespējamais ES fondu projektu ietekmes līmenis uz
informācijas sabiedrības attīstību tiek iedalīts šādi:
 tieša ietekme uz: 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.

31

Mācību videomateriāls DVD formātā pieejams Labklājības ministrijā Vienlīdzīgu iespēju nodaļā, kā arī ir
skatāms Labklājības ministrijas mājas lapā interneta vietnē http://www.youtube.com/user/LabklajibasMinistrija .
32

Izvērtējums ir pieejams interneta vietnē:
http://www.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/GALA_VERSIJA_06122011_Vienlidzigas_iespejas.doc
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 netieša ietekme: 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.
 tieši neietekmēt:
projektā nav paredzētas konkrētas aktivitātes informācijas
sabiedrības attīstībai un projekta aktivitātes negatīvi neietekmēs informācijas
sabiedrības attīstību.
207. DPP kopumā ir aprakstītas 69 aktivitātes/apakšaktivitātes un 41% no tām ir tieša
ietekme uz HP IS.
Ilustrācija 23 DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekme uz horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība” 33

208. DP aktivitāšu/ apakšaktivitāšu dalījums pēc to ietekmes ir attēlots ilustrācijā zemāk.
Ilustrācija 24DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu iedalījums pēc to ietekmes uz horizontālās prioritātes "Informācijas
sabiedrība" attīstību

209. Saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegto informāciju HP IS ietvaros 2011.gadā sasniegti
šādi rādītāji:





izveidoti/uzlaboti 526 komunikāciju tīkli;
izveidotas/uzlabotas 135 informācijas sistēmas;
iegādātas 3752 datortehnikas vienības;
elektronizēti 11 sabiedriskie pakalpojumi;

33

ja aktivitātei ir apakšaktivitātes, uzskaitītas tiek tikai apakšaktivitātes, jo, ja visai aktivitātei kopumā ir ietekme
uz horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" attīstību, ne vienmēr arī visām tās apakšaktivitātēm ir tieša
ietekme un otrādi
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uzlaboti 28 sabiedriskie elektroniskie pakalpojumi ar paaugstinātu elektronizācijas
līmeni;
apmācīti 1063 cilvēki IKT jomā.

210. Salīdzinājumā ar 2010.gadu HP IS uzraudzības rādītāju sasniegto vienību skaits ir
palielinājies visās kategorijās.
Tabula 2 Horizontālās prioritātes ,,Informācijas sabiedrība’’ DP ietvaros sasniegtie rādītāji

Uz
2010.g.
beigām
2011.g.
Uz
2011.g.
beigām

Elektronizēti
sabiedriskie
pakalpojumi

Uzlaboti
sabiedriskie
elektroniskie
pakalpojumi ar
paaugstinātu
elektronizācijas
līmeni

Apmācīti
cilvēki IKT
jomā

Izveidoti/uzlaboti
komunikāciju
tīkli

Izveidotas/uzlabotas
informācijas
sistēmas

Iegādātas
datortehnikas
vienības

161

41

884

13

1

348

526

135

3752

11

28

1063

687

176

4636

24

29

1411

211. Zemāk sniegti vairāki labās prakses piemēri attiecībā uz atbildīgo iestāžu/ sadarbības
iestāžu veiktajām specifiskajām aktivitātēm, kas veicinājušas horizontālās prioritātes
īstenošanu.
212. VARAM pārziņā esošā 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte „Informācijas sistēmu un elektronisko
pakalpojumu attīstība” ir tieši vērsta uz HP IS īstenošanu un mērķu sasniegšanu.
VARAM izstrādājusi 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu ietvaros ieviesto elektronisko
pakalpojumu praktiskā pielietojumu apraksti jeb pamācības (drukātas un elektroniskas)
par e-pakalpojumiem šādās jomās: ,,Vides aizsardzība’’, ,,Ģimene, bērni, veselība,
sociālie pakalpojumi’’, ,,Veselība’’, ,,Komercdarbība’’, ,,Tiesību aizsardzība, personas
statuss, patērētāju tiesības’’, ,,Dzīvesvieta, nekustamais īpašums, ģeodēzija,
kartogrāfija’’ un ,,Tavas e-iespējas’’. Iepriekš minētie materiāli elektroniskajā formātā
ir pieejami VARAM tīmekļa vietnes www.varam.gov.lv sadaļā ,,Publikācijas un
informatīvie materiāli E-pārvaldes jomā’’
213. TP aktivitāšu ietvaros pilnveidota un aktualizēta VIAA mājas lapa www.viaa.gov.lv,
savukārt KM interneta mājas lapā www.km.gov.lv izveidota sadaļa ,,ES Struktūrfondi",
kurā regulāri ievieto sagatavoto informāciju par pasākuma „Kultūrvides
sociālekonomiskā ietekme" ieviešanas gaitu. Ir izveidoti nepieciešamie metodiskie
materiāli projektu iesniegumu veidlapu sekmīgākai aizpildīšanai, kā arī ir ievietota
projektu iesniegumu veidlapa elektroniskā formātā. Ir ievietota informācija par kultūras
nozares projektu iespējām piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu.
214. VIAA iniciētās specifiskās publicitātes aktivitātes, kas veicinājušas horizontālās
prioritātes īstenošanu un mērķu sasniegšanu: Latvijas Radio 2 raidījums „Mūžu dzīvo,
mūžu mācies”: 09.01.2011. Dabaszinātņu kabinetu modernizācija Cēsu 2.vidusskolā,
īstenojot projektu ERAF 3.1.3.1.aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”. Intervijas: Kristīne Rebenova, Cēsu 2.vsk.
skolotāja; Inta Ādamsone, Cēsu novada domes pārstāve un ERAF projekta
koordinatore.
215. Transporta jomā SM kā labo praksi norādījusi, ka 3.2.1.3.2.apakšaktivitātes „Satiksmes
drošības uzlabojumi Rīgā” ietvaros 6 projektos tiek izmantota informācijas tehnoloģija
– tajos paredzēta satiksmes vadības sistēmas izveide.
47
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads

216. Veselības aprūpes infrastruktūra” ietvaros:
-

3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” ietvaros tiek
ieviests vienoto neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas
vadības informācijas sistēmu, nodrošinot arī tās darbināšanai nepieciešamo
aprīkojumu un datortehniku. Aktivitātes ietvaros 37% no aktivitātes finansējuma
ir vērsti uz informācijas sistēmas izstrādi, tās darbināšanai nepieciešamo
aprīkojuma un datortehnikas iegādei. 2011.gadā projekta ietvaros ir iegādāti 50
portatīvie datori, 156 datori ar operētājsistēmu, 82 datori bez operētājsistēmas,
301 monitors, 4 projektori, 9 multifunkcionālās iekārtas, 74 nepārtrauktās
elektrobarošanas avoti (UPS), 183 brigāžu darbu nodrošinošie kompleksi ar
portatīvo sakaru terminālu, 24 brigāžu darbu nodrošinošie kompleksi bez
portatīvā sakaru termināla, 1 augstas pieejamības Vadības informācijas sistēmas
tehniskās infrastruktūras platforma;

-

3.1.5.1.2.apakšaktivitātes
“Veselības
aprūpes
centru
attīstība”
un
3.1.5.3.1.apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros no
75 projektiem 59 projektos ir plānots izveidot vai pilnveidot iekšējo
komunikāciju tīklu. 20 projektu ietvaros 2011.gadā komunikāciju tīkls tika
izveidots.

-

Lai arī 3.1.5.1.1. apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” projektu
iesniegumu vērtēšanas kritērijos nav kritērija par horizontālo prioritāšu
īstenošanu, apakšaktivitāte tiešā veidā sekmē informācijas sabiedrības attīstību,
jo ERAF līdzekļiem ģimenes ārstiem ir iespēja iegādāties dažādas IT ierīces.
Pārskata periodā noslēgto līgumu ar finansējuma saņēmējiem ietvaros paredzēts
iegādāties 270 sistēmas blokus ar aksesuāriem un operacionālo sistēmu, Firewall
un antivīrusu programmām, 258 monitorus, 70 faksus, 129 skenerus, 160
printerus, 80 radiotelefonus un 190 specializētās programmatūras.

Ilustrācija 25 Elektronisko pakalpojumu iedalījumus un progress līdz 31.12.2011.

217. Līdz 2011.gada beigām ir izveidoti 11 elektroniskie pakalpojumi:
-

Personas vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu statistika;
Personas vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums;
Statistikas atskaites;
Apmācība civilās aizsardzības jautājumos;
Par ugunsdrošību atbildīgo personu apmācība;
Ugunsdrošība un glābšana – esi lietpratējs!;
Personalizēts kultūras portālu lietotāju profils;
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-

GPS koordināšu lejupielāde par kultūras objektiem;
Latvijas Kultūras kanons;
Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;
Informācijas apmaiņa ar citām ES dalībvalstu nodokļu administrācijām par akcīzes
preču kustību atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā izmantojot akcīzes preču
elektronisko administratīvo dokumentu (e-AD) Akcīzes preču pārvietošanas un
kontroles sistēmā (EMCS).

218. Uzlaboti 13 elektroniskie pakalpojumi, kuriem ir paaugstināta elektronizācijas pakāpe:
-

Standartizētu preču iegāde, izmantojot EIS;
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma
plāna maiņu;
Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma
nodokli (ienākumu deklarēšanai);
Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam);
Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu;
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma
plāna izvēli;
Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta/atlīdzības;
Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/ atlīdzības apmēru;
Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību ;
Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli;
Elektroniska pieteikšanās studijām;
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.

219. Analizējot HP IS ietvaros plānotos elektroniskos pakalpojumus nozaru dalījumā,
secināms, ka lielākais skaits (42) elektronisko pakalpojumu tiks ieviesti kultūras
nozarē, kā arī aizsardzības (41) un veselības (38) nozarēs.
Ilustrācija 26 Horizontālās prioritātes ,,Informācijas sabiedrība’’ DP ietvaros plānoto elektronisko
pakalpojumu sadalījums pa nozarēm

220. Lai nodrošinātu, ka ES fondu aktivitātēs tiek pilnvērtīgi ieviesta HP IS, 2011.gadā
VARAM veica zemāk minētās darbības.
221. Izstrādātas vadlīnijas ,,Metodika horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība”
īstenošanai’’ – izstrādātās vadlīnijas tika publicētas VARAM tīmekļa vietnē;
222. Sniegtas konsultācijas par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu atbildīgajām
iestādēm HP IS projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā;
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223. Sniegti komentāri un priekšlikumi par nepieciešamajiem precizējumiem par DPP
aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu atbildīgo iestāžu izstrādātajiem projekta
iesnieguma vērtēšanas kritērijiem par HP IS, kas tika virzīti apstiprināšanai UK;
224. Dalība FM organizētajā starptautiskajā konferencē „ES fondu izvērtēšanas konference
par vidus posma izvērtējumu rezultātiem” un prezentācijas sniegšana HP IS;
225. Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par HP IS, piedalīšanās E-prasmju nedēļas
2011 organizēšanā (norise 28.02.-05.03.2011.) un E-prasmju nedēļas 2012 plānošanā
(norise 26.02.-30.03.2012.). Eiropas e-prasmju nedēļa ir Eiropas mēroga visas
sabiedrības informēšanas kampaņa, lai demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, karjeras
attīstībā un izaugsmē digitālajā laikmetā. E-prasmju nedēļas mērķis ir veicināt
sabiedrībā apziņu par arvien pieaugošo e-prasmju nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā ieinteresēt un informēt plašāku sabiedrības daļu par iespējām e-prasmju apgūšanā,
uzlabošanā un pielietošanā, kā arī popularizēt valsts sniegto e-pakalpojumu saņemšanas
iespējas un to ērtāku izmantošanu. Pasākuma rezultātā palielināsies cilvēku skaits, kuri
apgūs jaunas datora iemaņas, lietos internetu, izmantojot to sadarbībai ar valsts
pārvaldes, pašvaldību u.c. iestādēm. Projektu ieviesēji piedalīsies semināros un video
konferencē kā lektori, informējot sabiedrību par šobrīd pieejamajiem e-pakalpojumiem
un to izmantošanu ikdienā, piemēram, portālā www.latvija.lv, un citiem ar informācijas
un komunikāciju tehnoloģijām saistītiem jautājumiem. Seminārā tiks apskatītas valsts
un privātā sektora piedāvātās e-iespējas uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanai un to
saziņai ar valsti. Tiks prezentētas mākoņskaitļošanas priekšrocības maziem un vidējiem
uzņēmumiem Latvijā un kā šo pakalpojumu pieejamība var palīdzēt personīgās un
uzņēmuma produktivitātes uzlabošanai. Uzņēmēji varēs uzzināt par iespēju veikt
bezmaksas grāmatvedības uzskaiti mazos uzņēmumos un veidu kā nosargāt savu
uzņēmumu digitālajā laikmetā. Seminārā būs iespēja iepazīties ar jaunākajiem valsts
piedāvātajiem e-pakalpojumiem, kā arī ar IKT apmācību iespējām mazajiem un mikro
uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai;
226. 14.06.2011. VARAM sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
asociāciju rīkota konferenci par elektroniskās pārvaldes attīstību Latvijā "Vai mēs
VARAM piedāvāt labāko pārvaldi saviem iedzīvotājiem? Jā, IT vienam!".
227. Veikts pētījums (30.09.2011.-06.12.2011.), kura mērķis bija izvērtēt cik lielā mērā un
kā ES fondu finansētie 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:
o Saskaņā ar pētījumu no kopējā projektu skaita Rīgā un tās reģionā analīzes periodā
(2007.g.-2010.g.) tika uzsākts 121 projekts (29% no kopējā periodā apstiprināto
projektu apjoma), kas ir vislielākais projektu skaits kādā no reģioniem. Pārējos
reģionos uzsākto projektus skaits ir salīdzinoši līdzīgs – Latgalē tika uzsākti 77
projekti (19% no kopējā), Kurzemē 65 projekti (16% no kopējā), Vidzemē 63
projekti (15% no kopējā) un Zemgalē 60 projekti (14%) no kopējā. Periodā no 2007.
līdz 2010. gadam tika uzsākti arī 30 projekti (7% no kopējā), kuri aptvēra visu
Latvijas teritoriju un nebija piesaistīti konkrētam reģionam – to darbība un ietekme
attiecināma uz visu Latvijas teritoriju. Tas nozīmē, ka projektu uzsākšana ir līdzīga
novados, bet izteikti vairāk projekti tiek uzsākti Rīgā un Rīgas reģionā.
o

Arī apskatot finansējumu apjomu, kas piešķirts projektiem, ir vērojams līdzīgs
sadalījums pa reģioniem: Rīgā un tās reģionā uzsāktajiem projektiem finansējumu
daļa no kopējā piešķirtā finansējuma bija 89 milj. latu (32% no kopējā), Kurzemē 48 milj. latu (18% no kopējā finansējuma), Latgalē ir piesaistīti 30 milj. latu (11% no
kopējā finansējuma), Zemgalē 13 milj. latu (5%), Vidzemē 11 milj. latu (4%),
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savukārt, projektiem ar ietekmi uz visu valsts teritoriju ir piešķirti 83 milj. latu jeb
30% no kopējā apjoma.
o Apskatot lielākos īstenotos projektus reģionos, secināms, ka Rīgā un tās reģionā,
Kurzemē un Latgalē ir izteikti daži lielāki projekti, kuru finansējumu apjoms ir 4046% no visa reģionā kopējā piešķirtā ES finansējuma. Zīmīgi arī, ka visu šo projektu
atbildīgā iestāde ir IZM. Vidzemē un Zemgalē ir izteikti daži projekti, kuriem
piešķirtais finansējuma apjoms ir lielāks par pārējiem projektiem piešķirto
finansējumu, kā arī lielākos projektus, kuri saistīti ar HP IS, īsteno mācību iestādes.
o Pēc apjoma skaitliski vairāk tiek ieviesti tādi projekti, kuri īsteno datortehnikas,
komunikācijas tīklu un cilvēka apmācības IKT jomā HP IS rādītājus.
Ilustrācija 27 Projektu skaits, kuros ir identificēts kāds no HP IS rādītājiem, dalījumā pa reģioniem

o Vienlaikus pētījuma par HP IS rezultātā tika secināts, ka:
 projektos plānotās un īstenotās specifiskās HP aktivitātes visbiežāk
atbilst projektu mērķa grupām un šo mērķa grupu vajadzībām;
 projektu radīto labumu visbiežāk izmanto paredzētās mērķa grupa
gadījumos, kad mērķa grupas ir noslēgtas un precīzi definētas;


projektu ar HP IS atlases kritēriju radītais labums bieži vien ir
piemērots mērķauditoriju vēlmēm atbilstoši konkrētā mērķauditoriju
vēlmju segmentiem (zināšanu, iemaņu pilnveidošana, līdzekļu
ietaupīšana, jaunu kompetenču iegūšana u.c.);

 visciešākā sasaiste starp mērķauditoriju un noteiktu projekta radīto
labumu novērojama gadījumos, kad projekta radītos labumus izmanto
organizācijas biedri;
 precīzi identificējot projekta mērķa grupu, ir vieglāk to piesaistīt
konkrētā projekta labumu saņemšanai, jo ir zināmas konkrētās
mērķauditorijas īpatnības un vajadzības.
o Veicot pētījumu par HP IS īstenošanu, tika konstatēts, ka aktivitāšu ar tiešu
ietekmi uz HP IS apguve nav veikta vienmērīgi un pastāv nekonsekvences
dažu aktivitāšu ietekmes novērtēšanā attiecībā uz šo aktivitāšu ietekmi uz HP
IS, kā arī institūciju apkopotie dati neļauj spriest par HP IS rādītāju precīzajām
kvantitatīvajām vērtībām, jo netiek atsevišķi izdalīti dati, un arī neļauj
pārliecināties par tiešo ES fondu finansiālo ieguldījumu HP IS rādītāju
sasniegšanā.
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o Pētījumā par HP IS īstenošanu tika apskatīts jautājums par HP IS virzienu un
atbalstāmo aktivitāšu un instrumentu uzlabošanu. Tika identificēti šādi
trūkumi:
 trūkst atbalsta, kas ir tieši mērķēts uz reģionālu problēmu risināšanu, jo
ir ļoti atšķirīgas identificētās problēmas Rīgā, Pierīgas reģionos un
attālākos reģionos;
 aktivitātes ne vienmēr atbilst aktuālākajām nozaru tendencēm;
 nav pietiekošā daudzumā tādu aktivitāšu, kas stimulētu tieši interneta
vides lietojamības uzlabošanu vai informācijas sistēmu lietojamības
uzlabošanu;
 ir konceptuāli ierobežojumi finansējuma saņemšanai noteiktām
organizācijām, piemēram, valsts kapitāla sabiedrībām vai nevalstiskām
organizācijām ir apgrūtināta pieeja ES finansējumam;
 nepieciešams vairāk attīstīt programmas, kas orientētas uz pieredzes
apmaiņu.
228. tīmekļa vietnēs www.apollo.lv, www.tvnet.lv, www.delfi.lv, www.zip.lv,
www.draugiem.lv un televīzijā tika popularizēti projektu ietvaros izveidotie/uzlabotie
un šobrīd iedzīvotājiem pieejamie elektroniskie pakalpojumi. Ar šīs informatīvās
kampaņas palīdzību sabiedrība tika informēta par elektronisko pakalpojumu
piedāvātajām iespējām un to izmantošanas ieguvumiem, kā arī aicināta tos aktīvi
izmantot;
229. 02.12.-11.12.2011. tika īstenota informatīva kampaņa ar mērķi informēt iedzīvotājus
par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu ietvaros ieviestajiem un šobrīd iedzīvotājiem
pieejamajiem e-pakalpojumiem. Ar informatīvās kampaņas palīdzību sabiedrība
informēta par e-pakalpojumu piedāvātajām iespējām un to izmantošanas ieguvumiem,
kā arī aicināta tos aktīvi izmantot. Informatīvās kampaņas ietvaros:
a. LTV1 un LNT kanālos 07.12.-11.12.2011. pārraidītas 2 veidu televīzijas
reklāmas, ar kuru palīdzību sasniegta ~691 000 skatītāju liela auditorija;
b. 5 portālos (www.delfi.lv, www.apollo.lv, www.tvnet.lv, www.draugiem.lv,
www.zip.lv) 02.12.-11.12.2011. eksponēti 20 veidu reklāmkarogi, uz
kuriem uzklikšķināts ~10 000 reizes;
230. 2011.gada decembrī izgatavoti 10 mobili izvelkami un saliekami stendi ar informāciju
par faktiskajiem un potenciālajiem 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu ietvaros ieviesto
e-pakalpojumu ieguvumiem.
Teritoriju līdzsvarota attīstība un Rīgas starptautiskā konkurētspēja
231. 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.
232. 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
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izaugsmes potenciālu, vienlaikus radot priekšnosacījumus valsts kopējai atpazīstamībai
un izaugsmei starptautiskā vidē.
233. HP TLA uzraudzībai tiek izmantots rādītājs – plānošanas reģionu (turpmāk – reģions)
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).
234. Analizējot teritorijas attīstības līmeņa indeksa (TAI) vērtības periodā no 2005. līdz
2011.gadam, var secināt, ka, reģionu vidū vienīgi Rīgas reģionam raksturīgas pozitīvas
TAI vērtības, kamēr pārējo reģionu teritorijas attīstību raksturo dažāda lieluma
negatīvas vērtības. Tas izskaidrojams ar Rīgas reģiona pārākumu uz citu reģionu
sociālekonomiskās attīstības fona: Rīgas reģions stabili turas virs valsts vidējā attīstības
līmeņa, tāpēc Rīgas reģionā TAI vērtības izmaiņas notiek pozitīvo indeksu apgabalā.
2005.gadā Rīgas reģiona TAI bija 1,003, 2011.gadā TAI rādītājs jau bija zemāks nekā
2005.gadā (0,839). Tātad 2011.gadā, salīdzinot 2005.gadu, Rīgas reģiona
sociālekonomiskās attīstības līmeņa novirze no valsts vidējā rādītāja ir samazinājusies.
235. 2011.gadā otrs augstākais TAI bija Kurzemes reģionam (-0,432), tam sekoja Zemgales
reģions (-0,500) un Vidzemes reģions (-0,605), savukārt zemākais TAI bija Latgales
reģionam (-1,203). Līdz ar to, apskatot TAI vērtības periodā no 2005.-2011.gadam, var
secināt, ka būtiskas izmaiņas teritoriju līdzsvarotas attīstības virzienā nav notikušas,
proti, izņemot Rīgas reģionu, visu pārējo reģionu TAI vērtības ir negatīvas, tātad šīs
teritorijas ir zem vidējā valsts sociālekonomiskās attīstītības līmeņa, taču ir vērojama
pozitīva tendence, ka gadu gaitā Rīgas reģiona TAI vērtība samazinās, kas liecina par
Rīgas reģiona dominances mazināšanos, kas ir priekšnoteikums teritorijas līdzsvarotai
attīstībai.
Ilustrācija 28 Reģionu Teritorijas attīstības līmeņa indeksa dinamika no 2005.-2011.gadam
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236. HP RSK uzraudzībai tiek izmantots rādītājs – IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas
paritātes Rīgā % pret vidējo IKP uz 1 iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Baltijas jūras
reģiona galvaspilsētās (Kopenhāgena, Stokholma, Helsinki, Viļņa, Tallina) (Rīgas
bāzes vērtība 2004.gadā: 60%). Izvērtējot šo rādītāju var secināt, ka Rīga salīdzinājumā
ar bāzes gadu ir uzrādījusi nelielu izaugsmi no 60% 2004.gadā līdz 62% 2009.gadā,
atpaliekot no Kopenhāgenas (122%), Stokholmas (123%), Helsinkiem (113%),
Tallinas (71%), bet apsteidzot Viļņu (59%). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu,
rādītājs ir samazinājies (2008.gadā – 68%) ekonomiskās krīzes ietekmē, kas viskrasāk
izpaudās 2009.gadā, kad Latvijas IKP kritums pret iepriekšējo gadu bija 17,7%.
237. Kā ES fondu ieguldījumi ziņojumā tiek apskatīti no 01.01.2007. līdz 31.12.2011.
veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem. Lai sniegtu objektīvu informāciju par ES
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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.
238. 1129 milj. eiro lielu finansējumu jeb 78% no ES fondu veiktajiem maksājumiem
aktivitātēs ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi veido DP veiktie maksājumi.
239. DP ietvaros aktivitātēs ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi izmaksātais finansējums
sadalījies visai līdzīgās daļās – 16,3-23,6% robežās. Salīdzinot ar finansējuma
sadalījumu iepriekšējā pārskata periodā, nav vērojams būtiskas izmaiņas, tikai Rīgas
reģiona piesaistītā finansējuma īpatsvars attiecībā pret pārējiem reģioniem ir
samazinājies (no 26,7% līdz 23,6%).
Ilustrācija 29 DP ietvaros izmaksātais ES fondu finansējums HP TLA aktivitātēs dalījumā pa reģioniem.
Zemgales reģions
183,99
16,3%

Kurzemes reģions
212,90
18,8%

Visa Latvija 55,88
5%
Latgales reģions
222,21
19,7%

Vidzemes reģions
187,24
16,6%
Rīgas reģions
266,88
23,6%

240. Lielākais finansējumu saņēmušo projektu skaits ir Rīgas reģionā un mazākais
Zemgales 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. Gan aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi, gan atsevišķi aktivitāšu ar
vietēja līmeņa ietekmi gadījumā attiecība starp Vidzemes un pārējo reģionu (izņemot
Rīgas reģionu) saņemto finansējumu uz vienu iedzīvotāju ir neliela – 1,3. Vidējais
aktivitāšu finansējums uz vienu iedzīvotāju Latvijā ir 647,5 eiro, t.sk. aktivitātēm ar
vietēja līmeņa ietekmi – 442,9 eiro.
Ilustrācija 30 DP ieguldījumi aktivitātes ar reģionāla un vidēja līmeņa ietekmi uz vienu iedzīvotāju, eiro
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241. DP aktivitātes ar reģionālu ietekmi sniedz atbalstu augstākās, profesionālās un
speciālās izglītības infrastruktūras attīstībai, stacionārās un neatliekamās veselības
aprūpes infrastruktūras attīstībai, valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošanai, mazo
ostu infrastruktūras uzlabošanai, reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
attīstībai, vēsturiski piesārņoto vietu sanācijai, kā arī nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centru izaugsmes veicināšanai, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu
saglabāšanai, infrastruktūras pilnveidošanai sociālo pakalpojumu sniegšanā, Rīgas
pilsētas ilgtspējīgai attīstībai, ilgtspējīgai sabiedriskā transporta sistēmas attīstībai.
242. DP aktivitātes ar vietēju ietekmi atbalsta pirmsskolas un vidējās izglītības
infrastruktūras attīstību, ģimenes ārstu, veselības aprūpes centru un alternatīvās aprūpes
pakalpojumu attīstību, satiksmes drošības, ūdenssaimniecības, atkritumu
apsaimniekošanas un siltumapgādes infrastruktūras attīstību apdzīvotās vietās, ēku
siltināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu koģenerācijas elektrostaciju
attīstībai, publisko transportu ārpus Rīgas, nacionālas nozīmes velotūrisma produktu
attīstību, tranzītielu sakārtošanu republikas pilsētu un novadu teritorijās, izglītības
iestāžu informatizāciju, vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizāciju, kā arī kultūras
mantojuma saglabāšanu.
243. Izvērtējot ieguldījumus reģionos aktivitāšu iedalījumā pa atbalsta jomām, var secināt,
ka lielāko īpatsvaru sastāda komunālās saimniecības joma, veidojot 35,4% no kopējā
finansējuma. Tālāk seko policentriska attīstība ar 17,5% lielu īpatsvaru. Mazāko
īpatsvaru sastāda enerģētikas, ēku energoefektivitātes, informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju jomas, kopā veidojot tikai 3,1% no kopējā finansējuma.
244. Maksājumi veikti 14 aktivitāšu ietvaros, enerģētikas jomā 3.5.2.2.aktivitātei
„Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” 6,2
milj. eiro apmērā. Ēku energoefektivitātes jomā 3.4.4.1. un 3.4.4.2.aktivitātē
finansējums piesaistīts visos reģionos par 10 milj. eiro, informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju jomā finansējums izmaksāts 3.2.2.1.2.aktivitātei „Izglītības iestāžu
informatizācija” visos reģionos par 13,2 milj. eiro. 103,1 milj. eiro izmaksāti 3.1.1.1.,
3.1.1.2., 3.1.2.1.1., 3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.3.3.1., 3.1.3.3.2.aktivitātēs izglītības jomā.
Komunālās saimniecības jomā reģioni piesaistījuši ievērojamu finansējumu 380,3 milj.
eiro apmērā 3.5.1.1., 3.5.1.2.1., 3.5.1.2.2., 3.5.1.2.3., 3.5.2.1.1.aktivitātē. 3.4.2.1.1.,
3.4.2.1.2., 3.4.3.1., 3.4.3.2., 3.4.3.3. aktivitātēs izmaksāts 19,5 milj. eiro liels
finansējums kultūras un tūrisma jomā. Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu jomā
izmaksāti 39,1 milj. eiro visiem reģioniem 3.1.4.1.5., 3.1.4.3., 3.1.4.4.aktivitātēs.
Policentriskas attīstības jomā izmaksātais finansējuma apjoms ir 188,5 milj. eiro
3.6.1.1.aktivitātei „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” un 3.6.1.2.aktivitātei „Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai”. 130 milj. eiro lielu finansējumu apguvuši visi reģioni
transporta infrastruktūras jomā 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3.1., 3.2.1.4., 3.2.1.5.aktivitātēs.
Veselības aprūpes jomā visi reģioni kopā piesaistījuši 113,8 milj. eiro 3.1.5.1.1.,
3.1.5.1.2., 3.1.5.2., 3.1.5.3.1., 3.1.5.3.2.aktivitātēs. 64,8 milj. eiro izmaksāti reģioniem
vides aizsardzības un risku mazināšanas jomā 3.4.1.1. un 3.4.1.4.aktivitātē.
245. Finansiāli ietilpīgākais projekts DP ietvaros ir „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru
pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana”
3.3.2.1.aktivitātes ietvaros, kam izmaksātā finansējuma apmērs ir 45,5 milj. eiro.
246. Uzraudzības rādītāju analīze liecina, ka 2009.gadam noteikto uzraudzības rādītāju
vērtību izdevies sasniegt visiem pieciem reģioniem. Vissekmīgāk izpildīti Rīgas
reģionam noteiktie uzraudzības rādītāji, kam seko Vidzemes reģions. 2013. gadam
noteikto uzraudzības rādītāju analīze liecina, ka rādītāju jau izdevies pārsniegt
Latgales, Rīgas un Vidzemes reģioniem.
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247. Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka būtiskas izmaiņas teritoriju līdzsvarotas
attīstības virzienā nav notikušas, proti, izņemot Rīgas reģionu, visu pārējo reģionu TAI
vērtības ir negatīvas, tātad šīs teritorijas ir zem vidējā valsts sociālekonomiskās
attīstītības līmeņa. IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Baltijas jūras
reģiona galvaspilsētās nedaudz palielinājās.
248. 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), kā rezultātā nevar
veikt analīzi par šo projektu finansējumu pašvaldību dalījumā;
 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”;
 daļai projektu tiek norādīti vairāki reģioni, lai gan īstenošanas vieta un pašvaldība ir
viena;
 projektiem, kuriem ir norādītas vairākas īstenošanas vietas, veiktie maksājumi ir
nekorekti sadalīti pa īstenošanas teritorijām, tādā veidā apgrūtinot ieguldījumu analīzi
pa pašvaldībām un reģioniem;
 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.
249. 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
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 izsludināja iepirkumu „Eiropas Savienības fondu 2007.2013.gadam ietekmes uz Latvijas teritoriju attīstību izvērtējuma veikšana”. Pētījumu
plānots uzsākt 2012.gadā un tā ietvaros lielākais izaicinājums būs iegūt savstarpēji
salīdzināmu informāciju par ES fondiem un izveidot pieeju ES fondu ietekmes
novērtēšanai uz teritoriju attīstību.
250. Papildus veiksmīgai horizontālo prioritāšu īstenošanai ir nepieciešams palielināt nozaru
ministriju informētību un zināšanas par 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 2012.gadā
ir ieplānojusi šādas aktivitātes:
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-

sagatavot nozaru politiku vadlīnijas, kas pašvaldībām būtu jāņem vērā, plānojot un
īstenojot savus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tādējādi sniedzot
ieguldījumu nozaru politiku īstenošanā „uz vietām”, atbilstoši teritorijas vajadzībām;

-

rīkot seminārus par ES fondu apguves progresu reģionos, teritoriālo pieeju ES fondu
apguvē, nepieciešamajiem uzlabojumiem horizontālo prioritāšu īstenošanai un
provizoriskajiem scenārijiem nākotnes teritoriālai attīstībai;

-

īstenot informatīvos un publicitātes pasākumus par reģionālās politikas
uzstādījumiem, reģionālās attīstības tendencēm, ES fondu ieguldījumiem reģionu
attīstībā;

-

pilnveidot tīmekļa vietnes www.tavavara.lv, publicējot tajā labās prakses piemērus
ES fondu apguvē, teritorijas plānošanā, iedzīvotāju iesaistē plānošanas procesos utt.

Ilgtspējīga attīstība
251. HP ,,Ilgtspējīga attīstība” (HP IA) mērķi ir: samazināt vides piesārņojumu, nodrošināt
kvalitatīvu dzīves vidi, saglabāt bioloģisko daudzveidību, racionāli izmantot dabas- un
energoresursus, novērst draudus iedzīvotāju veselībai, uzraudzīt un kontrolēt vides
piesārņojumu, un paaugstināt vides apziņu. Atbilstoši šiem mērķiem izvirzīti HP IA
īstenošanas uzraudzības rādītāji, kas tiks apskatīti tālāk. Ilgtspējīgas attīstības
horizontālā politika vides aizsardzības jautājumos un tās ieviešana ir VARAM pārziņā.
252. 9 pasākumiem no DP plānotajiem 19 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 31 DP pasākumu sadalījums atbilstoši to ietekmei uz horizontālo prioritāti ,,Ilgtspējīga attīstība’’
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Tabula 3 DP ietvaros 2011.gadā apstiprināto projektu sadalījums atbilstoši horizontālās prioritātes ,,Ilgtspējīga
attīstība’’ mērķiem

3.1.4. pasākums

6

Apstiprināto
projektu,
kuriem ir
ietekme uz HP
IA skaits,
2011. gads34
1

3.4.1. pasākums

104

100

3.5.1. pasākums

47

8

3.6.1. pasākums

13

6

Kopā

170

115

2.1.1.pasākums

19

1

2.1.2.pasākums

64

16

4.

2.3.1.pasākums

2

0

5.
6.

3.5.1. pasākums
Kopā

47
132

39
56

Nr.
p.k.

1.

2.
3.

Rādītāji

Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz
ūdens piesārņojuma samazinājumu un ūdens
zudumu samazinājumu

Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz
atkritumu apsaimniekošanas kvalitātes
uzlabošanu

Pasākumi

Apstiprināto
projektu
skaits, 2011.
gads

7.

Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz
gaisa piesārņojuma samazinājumu

3.2.1. pasākums

68

19

8.

Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz
siltumnīcas efekta gāzu emisiju
samazinājumu

2.1.1. pasākums

19

1

3.1.4. pasākums

6

2

3.1.5. pasākums

14

14

3.6.1. pasākums

13

5

Kopā

52

22

1.3.1. pasākums

4

4

2.1.1. pasākums

19

15

2.1.2. pasākums

64

31

2.3.1.pasākums

2

2

2.3.2.pasākums

0

12

3.2.1.pasākums

68

68

3.3.1.pasākums

4

4

3.4.1.pasākums

104

4

3.5.1.pasākums

47

4 apstiprināti
ar nosacījumu

9.

Apstiprināto projektu skaits, kuriem
piešķirti punkti horizontālajā prioritātē
„Ilgtspējīga attīstība”

34

Jānorāda, ka vienam projektam var būt ietekme uz vairākiem HP IA mērķiem, kas novērojams satiksmes
infrastruktūras uzlabošanas, ēku renovācijas un labiekārtošanas, izglītības un reģionālās attīstības projektos.
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Nr.
p.k.

3.1.5. pasākums

14

Apstiprināto
projektu,
kuriem ir
ietekme uz HP
IA skaits,
2011. gads34
14

Kopā
3.2.1. pasākums

326
68

158
19

2.1.1. pasākums

19

6

Rādītāji

10.

Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz
trokšņa līmeņa samazinājumu

11.

Apstiprināto projektu skaits, kuros norādīta
labā prakse horizontālās prioritātes
„Ilgtspējīga attīstība” īstenošanā

Pasākumi

Apstiprināto
projektu
skaits, 2011.
gads

253. 2011.gadā apstiprināti 345 projekti, no kuriem 115 projekti vērsti uz ūdens
piesārņojuma samazinājumu un ūdens zuduma samazinājumu, 56 projekti - uz
atkritumu apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanu, 19 projekti – uz gaisa piesārņojuma
samazinājumu, 22 projekti – uz siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazinājumu, 158
projektiem vērtēšanas procesā piešķirti punkti horizontālajā prioritātē „Ilgtspējīga
attīstība”, 19 projektu īstenošanā paredzēti pasākumi trokšņa līmeņa samazināšanai un
6 projektu iesniegumos norādīta labā prakse horizontālajā prioritātē „Ilgtspējīga
attīstība”.
254. „Zaļā iepirkuma” princips 2011.gadā tika ievērots 6 pabeigtajos projektos,
energoefektīvas tehnoloģijas tika radītas 6 projektos un eko inovāciju jomā pabeigti 6
no 9 plānotiem projektiem.
255. HP IA uzraudzībai tiek izmantoti šādi vides kvalitāti raksturojošie DP ietekmes
rādītāji:










iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši
notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi – 2011.gadā sasniegtais rādītājs ir
54.3% no plānotā 62% 2013. gadā;
samazināts ūdens patēriņš – pazemes ūdens ņemšanas apjoms 2010.gadā ir 198.8
milj.m3/gadā, tika plānots 104 milj.m3/gadā 2013. gadā;
nodrošināta cilvēku veselībai nekaitīga ūdens kvalitāte – 2010.gadā sasniegtais
rādītājs ir 50% no plānotā 60% 2013. gadā;
nodrošināta racionāla, vidi saudzējoša un ilgtspējīga zemes resursu, zemes dzīļu un
augsnes izmantošana – 2010.gadā sasniegtais rādītājs ir 30 tūkst. t/gadā no plānotā
2013. gadā – 5 tūkst. t/gadā;
siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG) nepārsniedz Latvijai noteiktās saistības (SEG
piesaistes apjoms - 32 tūkst. GgCO2 ekvivalents gadā) – 2010.gadā sasniegtais
rādītājs 19,7 tūkst. Gg CO2 ekv.gadā;
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā
ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi – 2011.gadā sasniegtais rādītājs ir 59% no
plānotā 66% 2013.gadā;
Vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ēkās – 2011.gadā sasniegts 180
kWh/m2 gadā no plānotā 2013.gadā 232 kWh/m2;
Vidējais valsts siltumenerģijas zuduma līmenis siltumenerģijas pārvaldes un
sadales tīklos – 2011.gadā sasniegts 16,1% no plānotā 16% 2013.gadā;
Atbalstītajām koģenerācijas stacijām sasniegt efektivitātes līmeni – 2013.gadā
plānots sasniegt 75%;
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Atjaunojamo enerģijas resursu īpatsvars ir līdzsvarots ar primārajiem enerģijas
resursiem – 2010.gadā sasniegts 32,8% no plānotā 35% 2013.gadā;
Ar atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas īpatsvars
2013.gadā plānots sasniegt 2,5%.

256. Valsts statistikas dati analizēti par laikposmu līdz 31.12.2010., jo valsts statistika par
2011. gadu būs pieejama tikai 2012.gadā.
257. Vislielākā ietekme uz HP IA rādītāja „Samazināts ūdens patēriņš” progresu bija no
3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”
un 3.5.1.1. aktivitātēm „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar
cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, kuru ietvaros 2011.gada laikā kopā pabeigti 46
projekti – attiecīgi 34 un 12 projekti. Jāatzīmē, ka pazemes ūdens ņemšanas apjoms, lai
nodrošinātu abu aktivitāšu ietvaros atbalstīto aglomerāciju ar CE>2000 un apdzīvoto
vietu iedzīvotājus, samazinājies no 73 970 tūkst.m3 2007. gadā līdz 65 687 tūkst.m3
2010.gadā. Šis samazinājums, galvenokārt, saistīts ar aglomerāciju ar CE>2000
komunālo saimniecību apkalpoto iedzīvotāju patēriņa samazinājumu, kā arī ūdens
zudumu samazināju par 2000.- 2006.gada ES fondu līdzekļiem rekonstruētajos ūdens
apgādes tīklos.
258. Īstenojot 3.4.1.1. un 3.5.1.1. aktivitātes projektus sasniegts šāds HP IA īstenošanas
uzraudzības rādītāju progress:




Teritorijās komunālo saimniecību vidē novadītā kopējā slāpekļa daudzums
samazinājies no 3342 t/2007.gadā līdz 1856 t/2010.gadā, proti, vidē novadītā
kopējā slāpekļa daudzums samazinājies gandrīz 2 reizes;
Lielāks samazinājums atbilstoši statistikai novērojams attiecībā uz vidē novadītā
kopējā fosfora daudzumu – no 359 t/2007.gadā līdz 134 t/2010.gadā;
Divas reizes samazinājies arī vidē novadītā BSP5 daudzums no 1894 t līdz 1097
t/2010.gadā.

259. 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 ūdens objekti, 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.

260. 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.
261. Pilnveidojot sadzīves atkritumu poligonu infrastruktūru, kā arī attīstot atkritumu dalītās
vākšanas infrastruktūru, paredzēts apglabāto atkritumu daudzuma samazinājums.
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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.
262. Atkritumu apsaimniekošanā lielākā ietekme ir no 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes „Normatīvo
aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”, 3.5.1.2.2.apakšaktivitātes
„Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” un 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes
„Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”, kurās apstiprināti 76 projekti.
263. 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.
264. 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. Līdz 2011.gada beigām ir rekultivētas 30 sadzīves atkritumu izgāztuves
~51 ha platībā, no tām 2011.gadā 7 izgāztuves 18.185 ha platībā, kā rezultātā tiek
būtiski samazināts vidē novadītais piesārņojums.
265. 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.
266. 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, ir samazinājušās, bet 2010.gadā
atkal novērojama palielināšanās. Neskatoties uz palielinājumu, ir samazinājies ar šo
sektoru saistīto SEG emisiju īpatsvars kopējā emisiju apjomā no 72.1% līdz 69.65%
2010.gadā.
267. 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%, 2009. gadā 5,5% un 2010.gadā 7%.
268. Energoefektivitātes jomā lielākā ietekme uz HP IA rādītājiem ir paredzama no
aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanas, kuras vērstas uz energoresursu patēriņa
samazinājumu:
 3.1.4.3. „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centros”;
 3.4.4.1. „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”;
 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”;
 3.6.1.1. „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”’;
 3.6.1.2. „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”;
 3.6.2.1. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”;
 3.5.2.1.1.
„Pasākumi centralizētās siltumapgādes
sistēmu
efektivitātes
paaugstināšanai”;
 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju
attīstība”.
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269. 3.4.4.1. un 3.4.4.2. aktivitāšu īstenoto projektu ietvaros uz pusi samazinājies
siltumenerģijas patēriņš atbalstītajās daudzdzīvokļu mājās. 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes
ietvaros siltumenerģijas ražošanas efektivitāti rekonstruētajos siltumavotos plānots
palielināt līdz 80%.
270. 3.1.4.3., 3.1.4.4. un 3.6.1.1.aktivitātēs kopā pabeigti 30 no 142 projektiem, kas devuši
ieguldījumus ūdens piesārņojuma un ūdens zuduma samazināšanā, savukārt
ieguldījumi energoresursu patēriņa samazināšanā veikti 26 projektos.
271. 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.
272. 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 2011.gadā
3.2.1.4.aktivitātes „Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana”, kuras ietvaros tika pabeigts
projekts ”Mērsraga ostas kanāla un akvatorijas padziļināšana”. Ostas akvatorijas un
kanāla padziļināšana pozitīvi ietekmēs kuģošanas drošību, ja kuģu ceļi būs drošāki
satiksmei, tad samazināsies satiksmes negadījumu risks, vienlaicīgi samazinot
apkārtējās vides piesārņojuma risku, kas var rasties satiksmes negadījumu rezultātā.
Ostas akvatorijas un kanāla padziļināšana samazina arī plūdu draudu iespējamību.
273. Tāpat 2011.gadā 3.1.5.1.2. apakšaktivitātes „Veselības aprūpes centru attīstība”
ietvaros veiktās aktivitātes veicina horizontālās prioritātes „Ilgtspējīgā attīstība” mērķi
par dabas un energoresursu racionālu izmantošanu, sasniegšanu, jo veido optimālu
ambulatorās veselības aprūpes attīstību un zemāku infrastruktūras resursu nolietojumu
un energoresursu patēriņu, kā arī mērķa par draudu novēršanu iedzīvotāju veselībai,
sasniegšanu, jo uzlabo neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes darbu un attīsta
efektīvāku iedzīvotāju veselības aprūpi, tādējādi novēršot draudus to veselībai.
274. 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros veiktās ēku
rekonstrukcijas 2011.gadā ir veicinājušas ūdens patēriņa samazinājums salīdzinājumā
ar 2010.gadu par 45 kubikmetriem.
275. Ņemot vērā DP ietekmes un HP IA īstenošanas uzraudzības rādītāju analīzi, var
secināt, ka 2011.gada HP IA īstenošana ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu ietvaros,
neskatoties uz atsevišķu statistisku datu trūkumu, ir vērtējama apmierinoši.

2.2.Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām
276. 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.
277. 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 2011.gadā radušies neatbilstoši veiktie izdevumi, ir nepiemērotas iepirkuma
procedūras izvēle un savlaicīga atbildīgās institūcijas neinformēšana par būtiskām
pārmaiņām projekta ieviešanā. 2011.gadā nav konstatēti gadījumi, kad mākslīgi tiktu
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noteikta vienības vai pakalpojuma cena, kā arī gadījumi, kad apzināti tiktu sadalīta
kāda tirgus daļa.

2.2.1. Atbilstība Kopienas tiesībām publisko iepirkumu jomā
278. Kopumā publisko iepirkumu tiesiskais regulējums atbilst Eiropas Savienības direktīvu
prasībām. 16.11.2011. stājās spēkā jauns normatīvais akts - Aizsardzības un drošības
jomas iepirkumu likums, kurā pārņemtas ES direktīvas 2009/81/EK normas.
279. Direktīvai 2009/81/EK ir specifiska piemērošanas joma (līgumi aizsardzības un
drošības jomā), tā attiecas gan uz subjektiem, kam iepirkumi līdz šim jāveic saskaņā ar
direktīvu 2004/18/EK (pasūtītājiem PIL izpratnē), gan arī uz subjektiem, kam
iepirkumi jāveic saskaņā ar direktīvu 2004/17/EK (sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējiem SPSIL izpratnē), tā paredz konkrētai jomai piemērotas iepirkuma
procedūras (slēgts konkurss, konkursa dialogs un sarunu procedūra), tā būtiski
papildina piegādātājiem nosakāmo prasību loku ar īpašām prasībām informācijas
drošībai, lai garantētu klasificētas informācijas aizsardzību gan iepirkuma procedūras,
gan līguma izpildes laikā, piegāžu drošībai, lai garantētu, ka iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents būs spējīgs izpildīt noslēgto līgumu, tajā skaitā krīzes un
bruņota konflikta laikā, kā arī noteikumus apakšuzņēmuma līgumu slēgšanai, kas vērsti
uz to, lai veicinātu mazo un vidējo piegādātāju, tajā skaitā vietējo piegādātāju, iesaisti
liela apjoma iepirkuma līgumu izpildē un daļēji aizstātu kompensācijas darījumu
piemērošanu, kas rada apdraudējumu brīvai un godīgai konkurencei. Tāpat minētā
direktīva paredz vairākus citus specifiskus noteikumus attiecībā uz piemērojamām
iepirkuma procedūrām, tajās noteikto prasību un to rezultātu apstrīdēšanu, iepirkuma
līgumu noslēgšanu un izpildi.
280. Ņemot vērā minētās direktīvas specifiku, tika nolemts izstrādāt atsevišķu LR normatīvo
aktu tās ieviešanai. Pieņemtā likuma mērķis ir nodrošināt iepirkuma atklātumu,
piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem,
pasūtītāju līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāju risku.
281. Jāatzīmē jautājums, par ko 2011.gadā tika uzsākta un 2012.gada sākumā turpinās
diskusija ES līmenī, ir Publisko iepirkumu likuma (PIL) 20.panta otrajā daļā ietvertais
ierobežojums nodot apakšuzņēmējiem ne vairāk kā 70 % no kopējā veicamo būvdarbu
apjoma, par ko varētu tikt uzsākta pārkāpuma lieta, tā kā ES direktīvās neparedz šādu
ierobežojumu noteikšanu. Par minētā jautājuma risināšanas turpmāko virzību
informācija tiks sniegta nākošajā gada ziņojumā.
282. 2012.gada ietvaros uzsākts darbs pie uzlabojumiem un papildinājumiem LR
normatīvajos aktos iepirkumu jomā:
1) Jau 11.02.2012. stājušies spēkā grozījumi PIL, kas paredzēja to normu izslēgšanu,
kuras Satversmes tiesa ar 03.11.2011. spriedumu atzina par neatbilstošām
Satversmei, kā arī PIL 16.pantā tika noteikts, ka centralizēto iepirkumu institūcija var
veikt iepirkumus un organizēt iepirkuma procedūras citu ES dalībvalstu pasūtītāju
vajadzībām, līdz ar to tagad ir iespējams organizēt iepirkumus arī citu valstu
pasūtītāju vajadzībām, tādējādi panākot lielāku piegādātāju interesi piedalīties
iepirkumā par lielāku iepirkumu apjomu.
2) 2012.gada pirmajā ceturksnī Saeimā notiek darbs pie PIL grozījumu priekšlikumu
2.lasījumam izskatīšanas. Šie grozījumi nepārņem nevienu ES normatīvo aktu,
vienīgi tiek precizētas dažas esošās PIL normas, kas līdz šim nebija pilnīgi pārņemtas
no direktīvas 2004/18/EK, kā arī papildināts regulējums, ņemot vērā Eiropas
Savienības Tiesas prakses atziņas. Pēc šo grozījumu PIL izskatīšanas Saeimā tiks
virzīti jauni likumprojekti PIL grozījumiem - viens attiecībā uz pašvaldību iepirkumu
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centralizāciju, savukārt otrs attiecībā uz administratīvās atbildības piemērošanu par
neatbilstoši PIL normām veiktiem iepirkumiem.
283. Attiecībā uz ārvalstu pretendentu pieteikšanās iespēju Latvijā īstenotajos ES fondu
projektos, jāmin, ka 2011.gadā būtiskas izmaiņas nav notikušas. Joprojām visi
paziņojumi par izsludinātajiem iepirkumiem ir atrodami IUB tīmekļa vietnē35 (tomēr
tikai latviešu valodā).
284. Informācija par 2011.gadā veiktajiem iepirkumu pirmspārbaudēm, konstatētajām
kļūdām publiskajos iepirkumos sniegta sadaļā „Iepirkumu pirmspārbaudes”.

2.2.2. Atbilstība Kopienas prasībām komercdarbības atbalsta jomā
285. 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
mežsaimniecību, kas ir Zemkopības ministrijas kompetencē. Saskaņā ar tiesību aktu
prasībām atbalsta programmas vai individuālos atbalsta projektus, kā arī plānotos
grozījumus esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos pirms to
īstenošanas uzsākšanas ir jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai FM, lai tādējādi
nodrošinātu to atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles normu prasībām.
286. Arī 2011.gadā FM nodrošināja plānoto pasākumu izvērtēšanu, lai konstatētu, vai
plānotais pasākums ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu Līguma par Eiropas
Savienības darbību 107.panta izpratnē. Visiem pasākumiem, kas bija kvalificējami kā
komercdarbības atbalsts, saskaņošanas procesā tika izvērtēta atbilstība komercdarbības
atbalsta kontroles normām, lai tiktu ievērotas prasības par pieļaujamo atbalsta mērķi,
izmaksām, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, sektorālajiem ierobežojumiem,
u.c. Tās tika saskaņotas ar EK (izņemot gadījumus, ja pasākums bija atbrīvots no
paziņošanas).
287. Komercdarbības atbalsta nosacījumu kontrole pārbaudēs projektu īstenošanas vietās:
a.

MK noteikumi par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās36 nosaka, ka
pārbaudes projekta īstenošanas vietā laikā jāpārliecinās par komercdarbības
atbalsta prasību ievērošanu. Savukārt Vadošās iestādes metodikā par pārbaudēm
projekta īstenošanas vietā37 noteiktas minimālās prasības, kas attiecas uz
komercdarbības atbalsta prasību ievērošanas kontroli.38

b.

Pārbaužu uz vietas veikšanas funkcija deleģēta atbildīgajām un sadarbības
iestādēm, kuras 2011.gadā komercdarbības atbalsta nosacījuma kontroli veikto
pārbaužu projektu īstenošanas vietās ietvaros.

288. Saskaņā ar FM pieejamo informāciju, visas ES fondu aktivitātes, kas ir kvalificējamas
kā komercdarbības atbalsts, tiek īstenotas, ievērojot Eiropas Kopienas tiesībās noteiktās

35

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietne www.iub.gov.lv
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”
37
FM 2012.gada 30.decembra metodika Nr.12.2 ,,Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu
veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. –
2013.gada plānošanas periodā
36

38

Detalizēta informācija par komercdarbības atbalsta nosacījumu kontroli pārbaudēs projektu īstenošanas vietās
ir aprakstīta ES fondu plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas aprakstu, kas pieejams ES fondu
tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=789.
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procedūras, kā arī prasības par pieļaujamo atbalsta mērķi, izmaksām, maksimāli
pieļaujamo atbalsta intensitāti, kumulācijas un sektorālajiem ierobežojumiem, u.c.
289. vadošā iestāde 2011.gada beigās ir aktualizējusi metodiku par pārbaudēm ES fondu
projektu īstenošanas vietās39, to papildinot un pilnveidojot, tai skaitā, iekļaujot
informāciju par komercdarbības atbalsta kontroli un uzraudzību.
290. 2011.gadā un 2012.gada sākumā vairākām DP aktivitātēm mainījies valsts atbalsta
veids. Tabulā zemāk apkopota informācija par aktivitātēm, kuru ietvaros ir valsts
atbalsts, atbalsta veids un pieejamā ES fondu finansējuma apmērs.
Tabula 4 Aktivitāšu, kuru ietvaros ir valsts atbalsts, saraksts
Aktivitāte/apakšaktivitāte

ERAF/KF pieejamā
finansējuma apmērs,
eiro
5 055 321

Valsts atbalsta veids

3.1.5.1.1.apakšaktivitāte
„Ģimenes ārstu tīkla attīstība”
3.1.5.1.2.apakšaktivitāte „Veselības
aprūpes centru attīstība”
3.1.5.2.aktivitāte „Neatliekamās
medicīniskās palīdzības attīstība”
3.1.5.3.1.apakšaktivitāte „Stacionārās
veselības aprūpes attīstība”
3.1.5.3.2.apakšaktivitāte
„Onkoloģijas slimnieku
radioterapijas ārstēšanas attīstība”
3.4.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības
attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”
3.5.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība aglomerācijās
ar cilvēku ekvivalentu lielāku par
2000”
3.5.1.2.2.apakšaktivitāte „Reģionālu
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
attīstība”

5 840 607
13 555 194
170 851 458
11 748 927
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

429 510 102

40 100 000

3.6.1.1.aktivitāte „Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru
izaugsmes veicināšana līdzsvarotai
valsts attīstībai”
3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai”

253 035 286

11 470 821
Kopā:

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

143 493 781

EK paziņojams valsts atbalsts (kopienas
pamatnostādnes valsts atbalsta noteikumu
piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu
ātru izvēršanu). Saskaņā ar Līguma par ES
darbību 107.panta 3.punkta c)
apakšpunktu. Piemērojams Regulas
Nr.1083/2006 55.panta 6.punkts

1 084 661 497
(71.88% no
aktivitātēm/
apakšaktivitātēm,
kuru ietvaros ir valsts
atbalsta finansējums)
23 034 492

39

FM 2011.gada 30.decembra metodika Nr. 12.2. ,,Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika
pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā
2007.-2013.gada plānošanas periodā http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099
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Aktivitāte/apakšaktivitāte
3.3.1.3.aktivitāte „Lielo ostu
infrastruktūras attīstība „Jūras
maģistrāļu” ietvaros”

3.3.1.4.aktivitāte „Lidostu
infrastruktūras attīstība”

3.4.3.3.aktivitāte „Atbalsts kultūras
pieminekļu privātīpašniekiem
kultūras pieminekļu saglabāšanā un
to sociālekonomiskā potenciāla
efektīvā izmantošanā”
3.5.1.2.3.apakšaktivitāte „Dalītās
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
attīstība”
3.5.2.1.1.apakšaktivitāte „Pasākumi
centralizētās siltumapgādes sistēmu
efektivitātes paaugstināšanai”
3.5.2.1.2.apakšaktivitāte „Pasākumi
uzņēmumu siltumapgādes sistēmu
efektivitātes paaugstināšanai”
3.5.2.2.aktivitāte „Atjaunojamo
energoresursu izmantojošu
koģenerācijas elektrostaciju attīstība”

Valsts atbalsta veids
EK paziņojams valsts atbalsts (kopienas
pamatnostādnes valsts atbalsta noteikumu
piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu
ātru izvēršanu). Saskaņā ar Līguma par ES
darbību 107.panta 3.punkta c)
apakšpunktu. Piemērojams Regulas
Nr.1083/2006 55.panta 6.punkts
EK paziņojams valsts atbalsts (kopienas
pamatnostādnes valsts atbalsta noteikumu
piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu
ātru izvēršanu). Saskaņā ar Līguma par ES
darbību 107.panta 3.punkta c)
apakšpunktu. Piemērojams Regulas
Nr.1083/2006 55.panta 6.punkts
Atbalsta programmas Nr. N 564/2009.
Līguma par ES darbību 107.panta
3.punkta d) apakšpunkts

Atbalsta programmas Nr. N 390/2009.
Saskaņā ar Valstu reģionālā atbalsta
pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam
Atbalsta programmas Nr. N 426/2008.
Saskaņā ar Valstu reģionālā atbalsta
pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam
EK paziņojams valsts atbalsts. Līguma par
ES darbību 107.panta 3.punkta a)
apakšpunkts
Atbalsta programmas Nr. N 428/2008.
Saskaņā ar Valstu reģionālā atbalsta
pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam
Kopā:

Kopā ERAF/KF finansējums:

ERAF/KF pieejamā
finansējuma apmērs,
eiro
166 199 474

64 631 943

5 691 486

55 571 282

60 220 000

18 508 350

30 400 368

424 257 395
(28,12% no
aktivitātēm/
apakšaktivitātēm,
kuru ietvaros ir valsts
atbalsta finansējums)
1 508 918 892

2.2.3. Atbilstība Kopienas prasībām atkritumu, notekūdeņu un ūdens jomā
291. Zemāk ir aplūkota informācija par Direktīvās noteikto saistību izpildi atkritumu,
notekūdeņu un ūdens jomā.
292. Saskaņā ar Padomes Direktīvas par atkritumu poligoniem 1999/31/EK prasībām, ir
uzsākta pievienošanās līguma saistību izpildes rādītāju ieviešana.
293. Vidusdaugavas sadzīves atkritumu reģionā, kurā netika nodrošināta normatīvajiem
aktiem atbilstoša atkritumu apglabāšana, 2011. gadā tika izbūvēts sadzīves atkritumu
poligons, kā rezultātā Latvijā visos izveidotajos sadzīves atkritumu reģionos ir
nodrošināta atbilstoša atkritumu apglabāšana. Sadzīves atkritumu poligonā "Daibe"
īstenotā projekta ietvaros izbūvēta atkritumu apglabāšanas šūna un iegādāts
mehāniskās atkritumu priekšapstrādes aprīkojums. Vienlaicīgi līdz 2011. gada beigām,
piesaistot 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda finanšu līdzekļus,
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rekultivētas 30 sadzīves atkritumu izgāztuves ~51 ha platībā, kā rezultātā tika būtiski
samazināts vidē novadītais piesārņojums.
294. Pilnveidojot sadzīves atkritumu poligonu infrastruktūru, tika paredzēts, ka
samazināsies apglabāto atkritumu daudzums (par 10 tūkst. t pret iepriekšējo gadu).
Situācijas analīze liecina, ka neskatoties uz to, ka plānotās aktivitātes dalītās atkritumu
vākšanas attīstībā vēl nav īstenotas (projektu īstenošanas maksimālais laiks ir 4 gadi)
apglabāto atkritumu daudzums 2010.gadā samazinājās par 30 tūkst.t pret iepriekšējo
gadu. Tik būtisks samazinājums izskaidrojams gan ar ekonomisko krīzi – ekonomikas
stagnāciju un iedzīvotāju maksātspējas ievērojamu kritumu, kā rezultātā samazinājies
arī radīto atkritumu daudzums, gan ar atkritumu pārstrādes apjoma palielināšanos.
295. Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem 5.panta 2.punkta a) apakšpunktā
dalībvalstīm noteikts, ka līdz 2006.gada 16.jūlijam (tā kā LR ir izmantojusi četru gadu
atkāpi, kas paredzēta Atkritumu poligonu direktīvā, tad mērķis bija jāsasniedz līdz
16.07.2010.) bioloģiski sadalāmi atkritumi, ko aizvāc uz poligoniem, ir jāsamazina par
25% no 1995.gadā saražoto bioloģiski sadalāmo sadzīves atkritumu kopapjoma (pēc
svara). Lai nodrošinātu Atkritumu poligonu direktīvā noteiktā mērķa sasniegšanu,
2010. gadā ir atļauts apglabāt 345 tūkst. t. bioloģiski noārdāmo atkritumu, kas ir arī
sasniegts.
296. Padomes 21.05.1991. Direktīvas Nr.91/271/EEK par komunālo notekūdeņu
attīrīšanu ietvaros ir turpināta pievienošanās līguma saistību izpilde. Līdz 2011.gada
beigām veikti zemāk aprakstīti pasākumi katras aglomerācijas ietvaros:
- Daugavpilī notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Centralizēti
notekūdeņu savākšanas pakalpojumi nodrošināti 88% Daugavpils iedzīvotāju.
2011.gada augustā apstiprināta KF projekta ietvaros plānota kanalizācijas tīklu
izbūve, kas nodrošinās pieslēguma iespēju 99% iedzīvotāju Daugavpils aglomerācijā.
- Rīgā, lai sasniegtu Notekūdeņu direktīvas prasībām atbilstošas slāpekļa savienojumu
koncentrācijas attīrītajos notekūdeņos, vēl nepieciešams pārkārtot bioloģisko
attīrīšanas procesu, veicot bioloģisko baseinu rekonstrukciju komunālo notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās. SIA „Rīgas ūdens” 2010.gada decembrī ir noslēgusi līgumu par
šo darbu realizāciju un darbus plānots pabeigt jau līdz 2012.gada beigām. Rīgas
aglomerācijā ar iespēju pieslēgties centralizētajām kanalizācijas sistēmām šobrīd
nodrošināti 96% iedzīvotāji. Īstenojot investīciju projektu līdz 2014. gadam, iespējas
pieslēgties pieaugs līdz 98%.
- 23 aglomerācijās, kur cilvēku ekvivalents ir no 10 000 līdz 100 000 atbilstība
direktīvas prasībām bija jāsasniedz līdz 31.12.2011.
1) 19 aglomerāciju komunālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk – NAI) jau šobrīd
nodrošina normatīvajiem aktiem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu – fosfora un slāpekļa
redukciju,
2) 1 aglomerācijā (Ķekava) nodrošināta notekūdeņu novadīšana attīrīšanai uz Rīgas NAI.
3) 3 aglomerācijās (Limbaži, Ogre, Tukums) šobrīd ir uzsākti (tai skaitā iesniegti
pieprasījumi ES finansējuma piesaistei) KF projekti, lai nodrošinātu normatīviem
atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un papildus notekūdeņu savākšanas tīklu izbūvi.
- 64 aglomerācijās (CE 2000 – 10 000) atbilstība direktīvas prasībām jāsasniedz līdz
31.12.2015.
1) 51 aglomerācijā atbilstība notekūdeņu attīrīšanai tiks panākta, realizējot jau šobrīd
apstiprinātos KF projektus,
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2) 8 aglomerācijās atbilstība normatīvu prasībām tiks sasniegta, realizējot papildu
projektus, par kuriem 2012.gada janvārī saņemti iesniegumi KF finansējuma piesaistei.
3) Atlikušajās 5 aglomerācijās atbilstošas NAI ir nodrošinātas, taču būs nepieciešami
papildu ieguldījumi lokālo neatbilstošo sistēmu pievienošanai pie atbilstošajām NAI,
vai izbūvēto NAI jaudas palielināšana ilgtermiņā. Vienā aglomerācijā - Baltezers (kas
izveidojusies tikai 2010.gadā), notekūdeņu attīrīšana tiks nodrošināta novadot
notekūdeņus uz Rīgas pilsētas NAI „Daugavgrīva”.
Ilustrācija 32 Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamība aglomerācijas ar cilvēku
ekvivalentu lielāku par 2000, % no kopējā atbilstošās aglomerāciju grupas iedzīvotāju skaita

297. Ir plānots, ka līdz 2015.gadam visās aglomerācijās būs nodrošināta atbilstība
notekūdeņu attīrīšanas prasībām, bet tomēr kā galveno problēmu, kas liedz nodrošināt
pilnīgu atbilstību Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas prasībām un iespējamu
rādītāja par pieslēgumu vietu skaita nesasniegšanu, var minēt:



Latvijā iedzīvotāju skaita samazināšanu. Iedzīvotāju, kuriem ir pieejami kvalitatīvi
centralizēti notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumi, skaits tiks pārvērtēts
atbilstoši 2011. gada tautas skaitīšanas datiem, kas būs pieejami 2012. gada beigās;
nepietiekamu savākšanas sistēmu aptvērumu nevienmērīgas Latvijas teritorijas
apdzīvotības dēļ. Līdz ar jaunā jēdziena „aglomerācija” ieviešanu direktīvas prasības
tiek attiecinātas nevis uz visu administratīvo teritoriju, bet gan apdzīvoto vietu vai to
robežās esošu atsevišķu teritorijas daļu, kur iedzīvotāju skaits, apdzīvotības blīvums
un ekonomiskā aktivitāte ir pietiekami koncentrēta, lai būtu ekonomiski pamatoti
veidot centralizētu kanalizācijas tīklu sistēmu notekūdeņu savākšanai. 2011.gadā
noritēja darbs pie aglomerāciju robežu pārskatīšanas un pieslēgumu skaita
centralizētajām kanalizācijas sistēmām precizēšanas un sagaidāms, ka līdz 2012.gada
martam visās aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000, būs precizētas
un ar pašvaldības lēmumu apstiprinātas aglomerācijas robežas, kas dos iespēju
precizēt pieslēguma rādītāju uz 2011.gada beigām.

298. Padomes 03.11.1998. Direktīvas Nr.98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti ietvaros
ir turpināta pievienošanās līguma saistību izpilde. Līdz 2011.gada beigām veikti zemāk
aprakstīti pasākumi apdzīvoto vietu ietvaros:
-

Rīgā joprojām tā dzeramā ūdens kvalitāte, kas tiek piegādāts no Baltezera
ūdensgūtnes (apmēram 22.6% no kopējā ūdens apjoma) neatbilst direktīvas prasībām
attiecībā uz dzelzs un mangāna koncentrāciju. Saskaņā ar apstiprināto
ūdenssaimniecības attīstības IV kārtas projekta iesniegumu plānots pilnā apjomā
nodrošināt atbilstību direktīvas prasībām līdz 2014.gadam, nevis līdz 2012.gadam kā
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tas tika plānots iepriekš. Kavējuma iemesls ir projektā konstatētais izmaksu
pieaugums, kas izraisīja nepieciešamību iesniegt projektu apstiprināšanai EK kā lielo
projektu (plānotais projekta iesniegšanas datums EK ir 2012.gada pirmais pusgads);
-

Daugavpilī dzeramā ūdens kvalitāte pirms padošanas centralizētajā ūdensapgādes
sistēmā pilnībā atbilst direktīvas prasībām;

-

23 apdzīvotām vietām, kurās iedzīvotāju skaits ir 10 000 līdz 100 000 atbilstība
direktīvas prasībām bija jānodrošina līdz 31.12.2011.
1)
19 apdzīvotajās vietās nodrošināta dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
2)
4 apdzīvotajās vietās atbilstoša kvalitāte tiks nodrošināta apstiprināto KF
projektu ietvaros:
 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, līdz 2014.gada beigām;
 Tukumā šobrīd atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens tiek piegādāts
divās no trijām sistēmām, bet pēc 2010.gadā apstiprinātā projekta
realizācijas tiks panākta pilna atbilstība līdz 2013.gada beigām;
 Limbažos netiek nodrošināta mangāna attīrīšana, atbilstība tiks panākta,
realizējot 2010.gadā apstiprināto projektu, līdz 2012.gada beigām.

-

64 apdzīvotām vietām, kurās iedzīvotāju skaits ir no 2000 līdz 10 000 atbilstība
direktīvas prasībām ir jānodrošina līdz 31.12.2015.:
1)
21 apdzīvotajā vietā līdz pārskata perioda beigām atbilstošas kvalitātes
dzeramais ūdens tika padots ūdensapgādes sistēmā,
2)
43 apdzīvotajās vietās līdz 2015.gada beigām plānots nodrošināt
atbilstošu ūdens sagatavošanu apstiprināto KF projektu ietvaros.

Ilustrācija 33 Dzeramā ūdens piegādes pakalpojumu pieejamība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku
par 2000, % no kopēja atbilstošās aglomerāciju grupas iedzīvotāju skaita

299. Ir plānots, ka līdz 2015.gadam visās aglomerācijās būs nodrošināta atbilstība dzeramā
ūdens apgādes prasībām, bet tomēr kā galveno problēmu, kas liedz nodrošināt pilnīgu
atbilstību direktīvas prasībām un iespējamu rādītāja par pieslēgumu vietu skaita
nesasniegšanu, var minēt tādas pašas problēmas, kas minētas pie direktīvas
Nr.91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, tās ir:
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a. Latvijā iedzīvotāju skaita samazināšana;
b. aglomerāciju robežu pārskatīšana un pieslēgumu skaita centralizētajām
ūdensapgādes sistēmām precizēšana.
c. grūtības piespiest iedzīvotājus 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. Taču šī problēma 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).
300. Lai sekmētu Direktīvas 98/83/EK prasību izpildi Latvijā, pašvaldības aktīvi iesaistās
investīciju projektu realizēšanā, tomēr diemžēl investīciju projektu ietvaros netiek
skarti māju iekšējie tīkli, kas bieži ir cēlonis ūdens neatbilstošai kvalitātei, līdz ar to,
kaut arī ūdensapgādes tīklā tiek padots atbilstošas kvalitātes ūdens, tā kvalitāte var
pasliktināties ūdensapgādes sistēmā.

2.3. Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā, ES fondu sistēmas

pilnveidošana un vienkāršošana
301. Atsaucoties uz iepriekšējā ziņojumā iekļauto informāciju par 2010.gadā konstatētajām
problēmām ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbībā (t. sk. saistībā ar DP)- 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 par 2010.gada pēdējiem
diviem mēnešiem 190 milj. eiro apmērā un pārtrauca turpmāku DP izdevumu
deklarēšanu. Lai risinātu problēmu, tika būtiski stiprināta revīzijas iestādes neatkarība.
Maksājumu deklarēšana tika atjaunota 2011.augustā, kad no EK tika saņemts
maksājums 276 milj. eiro apmērā par deklarētajiem izdevumiem par periodu no
01.09.2010.- 30.06.2011.
302. Savukārt 2012.gada janvāra beigās EK apturējusi ES fondu maksājumus Latvijai,
norādot uz trūkumiem ES fondu vadības un kontroles sistēmā. Sākotnēji saņemta
informācija attiecībā uz ERAF/KF programmām, kam sekoja arī identiska vēstule
attiecībā uz ESF darbības programmu, neskatoties uz diviem samērā pozitīviem ES
institūciju (tai skaitā EK) audita ziņojumiem.
303. Kā galvenos argumentus EK savās vēstulēs min viedokli, ka vadošajai iestādei trūkst
mehānisma attiecībā uz atbildīgo nozaru ministriju un aģentūru pieņemtajiem
lēmumiem par ES fondu līdzekļu izlietojumu, kā arī norādīja, ka pēc EK viedokļa
netiek pilnvērtīgi uzraudzītas vadošās iestādes starpniekinstitūcijām deleģētās
funkcijas. Ne visos argumentos vadošā iestāde piekrīt EK viedoklim, turklāt daļu no
EK ierosinātajiem pasākumiem vadošā iestāde jau īsteno, daļu ir uzsākusi īstenot un
atsevišķus pasākumus sākot ar 2012.gada otro ceturksni. Tāpat vadošā iestāde turpinās
aktīvas diskusijas ar EK, skaidrojot sistēmas darbības pamatprincipus un veiks
atbilstošus sistēmas uzlabojumus, lai pārliecinātu EK par sistēmas uzticamību un
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drošumu, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu maksājumu saņemšanu. Vadošā iestāde,
saskaņā ar Eiropas Komisijas prasībām ir izstrādājusi rīcības plānu ES fondu vadības
un kontroles sistēmas pilnveidošanai, kurā iekļauti pasākumi procedūras noteikšanai,
kad vadošā iestāde var apturēt maksājumus, AI/SI deleģēto funkciju uzraudzības
stiprināšanai, iekšējā audita lomas stiprināšanai un apliecinājuma Valsts kasei kā
sertifikācijas iestādei pilnveidošanai.
304. Turpmāk šajā sadaļā iekļauta informācija par vadošās iestādes 2011.gada ietvaros
veiktajiem pasākumiem ES fondu sistēmas procesu optimizēšanai un arī
vienkāršošanai.
305. Pirmkārt vadošā iestāde ir stiprinājusi vadošās iestādes uzraudzību pār
pārbaudēm projektu īstenošanas vietās. 2011.gada beigās veikti nepieciešamie
priekšdarbi un iekšējo procedūru pilnveidošana, lai sākot ar 2012.gadu, ievērojami
palielinātu vadošās iestādes pārbaužu projektu īstenošanas vietās intensitāti. Balstoties
uz risku izvērtējumu, ir izstrādāts un pastāvīgi tiek aktualizēts ES fondu vadošās
iestādes pārbaužu projektu īstenošanas vietās plāns.
306. Savukārt 2011.gada oktobrī, pēc vadošās iestādes iniciatīvas, ņemot vērā saskatītos
riskus atsevišķu projektu ieviešanā un, lai gūtu pārliecību par atbildīgo iestāžu un
sadarbības iestāžu atbilstošu rīcību, FM ir noslēgusi pakalpojumu līgumu ar SIA ,,Ernst
& Young Baltic’’ par pārbaužu projektu īstenošanas vietās veikšanu un atbildīgo
iestāžu un sadarbības iestāžu pārbaužu procesa virspārbaužu, kā arī pēcpārbaužu
veikšanu.
307. 2012.gada sākumā saņemti minēto pārbaužu ziņojumi, kuri ir nosūtīti ES fondu
administrēšanā iesaistītajām institūcijām ieteikumu īstenošanai, nepilnību novēršanai
un/vai finanšu korekciju piemērošanai. Visu ieteikumu ieviešanas termiņš ir 2012.gada
I ceturkšņa beigas. Pēc informācijas saņemšanas no atbildīgajām iestādēm un
sadarbības iestādēm (par ieteikumu ieviešanu vai finanšu korekciju piemērošanu)
vadošā iestāde vēlreiz izvērtēs rezultātus un attiecīgi aktualizēs operatīvo ikmēneša
risku novērtējumu. Tāpat, ņemot vērā izvērtējumu rezultātus, ir izstrādāts sistēmisko
ieteikumu rīcības plāns, kas šobrīd tiek ieviests.
308. Jomas, kurās konstatēti visvairāk pārkāpumi ES fondu projektu ieviešanā ir: iepirkumu
procedūras veikšana, būvniecība, publicitātes prasību neievērošana, kļūdas
grāmatvedības uzskaitē, problēmas ar lietvedības kārtošanu u.c. individuāli pārkāpumi,
kas tik bieži neatkārtojas. Attiecībā uz iestāžu pārbaudēm projektu īstenošanas vietās –
vērojams, ka iestādes ne vienmēr ir pilnībā savās iekšējās procedūrās integrējušas
vadošās iestādes norādījumus, vadlīnijās un metodikās iekļautos nosacījumus.
309. Vadošā iestāde ir paredzējusi līdzekļus ES fondu tehniskās palīdzības projektā ārējo
ekspertu ārpakalpojumam, kas nodrošinātu nepieciešamo atbalstu kvalitatīvai un
pietiekoši profesionālai vadošās iestādes pārbaužu veikšanai, rezultātu interpretēšanai
vai konsultācijām par specifiskiem jautājumiem šaubu vai domstarpību gadījumos.
310. Otrkārt, vadošā iestāde ir stiprinājusi uzraudzību pār atbildīgajām iestādēm un
sadarbības iestādēm deleģēto funkciju izpildi. Turpmāk vadošā iestāde atbilstoši
risku novērtējumam katru gadu izstrādās plānu, kādā tā veiks deleģēto funkciju
uzraudzības pārbaudes ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās un atbilstoši šim
plānam nodrošinās pārbaužu veikšanu un ieteikumu ieviešanas uzraudzību. Plānots, ka
pārbaudes un auditi biežāk tiks veikti iestādēs ar augstāku riska līmeni, tāpat, ja kļūdas
līmenis būs nulle, iestāde tiks novērtēta kā ļoti augsta riska. Ņemot vērā risku
izvērtējumu, ir identificēts, ka pirmās četras pārbaudes veiktas SM, EM, VARAM un
NVA. Būtiski pārkāpumi deleģēto funkciju izpildē nav konstatēti. Izteikti ieteikumi un
ieteikumu ieviešanas izpilde tiek kontrolēta un uzraudzīta no vadošās iestādes puses.
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311. Treškārt, ir atjaunota iekšējā audita funkcija ES fondu vadības un kontroles
sistēmā. Ieteikumu izmantot iekšējā audita funkciju pēc FM Audita un revīzijas
departamenta reorganizācijas ES fondu vadības un kontroles sistēmā ir noteikusi
Revīzijas iestāde audita ziņojumā40, kā arī EK auditori 2011.g. 26.-30. septembra DG
Employ audita misijas noslēguma sanāksmē norādījuši uz šīs funkcijas trūkumu ES
fondu vadības un kontroles sistēmā un uzsvēruši tās nozīmīgumu. Lai novērstu šo
nepilnību un efektīvi uzraudzītu deleģēto funkciju izpildi, ir identificēta nepieciešamība
atjaunot iekšējā audita funkciju ES fondu sistēmā un 16.02.2012. ir apstiprināts MK
rīkojums „Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finansu
instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas Šveices
sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmā.’’ Rīkojums nosaka FM Iekšējā
audita tiesības veikt iekšējo auditu iestādēs gadījumā, ja tā nevar paļauties uz iestādes
iekšējā audita viedokli.
312. Turklāt FM Iekšējā audita departamenta apstiprinātā FM sistēmu iekšējā audita nodaļas
2012.gada auditu plānā ir iekļauti vadošās iestādes priekšlikumi, izvērtējot riskantākās
jomas ES fondu vadības un kontroles sistēmā.
313. Ceturtkārt, ir pilnveidota iepirkumu uzraudzības sistēma, jo 30.08.2011. ir
apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.41941, līdz ar kuriem ir stiprināta ES fondu
iepirkumu uzraudzības sistēma. Jaunās normas MK noteikumos stājās spēkā ar
01.01.2012., un tās paplašina to institūciju loku, kam ir tiesības veikt iepirkumu
pirmspārbaudes, nosakot atbildības sadalījumu, proti Iepirkumu uzraudzības birojs
(turpmāk – IUB) 100% apmērā veic iepirkumu pirmspārbaudes lielo projektu ietvaros
(projekti, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 50 miljonus eiro), kā arī izlases veidā veic
to iepirkumu pirmspārbaudes, par kuriem jāpublicē paziņojums ES Oficiālajā Vēstnesī,
un to iepirkumu pirmspārbaudes, kuros paredzētā publisko būvdarbu līguma summa
pārsniedz 1 000 000 latu. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes izlases veidā veic
pārējo iepirkumu iestāžu, komersantu veikto iepirkumu pirmspārbaudes.
314. Nosaka IUB pienākumu izstrādāt un ar atbildīgajām iestādēm, sadarbības iestādēm un
vadošo iestādi saskaņot metodiku par pirmspārbaužu veikšanu, regulāri organizēt
sanāksmes par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanā konstatētajiem problēmjautājumiem
ar mērķi vienoties par to risinājumiem un veicināt vienotu pieeju problēmjautājumu
risināšanai, kā arī regulāri aktualizēt iepriekšminēto metodiku.
315. 30.08.2011. IUB ir apstiprinājis minēto metodiku un nodevis iestādēm darbam. Ar IUB
izstrādāto metodiku var iepazīties ES fondu mājas lapā42. Turklāt vadošā iestāde ir
vienojusies ar IUB par regulāru konsultatīva atbalsta sniegšanu, par priekšlikumu
sniegšanu labās prakses izplatīšanai, sistēmas pastāvīgai pilnveidošanai, tai skaitā
informatīvu materiālu regulārai publiskošanai un šīs nozīmīgās atbalsta vadošajai
iestādei funkcijas veikšanai IUB ir paredzēti nepieciešamie līdzekļi ES fondu tehniskās
palīdzības projektā.

Audita ziņojums Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorātam un Eiropas Komisijas
Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorātam par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda izveidotās vadības un kontroles sistēmas darbības
efektivitāti Finanšu ministrijā kā vadošajā iestādē
41
MK 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” .
42
Iepirkumu uzraudzības biroja metodika ,,Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām
iestādēm un sadarbības iestādēm’’ http://www.esfondi.lv/page.php?id=613
40
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316. Izstrādāts grozījumu projekts MK noteikumos Nr. 6543, kas paredz kontroles
mehānisma noteikšanu pasūtītāja finansētajiem projektiem, tai skaitā nosaka saistīto
personu definīciju, piegādātāja izslēgšanas noteikumus, piegādātāju tiesības ziņot par
iespējamiem pārkāpumiem par konkrētu iepirkuma procedūru, vēršoties pie
atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, pienākumu IUB sniegt atzinumu ES
fondu vadībā iesaistītajām institūcijām objektīva lēmuma pieņemšanai par ES finanšu
līdzekļu attiecināšanu, ja atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nespēj ar atbilstošu
kompetenci pieņemt lēmumu par to. Tomēr šie noteikumi ir ilgstošā saskaņošanas
stadijā un attiecībā uz tiem saņemam daudz iebildumus, ņemot vērā, ka šādu
regulējumu tieši neprasa EK regulējums, līdz ar to sabiedrības nevēlas stingrākas
prasības kā ES līmenī noteikts.
317. Piektkārt, ir stiprināta uzraudzība pār atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu
iekšējām procedūrām. Lai stiprinātu pārliecību, ka ES fondu vadībā iesaistītās
institūcijas atbilstoši uztur, pilnveido, aktualizē iekšējās procedūras, kā arī lai iespēju
robežās nodrošinātu sistēmiski vienādu labo praksi, vadošā iestāde tās reizi gadā
sistēmiski, kompleksi izvērtēs. Iepriekš tika vērtētas izmaiņas procedūrās līdz ar
izmaiņām ES fondu vadības un kontroles sistēmas aprakstā.
318. Papildus vadošā iestāde plāno veikt arī operatīvo procedūru izvērtējumu, ar mērķi
pārliecināties, ka ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas savās iekšējās procedūrās ir
iestrādājušas izmaiņas normatīvajos aktos un ņēmušas vērā vadošās iestādes vadlīnijās,
metodiskajos materiālos un skaidrojumos noteikto.
319. Kā arī 2011.gada nogalē ir izveidota elektroniskā datu vietne ES fondu vadībā iesaistīto
iestāžu procedūrām un tajā ievietotas visas iestāžu procedūras. Tādejādi vadošās
iestādes darbiniekiem, kas veic projektu uzraudzību, kā arī veic atbildīgo iestāžu un
sadarbības iestāžu virspārbaudes, ir pieejamas iekšējās procedūras (to aktuālās versijas
un iepriekšējie varianti), lai, neapgrūtinot iestādes, būtu iespējams veikt nepieciešamos
uzraudzības un kontroles pasākumus, kā arī būtu iespējams konstatēt, vai iestāžu
procedūrās nav vērojami sistēmiski trūkumi, kas būtu koriģējami horizontāli.
320. Turklāt, 2011.gadā turpināts darbs pie uzraudzības stiprināšanas pār datu kvalitātes
nodrošināšanu VIS. Papildus pastāvīgam VIS datu kvalitātes uzraudzības procesam
vadošā iestāde savas kompetences ietvaros aktīvi piedalījās RI veiktajā auditā par ES
fondu VIS atbildīgajās un sadarbības iestādēs. Saskaņā ar konkrētajā auditā konstatēto
vadošā iestāde strādā pie rīcības plāna izveides konstatēto nepilnību novēršanai.
321. 2012.gadā vadošās iestādes pārbaužu plāna ietvaros plānots pārliecināties arī par datu
VIS atbilstību pirmatnējiem dokumentiem.
322. Papildus vadošā iestāde, ņemot vērā dažādas izmaiņas vadības un kontroles sistēmas
darbībā, regulāri aktualizēja gan vadošās iestādes iekšējās procedūras, gan arī pastāvīgi
nodrošina metodiskos un skaidrojošos materiālus ES fondu vadībā iesaistītajām
institūcijām. Plānots pilnībā nostiprināt iepriekš minēto pasākumu veikšanas procesus
atsevišķās vadošās iestādes iekšējās procedūrās 2012.gada 1.ceturkšņa laikā. Papildus
ērtībai par plānotajām izmaiņām metodiskajos materiālos iespējams iepazīties ES
fondu mājas lapā pēc adreses http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099.
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323. Atvieglotas publicitātes prasības ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm 04.10.2011.
MK apstiprinot noteikumus Nr.74944, ar kuru spēkā stāšanos ir vienkāršota
informācijas publiskošana par apstiprinātajiem ES fondu projektiem. Vadošā iestāde ir
izveidojusi VIS un interneta mājas lapā www.esfondi.lv pieejamā ES fondu aktivitāšu
meklētāja sasaisti, kā rezultātā īstenota projektu informācijas automātiska publicēšana
no VIS ES fondu aktivitāšu meklētājā. Tāpēc pašlaik vispārpieejamo informāciju par
projektiem interneta mājas lapā www.esfondi.lv nodrošina vadošā iestāde. Tādējādi
vienkopus nodrošināta ērta pieeja tai informācijai, ko iepriekš atbildīgajām iestādēm un
sadarbības iestādēm noteica publicēt MK noteikumi Nr.48445. Projektu informācija
meklētājā apskatāma vairākos veidos, kā arī meklējot pēc dažādiem parametriem.
324. Tāpat turpināts īstenot citus pasākumus, lai samazinātu administratīvo slogu ES fondu
administrēšanā iesaistītajām iestādēm. Tas samazināts attiecībā uz EK iesniedzamo ES
fondu līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam – izmaiņas
veiktas 13.09.20111. apstiprinot grozījumus MK 09.11.2010. noteikumos Nr.104146.
Līdz šim MK noteikumu Nr.1041 49.punkts noteica, ka minēto prognozi par attiecīgo
ES fonda aktivitāti vai apakšaktivitāti atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes katru
gadu iesniedz vadošajai iestādei. Tā kā atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes šādu
pašu līdzekļu pieprasījuma prognozi iesniedz arī Valsts kasē, nav nepieciešams to
iesniegt arī vadošajā iestādē, jo vadošā iestāde minēto informāciju var saņemt no Valsts
kases.
325. Risināts ticis jautājums arī saistībā ar izmaksu pieaugumu ES fondu projektos. MK
28.06.2011. sēdē izskatīts vadošās iestādes „Informatīvais ziņojums „Par izmaksu
pieaugumu ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros”, kura ietvaros uzdots EM, kā
nozares ministrijai, analītiskā būvizmaksu kataloga aktualizāciju. Savukārt nozaru
ministrijām uzdots rūpīgi vērtēt jebkuras izmaksu izmaiņas projektā un atbalstīt tikai
tās, kas ir atbilstošas normatīvajiem aktiem objektīvi pamatojamas ārkārtas apstākļu
dēļ. Ņemot vērā MK 20.12.2011. lemto, EM izmaksu pieauguma kontekstā uzdots
izstrādāt vadlīnijas par cenu indeksāciju būvniecības nozarē.
326. Lai rastu iespēju stiprināt ES fondu administrējošo iestāžu kapacitāti, veikti pasākumi
daļveida atalgojuma attiecināšanai no TP līdzekļiem. 2012.gada gada janvārī MK tika
iesniegts informatīvais ziņojums par iespējamo atalgojuma daļveida attiecināšanu no
TP,. Vienlaikus virzot risinājumu, tiem ierēdņiem vai darbiniekiem, kuri šobrīd daļēji
strādā ar ES fondu jautājumiem un kuriem atalgojums tādēļ pilnā apmērā tiek maksāts
no valsts budžeta līdzekļiem, turpmāk atalgojumu maksātu proporciju, cik daudz laika
darbinieks ir strādājis ar ES fondiem un cik ar citiem uzdevumiem. 2012.gada laikā
vadošā iestāde plāno ieviest pilotprojektu, lai gūtu pārliecību par piedāvājuma
efektivitāti. Risinājumu visās ES fondus administrējošās iestādēs plānots ieviest ne
vēlāk kā ar 2014.gadu.
327. Ņemot vērā kavējošos faktorus gan atsevišķās nozarēs, gan tautsaimniecībā kopumā,
piemēram, reformas nozarē, sūdzību saņemšana iepirkumos, 2011.gadā aktualizēti MK
noteikumi, kas paredz skaidrus nosacījumus, lai noteiktu gadījumus, kad ES fondu
projektu ieviešana kavējusies objektīvu un attaisnojošu iemeslu dēļ un ir iespējama
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MK 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr. 749,, Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un
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46
MK 2010.gada 9.novembra noteikumi 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’’

74
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads

projekta īstenošanas laika pagarināšana. Ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr.88547,
Uzdevumi, ko vadošā iestāde noteikusi sev 2012.gadam ES fondu sistēmas
optimizēšanai:
1) Paplašināt iekšējā audita lomu ES fondu sistēmā. Lai efektīvi uzraudzītu
deleģēto funkciju izpildi un preventīvi novērstu iespējamās neatbilstības un
trūkumus sistēmā, ir identificēta nepieciešamība pilnā apmērā atjaunot iekšējā
audita funkciju ES fondu sistēmā. Līdz ar to 2012. gada janvārī MK iesniegts
rīkojuma projekts par vadošās iestādes un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām
ES fondu sistēmā, kas nosaka tiesības FM Iekšējā audita departamenta veikt
iekšējos auditos iestādēs attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmu, kurās
ir vājš iekšējā audita dienests, līdz brīdim, kad attiecīgās atbildīgās iestādes un
sadarbības iestādes sakārtos savu iekšējā audita dienestu.
2) Pilnveidot neatbilstību ziņošanas kārtību. Ņemot vērā EK ierosinājumus
attiecībā uz RI neatkarību, Latvija ir uzsākusi MK noteikumu Nr.74048 grozījumus,
lai noteiktu RI tiesības pieņemt lēmumus par neatbilstībām, kā arī nepieciešamības
gadījumā ziņot EK un Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam.
3) Turpināt aktualizēt un pilnveidot metodiskos un skaidrojošos materiālus ES
fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. Vadošā iestāde, ņemot vērā dažādas
izmaiņas ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbībā, regulāri aktualizē gan
vadošās iestādes iekšējās procedūras, gan arī pastāvīgi nodrošina metodiskos un
skaidrojošos materiālus ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. Plānots pilnībā
nostiprināt iepriekš minēto pasākumu veikšanas procesus atsevišķās vadošās
iestādes iekšējās procedūrās 2012.gada pirmā ceturkšņa laikā. Papildus ērtībai par
plānotajām izmaiņām metodiskajos materiālos iespējams iepazīties ES fondu mājas
lapā pēc adreses http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099.
4) Izstrādāt nacionālo procedūru maksājumu apturēšanai. Plānots veikt
grozījumus MK noteikumos Nr.104149 un precīzi noteikt vadošās iestādes jau
esošās tiesības apturēt un pārtraukt ES fondu maksājumus vai aktivitāšu īstenošanu,
ja tā saskata risku tam, ka atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nespēj veikt tai
deleģētās funkcijas un tādēļ var rasties zaudējumi valsts budžetam. Šādā veidā tiktu
samazināts risks, ka EK arī nākotnē varētu apturēt maksājuma termiņu
(interruption) Latvijai. Bez tam tas samazinātu arī maksājumu apturēšanas
(suspension) risku gadījumos, ja programmas ES fondu vadības un kontroles
sistēmā ir nopietnas nepilnības, kas ietekmē maksājumu apstiprināšanas procedūru
uzticamību, un attiecībā uz tām nav veikti korektīvi pasākumi vai izdevumi
apstiprinātā izdevumu deklarācijā ir saistīti ar nopietnu neatbilstību, kas nav
novērsta, vai dalībvalsts ir nopietni pārkāpusi savas saistības atbilstīgi attiecībā uz
darbības programmu vadību un kontroli (Regulas Nr.1083/2006 92.pants).
5) Pilnveidots apliecinājums Sertifikācijas iestādei par izdevumu attiecināmību.
Turpmāk vadošā iestāde reizi pusgadā iesniegs ziņojumu vadošās iestādes
vadītājam, kurā tiks iekļauta informācija par veiktajām pārbaudēm, vadošās
iestādes veikto pārbaužu rezultāti, audita ieteikumu ieviešanas statuss, statistikas
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MK 2011.gada 15.novembra noteikumi Nr. 885 ,,Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos
Nr. 419 ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas
nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu’’
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MK 2010.gada 10.augusta 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”.
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MK 2010.gada 9.novembra noteikumi Nr.1041 ,,Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas
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dati u.c. saistoša informācija un iestādēm veicamie uzdevumi. Vadošās iestādes
vadītājs informēs par šiem jautājumiem sertifikācijas iestādi:
a) Tāpat kā līdz šim reizi mēnesī tiks sniegts apliecinājums par izdevumu
attiecināmību.
b) Attiecīgi grozījumi tiks veikti arī iekšējā kārtībā.
Tāpat Sertifikācijas iestādei ir tiesības pieprasīt no vadošās iestādes papildus
informāciju par iesniegto apliecinājumu gadījumā, ja ir kādas šaubas vai
neskaidrības attiecībā uz deklarēto izdevumu attiecināmību.
6) Papildus izveidots speciālo gadījumu reģistrs, kurā tiek uzraudzīts process
gadījumos, kad maksājumi ir apturēti (termiņi utml.). Attiecīgi ikmēneša
apliecinājumā, kas tiek iesniegts Sertifikācijas iestādē, vadošā iestāde sniedz
informāciju un rīcības plānu par nepilnību novēršanu.
328. Papildus tam, Sertifikācijas iestāde stiprinās tās veiktās pārbaudes un paplašinās
pārbaužu apjomu, nodrošinot arī dubultā finansējuma, iepirkumu dokumentācijas
pārbaudi, projektu atlases un komercdarbības atbalsta nosacījumu pārbaudi atbilstoši
sertifikācijas iestādes procedūrās noteiktajam.

2.3.1. Risku vadība
329. Turpinot iepriekšējos gados uzsāktos ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanas un
optimizēšanas pasākumus, 2011.gada sākumā tika izveidota un darbojās ES fondu risku
pārvaldības darba grupa, kuras sastāvā darbojas pārstāvji no vadošās iestādes,
sertifikācijas iestādes un revīzijas iestādes (informāciju par līdzšinējo FM un vadošās
iestādes darbu pie ES fondu risku pārvaldības skat. iepriekšējos gada ziņojumus par DP
ieviešanu sadaļās ,,Risku vadība’’).
330. 2011.gada laikā notikušas trīs darba grupas sēdes, kurās tika izskatīti divi „Apvienoto
risku kontroles pasākumu ieviešanas uzraudzības ziņojumi” par 01.01.2011.–
30.06.2011. un par 01.07.2011.– 01.12.2011. pārskata periodiem.
331. Sakarā ar veiksmīgi izvēlētās risku pārvaldības stratēģiju un ņemot vērā veiktos riska
kontroles pasākumus, riska līmenis vairākiem riskiem ir samazinājies, salīdzinot ar
sākotnējo riska novērtējumu. Kā piemēru var minēt darbības risku, kam iepriekš bija
augsts riska līmenis „Nepilnības VISā” (riska līmenis 16 samazināts uz 8), bet
savukārt stratēģiskajam riskam „Plānošanas dokumentu neefektivitāte” (riska līmenis
15 samazināts uz 6), jāatzīmē arī vienu no finanšu riskiem „Izmaksu svārstības” (riska
līmenis 16 samazināts uz 9). Tomēr jāatzīmē, ka aizvien augts riska līmenis ir darbības
riskam „Personāla motivācija un karjeras izaugsmes trūkums”.
332. Identificēti vairāki jauni riski, piemēram no stratēģiskiem riskiem var minēt
„Ilgtspējīgas nozares politikas trūkums”, „Valsts atbalsta risks ieviešanas un
plānošanas fāzēs”, no darbības riskiem jāatzīmē „Eiropas Savienības projektos
iepirkumu likumdošanas pārkāpumi”, visiem no jauna identificētajiem riskiem tika
apstiprināta pārvaldības stratēģija un nozīmēti riska īpašnieki.
333. Vairākiem riskiem tika nodrošināta mērķa sasniegšana, sakarā ar ko daži riski tika
izslēgti no risku reģistra. Šobrīd risku reģistrā kopā ir divdesmit riski, no tiem deviņi
stratēģiskie, deviņi finanšu, četri atbilstības un trīs darbības riski.
334. Papildus vadošā iestāde ir veikusi ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu risku izvērtējumu
un izvērtējumu par jomām, kurās identificēts augstākais risku līmenis. Atbilstoši risku
izvērtējumam, vadošā iestāde 2012.gadā veic pārbaudes gan ES fondu projektu
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īstenošanas vietās, gan ES fondu vadībā iesaistītajās iestādēs, lai pārliecinātos par tām
deleģēto funkciju atbilstošu izpildi.
335. Pašlaik tiek nodrošināta pastāvīga risku uzraudzība un kontrole, jaunu risku
identificēšana, kā arī risku pārvērtēšanu saskaņā ar Eiropas Savienības fondu sistēmas
darbības uzraudzības principiem.

2.4.Būtiskas izmaiņas saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.pantu
336. Lai gan atsevišķu projektu īstenošanas gaitā sakarā ar reformām publiskajā sektorā
mainījušies finansējuma saņēmēji, saskaņā ar atbildīgo un sadarbības iestāžu sniegto
informāciju 2011.gadā projektu īstenošanā saskaņā ar atbildīgo un sadarbības iestāžu
sniegto informāciju netika konstatētas būtiskās izmaiņas Regulas (EK) Nr.1083/2006
57.panta izpratnē.

2.5.Papildinātība ar citiem instrumentiem
337. 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
338. 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,
Eiropas Kopienas investīciju Eiropas komunikāciju tīkla transporta nozarei,
ES Pārejas programmu un ES Phare programmu, Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, valsts
galvotā aizdevuma projektu, Latvijas un Šveices sadarbības programmas, Eiropas
Kopienas iniciatīvas Sabiedrības veselības jomā, Privatizācijas fonda veselības
jomā;
Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu (KPFI), kas ir LR valsts budžeta
programma ar mērķi veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos
klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes
uzlabošanai, gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto
atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus
risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).

339. Lai nodrošinātu demarkāciju un novērstu dubultās finansēšanas saņemšanas risku,
2011.gadā tika veikti vairāki pasākumi, kā piemēram:
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FM ir lūgusi visām ES fondu administrēšanā iesaistītajām iestādēm izmantot VIS
funkcionalitāti ‘’Salīdzināšana ar LAD’’, lai konstatētu, vai to administrētajos
projektos nepastāv dubultās finansēšanas risks saistībā ar Lauku atbalsta dienesta
(LAD) projektiem. Iestādes ir informējušas, ka ir notikusi datu salīdzināšana un
nepieciešamās informācijas precizēšana sadarbojoties ar LAD un izvērtējot
dubultās finansējuma risku.



EM nodrošināja, ka projekta posmā pēc līguma noslēgšanas, plānojot pārbaudes
projektu īstenošanas vietās iespēju robežās tiek nozīmēts viens un tas pats
atbildīgais darbinieks viena finansējuma saņēmēja visiem īstenotajiem
projektiem, kuros varētu iestāties dubultā finansējuma risks. Ja ir aizdomas, ka
finansējuma saņēmējs ir īstenojis līdzīgu projektu kādas citas sadarbības iestādes
administrēto projektu ietvaros, tad notiek komunikācija ar attiecīgo iestādi, lai
noskaidrotu projektu aktivitātes un novērstu iespējamo dubulto finansējumu.
Pārskata perioda ietvaros ir veikti uzlabojumi iekšējos normatīvos aktos,
papildinot pārbaužu lapas kritērijus un iekšējo noteikumu sadaļas, kas attiecas uz
pārbaužu plānošanu, skaidri nodefinējot darbiniekiem veicamās darbībās
projekta īstenošanas vietās dubultā finansējuma risku identificēšanas jomā.



IZM projektu pieteikumu izvērtēšanas fāzē saskaņā ar VARAM sniegto
informāciju par gaidāmo Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības
programmas Uzraudzības komitejas sanāksmi, kurā paredzēts pieņemt lēmumus
par ERAF un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta finansējuma
piešķiršanu ceturtajā projektu konkursā iesniegtajiem projektiem, ir izvērtējusi
dubultās finansēšanas riska iespējamību starp 3.mērķa „Eiropas Teritoriālā
Sadarbība” programmas ietvaros saņemtajiem pieciem projektu pieteikumiem un
1.mērķa līdzfinansētajiem projektiem un paudusi savu viedokli. Līdz šim
dubultais finansējums ar apstiprinātajiem 3.mērķa ,,Eiropas Teritoriālā
Sadarbība’’ programmas projektiem nav ticis konstatēts.



Attiecībā uz KPFI ietvaros īstenotajiem projektiem un LM pārziņā esošo ERAF
aktivitāšu/apakšaktivitāšu līdzfinansētajām investīcijām, LM ir informējusi, ka
abu finanšu instrumentu ieguldījums ir savstarpēji papildinošs, un dubultā
finansējuma risks ir izslēgts, jo tiek nodrošināta LM pārraudzībā esošo institūciju
investīciju piesaistes kontrole gan projektu koncepcijas izstrādes stadijā, gan
pirms to virzīšanas apstiprināšanai un valsts budžeta līdzfinansējuma
nodrošināšanas.



VM turpinājusi papildināt un izmantot datu bāzi par veselības sektora investīciju
projektiem, kurā tiek uzskaitītas arī projektu aktivitātes.

340. Plašāka informācija par papildinātību un demarkāciju atrodama ziņojuma par DP
īstenošanu 2009.gadu50. Vienlaikus ir jāatzīmē, ka 2011.gadā nav konstatētas
neatbilstības saistībā ar dubultās finansēšanas saņemšanu.
Informācija par Eiropas Investīciju Bankas aizdevumu
341. Lai stiprinātu valsts budžeta ES fondu līdzfinansēšanas spējas, 30.10.2008. starp LR un
Eiropas Investīciju Banku (EIB) tika noslēgts aizdevuma līgums par līdzfinansējuma
nodrošināšanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES līdzfinansēto projektu
īstenošanai par kopējo summu 500 milj. eiro, kura 2009.gada 17.februārī ar līguma
grozījumiem tika palielināta līdz 750 milj. eiro.

50

skatīt
ziņojuma
2.5.1.sadaļā
(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913).

,,Veiktie

pasākumi,

lai

nodrošinātu

demarkāciju

78
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads

342. 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.
343. Kopumā EIB ir izmaksājusi 225 milj. eiro, 2011.gadā EIB nav veikusi maksājumus,
taču panākta vienošanās ar banku par aizdevuma izmaksas pieprasījuma iesniegšanas
termiņa pagarinājumu līdz 30.10.2012. Saskaņā ar aizņēmuma līgumu Eiropas
Investīciju bankai iesniegtas aizņemto līdzekļu izvietojuma atskaites aizņēmuma
līgumā definētajās projektu grupās. Saskaņā ar līguma nosacījumiem banka veikusi
projektu izvērtēšanu, lai apstiprinātu iesniegtās līdzekļu izveidošanas atskaites.
17.01.2012. Eiropas Investīciju banka apstiprinājusi līdzekļu izvietošanas atskaiti,
tādejādi nodrošinot pieeju turpmākām izmaksām aizņēmuma līguma ietvarā.
344. 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
345. 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
346. ES fondu uzraudzības sistēma ir izveidota ar mērķi nodrošināt ES fondu ieviešanu
atbilstoši ES fondu vadību reglamentējošiem ES un LR normatīvajiem aktiem.
347. 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”.
348. Ievērojamu ieguldījumu ES fondu uzraudzībā un problēmjautājumu apspriešanā
sniedza UK, par kuras darbību 2011.gadā informācija sniegta nākamajā sadaļā
„Uzraudzības komiteja”.
349. Turpinot iepriekšējo gadu praksi, 2011.gadā finanšu progresa uzraudzībai tika
izmantoti vadošās iestādes izstrādātie un MK apstiprinātie finansējuma apguves mērķi
atbildīgo iestāžu un aktivitāšu (apakšaktivitāšu) dalījumā, kas ļāva savlaicīgi konstatēt
novirzes no plānotā un veikt pasākumus to novēršanai. Dati par mērķu profiliem, to
izpildes prognozēm un faktisko izpildi katru mēnesi tika publicēti ES fondu tīmekļa
vietnē51, sūtīti starptautiskajiem aizdevējiem un UK dalībniekiem. Plašākā informācija
51

http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
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par mērķa profilu izpildi līdz 2011.gada beigām ir ziņojuma sadaļā „Informācija par
finanšu progresu”.
350. Tāpat tika izmantoti tādi uzraudzības elementi kā ikmēneša VIS datu analīze, regulāras
ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sanāksmes par aktuāliem jautājumiem, par ES fondu
projektu ietvaros konstatētajām neatbilstībām, 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 2010. un 2009.gadu52.
351. ES fondu ieviešanas uzraudzība nodrošināta arī politiskajā līmenī, regulāri ziņojot par
ES fondu jautājumiem (piemēram, par apguves progresu, sistēmas pilnveidošanu,
dažādiem problēmjautājumiem un to risināšanu) gan valdībai, gan Saeimas komisijām,
kā arī izskatot un diskutējot par aktuāliem jautājumiem speciāli izveidotajā koalīcijas
partiju darba grupā par ES fondiem.
352. Pārskata periodā DP ietvaros nav izmantota iespēja projektos paredzēt ESF
šķērsfinansējumu. Informācija par iespējām paredzēt ESF šķērsfinansējumu DP
ietvaros sniegta ziņojuma par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
īstenošanu 2007.–2013.gada plānošanas periodā par 2010.gadu 3.6.sadaļā „Prioritātes
„Policentriskā attīstība” ieviešana”.

2.6.2. Uzraudzības komiteja
353. 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.
354. 2011.gada UK sēžu plāns tika apstiprināts 2010.gada 24.novembra UK sēdē. 2011.gadā
tika organizētas divas UK sēdes un ERAF/KF apakškomitejas sēdes. Ik gada pēdējā
UK sēdē apstiprinātais nākamā gada sēžu plāns tiek ievietots ES fondu mājas lapā –
http://www.esfondi.lv/page.php?id=490.
355. Tāpat UK sekretariāts regulāri e-pastos informē par ES fondu finanšu progresu u.c. ar
ES fondu ieviešanu saistītiem jautājumiem gan UK locekļus ar balsstiesībām, gan
locekļus ar padomdevēja tiesībām. Aktuālie UK sanāksmju un rakstisko procedūru
materiāli
tiek
publicēti
UK
dokumentu
vadības
sistēmā
e-portfelī
(http://komitejas.esfondi.lv).
356. 2011.gada 16.jūnija UK sēdē skatītie informatīvie jautājumi:
-

ES fondu apguves statuss, ES fondu izvērtējumi 2011.gadā un gatavošanās Kohēzijas
politikas ieviešanai pēc 2013.gada (pievēršot uzmanību jautājumam par cenu
svārstību rezultātā projektu ietvaros radušos sadārdzinājumu. UK tika atbalstīta
horizontāla pieeja īpaši stingri izvērtēt, vai sadārdzinājuma rezultātā radušās
izmaksas ir tiešām objektīvi pamatotas, un vienojās, ka paliek spēkā jau 2008.gadā
MK lemtais, ka nepamatots sadārdzinājums nav finansējams no publiskiem
resursiem);

-

Revīzijas iestādes darba rezultāti 2010.gadā un 2011.gada starpposma rezultāti
(sniedzot statistisku informāciju par veiktajiem auditiem, kā arī EK audita misiju,
mērķiem un rezultātiem );

52

Skatīt ziņojuma par DP īstenošanu 2009.gadu 2.6.1.sadaļu ,,Informācija par uzraudzības
pasākumiem’’(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913)
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-

HP „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešana 2010.gadā (sniedzot informāciju par ES fondu
ieguldījumu prioritātes īstenošanā)

-

Aktuālā informācija par ES fondu finanšu instrumentu apguvi (sniedzot informāciju
par finanšu instrumentu apguvi un Ieguldījuma fonda pārņemšanas procesu);

-

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācija, izmantojot ES struktūrfondus
(sniedzot informāciju par plānoto reformu, izmantojot ERAF atbalstu, kā arī par
plāniem attiecībā uz reformas rezultātā atbrīvoto nekustamo īpašumu);

-

Neuzsākto aktivitāšu īstenošanas problēmas (sniedzot ieskaitu 3.2.2.2.aktivitātes
„Publisko interneta pieejas punktu attīstība” un 3.2.2.3.aktivitātes „Elektronisko
sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā
(platjoslas tīkla attīstība)” ar īstenošanu saistītajās problēmās).

357. Tika pieņemti lēmumi par grozījumu apstiprināšanu projektu iesniegumu vērtēšanas
kritērijos vienā aktivitātē un par kritēriju komplektu ar precizējumiem apstiprināšanu
sešās aktivitātēs.
358. Izbraukuma sēdes ietvaros notika projektu vizītes, sēdes dalībniekiem bija iespēja
klātienē iepazīties ar vairākiem īstenotiem ES fondu investīciju projektiem Ventspilī –
ražotne „Dendrolight”, ostas prāmju terminālis, renovētās skolas un bērnudārzi,
paceļamais tilts pār Ventu u.c. objekti.
359. 2011.gada otrajā UK sēdē 15.septembrī tika skatīti šādi jautājumi:
-

ES fondu apguves statuss, lielo projektu ieviešana, salīdzinājums ar jaunajām ES
dalībvalstīm;

-

Izvērtēšanas plāni, aktivitātes, sagaidāmie rezultāti. Tika pieņemts lēmums iekļaut
vadošās iestādes izvērtējuma „Aktīvie nodarbinātības pasākumi” veikšanu ES fondu
izvērtēšanas plānā 2007-2013;

-

FM informācija par izvērtējumu par ES finanšu instrumentu ietekmi uz Latvijas
tautsaimniecību. Tika diskutēts par makroekonomiskās prognozēšanas modeļa
specifikāciju, uzturēšanu. UK sēdē nolēma, ka FM pēc sēdes tās dalībniekiem
informācijai elektroniski izsūtīs makroekonomiskās prognozēšanas modeļa tehnisko
specifikāciju un ievada ziņojumu;

-

Revīzijas iestādes 2011./2012.gada prioritātes;

-

EK informācija par gatavošanos jaunajam plānošanas periodam. EK iepazīstināja ar
EK kohēzijas politikas sastāvdaļām, sniedza ieskatu plānotajā laika grafikā un
ieteikumos ES dalībvalstīm. Vienlaikus EK aicināja Latviju jau savlaicīgi sākt
izvērtēt svarīgākās Kohēzijas politikas nākotnes pamatnostādnes un prioritātes,
balstoties uz atbalstāmajiem un neatbalstāmajiem pasākumiem;

-

Gatavošanās jaunajam plānošanas periodam Latvijā. Vadošā iestāde sniedza
informāciju par Latvijas politikas aktualitātēm attiecībā uz kohēzijas jautājumiem
gatavojoties jaunajam plānošanas periodam: prioritātēm, atbalstāmajiem un
neatbalstāmajiem plāniem. Ar EK tika pārrunāts tuvāko notikumu laika grafiks un
veicamie darbi, lai laicīgi uzsāktu ES fondu ieviešanu;

-

FM informēja par ES fondu atbalstu Publiskās un Privātās Partnerības mehānisma
izmantošanai: iesniegto projektu statistiku, attīstības gaitu un nākotnes vīziju;

360. 2011.gadā notika astoņas rakstiskās procedūras, kuras kopumā vērtējamas kā efektīvas
– no 23 lēmumprojektiem tika pieņemti 22 lēmumi (par grozījumiem projektu
iesniegumu vērtēšanas kritērijos, UK balsstiesīgo locekļu sastāvā un darbības
81
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads

programmās, kā arī par darbības programmu ieviešanas 2010.gada ziņojumu
apstiprināšanu).
361. 2011.gadā pastiprināta vadošās iestādes uzmanība tika pievērsta sēžu apmeklētībai, t.i,
kā UK nolikumā iekļautās UK sastāvā esošās institūcijas apmeklējušas UK sēdes 2010.
un 2011.gadā. Apkopojot informāciju, tika secināts, ka 7 institūcijas ar padomdevēja
tiesībām no NVO sektora nav apmeklējušas vairāk par pusi no sēdēm. Savukārt viena
sadarbības iestāde 2010. un 2011.gadā bija apmeklējusi tikai vienu UK sēdi. VI
atkārtoti vērsa uzmanību, ka UK ir lielākais forums, kurā tiek pieņemti nozīmīgi
lēmumi par ES fondu jautājumiem, tāpēc īpaši būtiski ir apmeklēt sēdes klātienē. UK
dalībnieki vienojās, ka sēžu neapmeklēšana būs kā viens no kritērijiem institūcijas
izslēgšanai no UK sastāva.
362. Vienlaikus 2011.gada 15.septembra UK tika pieņemts lēmums papildināt UK sastāvu
un atbalstot Latvijas Bankas izrādīto iniciatīvu tika apstiprināta Latvijas Bankas
pārstāvja dalība uzraudzības komitejā novērotāja statusā.
363. Tā kā 2010.gada pēdējā UK sanāksmē tika pieņemts konceptuāls lēmums par to, ka
veicinot ne tikai Rīgas, bet arī citu Latvijas reģionu attīstību, kā arī, lai būtu iespēja UK
dalībniekiem doties projektu vizītēs, turpmāk katru gadu viena UK sēde tiks rīkota
ārpus Rīgas reģiona pēc rotācijas principa – katru gadu citā Latvijas reģionā. 2011.gada
pirmā UK sēde notika 16.jūnijā, Ventspilī.
364. Arī 2011.gadā, tāpat kā 2010.gadā, lemjot par nākamo UK norisi tika pieņemts lēmums
turpināt līdzšinējo praksi un arī 2012.gadā rīkot izbraukuma sēdes ārpus Rīgas.

2.6.3. Informācija par ikgadējām sanāksmēm ar Eiropas Komisiju par ES fondu
ieviešanu
365. Saskaņā ar Regulas Nr. 1083/2006 68.pantu katru gadu, kad EK tiek 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 ziņojumu par DP ieviešanu 2009.gadā iesniegšanas, 2011.gada
30.martā tika organizēta sanāksme, lai pārrunātu ERAF/KF finansējuma apguvi un
citus saistītos jautājumus.
366. Vienlaikus vadošā iestāde aicināja EK rast iespēju organizēt nākošās ikgadējās
sanāksmes pēc iespējas tuvāk brīdim, kad ziņojumi par DP ieviešanu tiek iesniegti EK.
Tas ļautu izvairīties no laika nobīdes, kā rezultātā sniegtā informācija vairs nav aktuāla
un tiek radīts papildus slogs.
367. Pirms sanāksmes notika finanšu ministra A.Vilka un EK pārstāves Č.Vitčevas tikšanās,
kuras laikā EK tika uzrunāta par Latvijai būtiskiem jautājumiem – ES fondu finanšu
vadības instrumentu izdevumu attiecināmību, EK maksājumu Latvijai atjaunošanu.
368. Vadošā iestāde un atbildīgās iestādes EK skaidroja galvenos ES fondu ieviešanu
kavējošos faktorus, t.sk. iepirkumu problēmas (pārsūdzēšana), ārējā finansējuma t.sk.
banku aizdevumu nepietiekamība, cenu pazeminājumi, lēnais darbības programmu
apstiprināšanas process, finanšu instrumentu attiecināmības jautājumi.
369. Atbildīgās iestādes informēja par progresu izglītības un zinātnes jomā, sniedzot ieskatu
nozarē paveiktajā, sasniegtajiem rezultātiem un plānotajiem pasākumiem nākotnē, kā
arī par nepieciešamo papildu finansējumu, lai pabeigtu profesionālās izglītības iestāžu
reformu, uzlabotu tās infrastruktūru;
370. Kontekstā ar vispārējiem stratēģiskajiem jautājumiem un izvērtēšanu EK vērsa
uzmanību uz to, ka visiem stratēģiskajiem dokumentiem ir jābūt savstarpēji
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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.
371. Vadošā iestāde lūdza DG REGIO skaidrot, pēc kādiem nosacījumiem un metodikas, kā
arī cik detāli dalībvalstij pirms izdevumu attiecināšanas ir jāpārbauda Eiropas
investīcijas fonda (EIF), Ieguldījuma fonda apsaimniekotāja, administratīvās izmaksas,
ņemot vērā apstākli, ka EIF neatklāj un neuzrāda pilnīgu iekšējo administratīvo
izmaksu aprēķinu metodiku un izdevumu pamatojošos dokumentus. DG REGIO
norādīja, ka tā ir katras dalībvalsts pašas atbildība, cik strikti uzraudzīt EIF
administratīvo izmaksu izlietojumu, kā arī ieteica izmantot EK 2006.gada 8.decembra
Regulas Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK)
Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības
fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk- Regula
Nr.1828/2006) 43.panta 4.punktā noteikto vadības izmaksu attiecināšanas apmēru
finanšu instrumentu ietvaros īstenotajām aktivitātēm.
372. EK atzinīgi novērtēja FM darbu nodrošināt regulāru un savlaicīgu pieejamību par ES
fondu ieviešanas gaitu un apguves mērķu izpildi.
373. Savukārt ikgadējās tikšanās ar EK par ziņojumu par DP ieviešanu 2010.gadā ietvaros,
kura notika 2011.gada 13.septembrī, EK tika informēta par aktuālo ES fondu apguves
statusu, atzīmējot, ka Latvija ir 4. vietā pēc EK veiktajām atmaksām jaunajām
dalībvalstīm kopumā un 1.vietā ESF.
374. Vienlaikus, vērtējot rezultāta un iznākuma rādītāju izpildi, vadošā iestāde informēja, ka
netiks izpildīti tie rādītāji, kas tiešā mērā attiecas uz aktivitātēm, kurām nav apstiprināti
MK noteikumi un aktivitātēm pieejamais ES fondu finansējums atbilstoši Saprašanās
memorandā noteiktajam ir vai tiks pārdalīts citām aktivitātēm, tomēr kopumā visi
galvenie darbības programmās noteiktie mērķi tiks sasniegti.
375. Lai risinātu problēmas, kuras saistītas ar iepirkumiem, vadošā iestāde informēja, ka ir
būtiski stiprinājusi IUB kapacitāti un no 2012.gada arī atbildīgās iestādes un sadarbības
iestādes veiks papildus iepirkuma pirmspārbaudes, lai jau preventīvi atklātu iespējamos
pārkāpumus iepirkumu procesā.
376. Saistībā ar stratēģiskiem jautājumiem un gatavošanos nākamajam plānošanas periodam
vadošā iestāde informēja, ka 2011.-2012.gadā tiks veikti vairāki ES fondu vidus posma
izvērtējumi, lai nodrošinātu ES fondu ieviešanas rezultātu un efektivitātes analīzi
2007.-2013.gada plānošanas perioda vidū, izvirzot secinājumus turpmākai ES fondu
ieviešanas efektivitātes uzlabošanai nākotnē.
377. EK tika informēta par riskiem, kas identificēti saistībā ar aktivitātes „Kompetences
centri” ieviešanu – ņemot vērā to, ka kompetences centri (turpmāk – KC) apvieno
nozares lielākos uzņēmumus, kuru starpā ir arī zinātniskās institūcijas, radusies
situācija, kad aktivitātē iepirkumos uzvar KC dalībnieki, kuru būtībā var traktēt kā
potenciālu interešu konfliktu.
378. Tāpat EK tika informēta par galvenajām lielo projektu īstenošanas problēmām, kas
saistītas ar zemes iegādi, izdevumu pieaugumu un iepirkumu problēmām. Problēmas
konstatētas projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai
no pilsētas centra”, kā arī projekta “Pasažieru vilciens” ieviešanā. Abu projektu
ietvaros iesniegtās sūdzības par iepirkumu rezultātiem būtiski kavē projektu ieviešanu
(detalizētu informāciju par minētajām problēmām skat. ziņojuma sadaļā ,,Lielo
projektu īstenošana’’).
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379. Nākamā gadskārtējā tikšanās ar EK paredzēta 2012.gada 12.septembrī.

2.6.4. ES fondu vadības informācijas sistēma
380. 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.
381. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma (VIS) ir viens no
galvenajiem instrumentiem efektīvas ES fondu uzraudzības nodrošināšanai.
382. Datu ievade VIS notiek, izmantojot ekrānformas vai transportējot datus no atbildīgo un
savdabības iestāžu lokālajām informācijas sistēmām (datu transports tiek nodrošināts
no: CFLA, LIAA, SIF, VRAA,VIAA). Datu ievadē ar ekrānformu palīdzību tiek
lietotas Microsoft InfoPath 2007 datu apstrādes formas, ar kurām iespējams nodrošināt
plašu funkcionalitāti (piemēram, automātiska lauku aizpildīšana, meklēšana un
aizvietošana, eksporta iespējas) un augstu datu kvalitāti (piemēram, vērtības tiek
pārbaudītas pēc iepriekš definētiem parametriem).
383. Datu analīzes rīka funkcionalitāte tiek nodrošināta, izmantojot biznesa analīzes
platformu MicroStrategy 9 un Microsoft standarta programmatūru. Datu analīzes rīka
funkcionalitāte nodrošina standarta un nestandarta pieprasījumu veidošanu un rezultātu
iegūšanu, datu analīzi no augstākā līmeņa uz zemāko, rezultātu eksportu uz citiem
formātiem un citas datu analīzei svarīgas funkcijas.
384. Uz 2011.gada beigām VIS lietošanai reģistrēti 750 lietotāji (no tiem aptuveni 160 jeb
21.3% neaktīvi lietotāji) no visām ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. Neskatoties
uz darbinieku maiņu un iestāžu optimizēšanu, kopējais VIS reģistrēto lietotāju skaits
nav būtiski mainījies 2011.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
385. Līdz 2011.gada beigām VIS uzkrāta informācija par aptuveni 8 960 ES fondu 20072013.gada ES fondu plānošanas perioda projektiem (t.sk. noraidītajiem) 5.5 miljardu
eiro apmērā (ES fondu daļa), finansējuma saņēmējam veiktajiem maksājumiem
aptuveni 2.15 miljardu eiro apmērā (ES fondu daļa) kopā visās darbības programmās,
kā arī par veiktajām pārbaudēm, neatbilstībām, atgūstamajiem maksājumiem,
rādītājiem.
386. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2011.gadā tika nodrošināta VIS ievadīto datu
pastāvīga pārbaude un kvalitātes uzraudzība:
a) Lai visām iesaistītajām pusēm nodrošinātu vienotu izpratni par datu vadīšanu VIS,
2010.gada decembrī vadošā iestāde sagatavoja un biznesa rokasgrāmatu, kas
vienkopus apkopo uzdotos jautājumus un vadošās iestādes sniegtās atbildes un
skaidrojumus par VIS lietošanu. 2011.gada laikā tā tikusi aktualizēta un papildināta
trīs reizes, ņemot vērā uzlabojumus sistēmā un identificētos problēmjautājumus,
kuriem bija nepieciešami papildus detalizēti skaidrojumi. Biznesa rokasgrāmata
pieejama VIS sadaļā „Palīdzība”;
b) Atbilstoši starpresoru vienošanās noteiktajam, datiem, kas ir ievadīti VIS vai
automātiski tiek transportēti no lokālās informācijas sistēmas uz VIS, jābūt pilnīgi un
pareizi ievadītiem. Dati, kas nav ievadīti pilnīgi (visi obligāti aizpildāmie lauki), vai
dati, kas ir ievadīti nepareizi (piemēram, lauks, kurā jābūt ievadītam ciparam, ir
aizpildīts vārdiem), tika noraidīti datu pārbaudes procesā. Nepilnīgi vai nepareizi dati
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tika noraidīti datu importa procesā. Sistēmā iestrādāts „četru acu princips”, kas
nozīmē, ka viens lietotājs ievada datus, savukārt otrs lietotājs pārbauda datus un
apstiprina to pareizību. Dati, kas ir ievadīti ES fondu VIS sistēmā, bet nav
apstiprināti, netika iekļauti standartpārskatos un/ vai datu analīzes rīka datu
izvilkumos;
c) Papildus vadošā iestāde izstrādāja datu kvalitātes (datu integritāte, uzticamība un
pilnīgums) pārbaudes lapas, kuras reizi mēnesī aizpildīja atbildīgās iestādes un
sadarbības iestādes un iesniedz vadošajā iestādē (noteikts starpresoru vienošanās).
Katrai institūcijai, kas ievada vai automātiski transportē datus VIS, bija papildus
jāpārbauda ievadītie vai transportētie dati, izmantojot datu analīzes rīku un aizpildot
datu kvalitātes pārbaudes lapu. Pārbaudes lapai jābūt aizpildītai par katru darbības
programmas aktivitāti, kas ir attiecīgās institūcijas pārziņā. Ja informācija, kas ir
lokālajā informācijas sistēmā, vai institūcijām pieejamā informācija neatbilst tai
informācijai, kas ir ievadīta vai transportēta centrālajā informācijas sistēmā (VIS),
institūcijām bija jānorāda šīs pozīcijas un jāizskaidro nepilnības. Starpresoru
vienošanās ar atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm nosaka, ka šādas
nepilnības ir jānovērš 10 darbdienu laikā no nepilnības konstatēšanas brīža. Reizi
mēnesī pēc atbildīgo un/vai sadarbības iestāžu datu kvalitātes pārbaužu lapu
saņemšanas, vadošās iestādes atbildīgie darbinieki izvērtēja un pārbaudīja atbildīgo
iestāžu un sadarbības iestāžu sniegto informāciju par datu kvalitāti VIS sistēmā
saskaņā ar iekšējo kārtību53. Ja tika konstatētas neatbilstības datos un/vai datu
kvalitātes lapās, par to tika ziņots atbildīgo un/vai sadarbības iestāžu atbildīgajiem
darbiniekiem, kuru uzdevums ir novērst identificētās neatbilstības;
d) Tāpat vadošā iestāde katru mēnesi veica ievadīto vai transportēto datus pārbaudi, lai
nodrošinātu, ka visi nepieciešamie dati saskaņā ar biznesa loģiku ir ievadīti
(piemēram, līdz ar projekta statusa maiņu, dati pieaug). Ja vadošā iestāde konstatēja
nepilnības ievadītajos vai transportētajos datos, tā informēja atbildīgo vai sadarbības
iestādi, kurai atbilstoši starpresoru vienošanās nepilnības bija jānovērš 10 darbdienu
laikā no brīža, kad saņemta informācija no vadošās iestādes.
e) Par būtiskām nepilnībām VIS datu kvalitātē vadošā iestāde sniedza informāciju
sertifikācijas iestādei, sniedzot ikmēneša apliecinājumu par VIS datu pilnīgumu un
korektumu54.
387. 2011.gada nogalē vadošās iestādes pārstāvis Revīzijas iestādes veiktā audita ietvaros
piedalījās klātienes pārbaudēs atbildīgajās un sadarbības iestādēs ar mērķi identificēt
problēmas un ierosinājumus VIS lietošanā un tālākā attīstībā. Būtiski trūkumi
attiecībā uz VIS sistēmas darbību un datu kvalitāti audita laikā netika konstatēti.
Ieteikumi galvenokārt attiecināmi uz iestāžu lokālo sistēmu drošības uzlabošanu.
388. 2011.gada jūnijā atklāta konkursa rezultātā turpmākās VIS attīstīšanai tika izvēlēts cits
pakalpojuma sniedzējs. Vienlaikus, lai nodrošinātu sistēmā turpmāk izstrādājamās
funkcionalitātes atbilstību pasūtītāja prasībām un mainīgajai normatīvajai bāzei,
turpmākā sistēmas attīstība notiek balstoties uz Agile Scrum projekta vadības
53

Vadošās iestādes 2011.gada 6.jūlija kārtība Nr. 9.2. ,,Kārtība, kādā tiek nodrošināta ievadīto darbu pārbaude
un uzkrāšana Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā’’
54
Vadošās iestādes 2011.gada 7.oktobra iekšējā kārtība Nr.4.1. ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadošā
iestāde sagatavo apliecinājumu, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas
sistēmā iekļautie dati ir pilnīgi un korekti, nav konstatēti trūkumi, kas apdraud izveidotās Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas darbību un tiek nodrošināta Padomes regulas
(EK) Nr.1083/2006 60.pantā minēto darbību izpilde’’
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metodoloģiju (iepriekš ūdenskrituma projekta vadības metodoloģija). 2011.gada
decembrī VIS produkcijas vidē tika uzstādīta jauna sistēmas versija, kas ietvēra
šādas izmaiņas:
389. Projekta meklētājs – VIS iestrādāts vienkāršais projektu meklētājs, kas VIS lietotājiem
ļauj veikt meklēšanu pēc noteikta vārda vai pazīmes.
390. Jauns projekta statuss „Pārtraukts uzraudzības periodā” – VIS lietotājiem ļauj nodalīt
projektus, kuri ir bijuši pabeigti, bet uzraudzības perioda laikā konstatēto trūkumu dēļ
tie tika pārtraukti pieņemot lēmumu par visa finansējuma atgūšanu.
391. Papildinātas datu apmaiņas interfeiss ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācijas
sistēmu paredzot, ka detalizētākas informācijas saņemšanu par LAD informācijas
sistēmā esošajiem projektiem dubultā finansējuma kontrolei.
392. VIS lietošanas noteikumi – atbilstoši audita ieteikumam VIS lietotāji pirmo reizi
autorizējoties sistēmā tiek iepazīstināti ar VIS lietošanas noteikumiem, kuriem ir
jāpiekrīt pirms tiek uzsākts darbs ar VIS.
393. Efektīvākais datu analīzei par tehniskās palīdzības un standarta projektiem, datu
analīzes rīkā ieviestas izmaiņas, kas ļauj veidot kopīgus datu pieprasījumus par abu
tipu projektiem.
394. 2012.gada februārī uzstādīta jauna versija, kura maina izdevumu deklarāciju
sagatavošanas procesu, maksājuma pieprasījumu un veikto maksājumu ievadi,
atgūstamo maksājumu un atgūto maksājumu uzskaiti, kā arī citus funkcionālus un
lietotāju ērtībai paredzētus uzlabojumus, par kuriem detalizēta informācija tiks sniegta
2012.gada ziņojumā.
395. Lai nodrošinātu sistemātisku pieeju un veicinātu lietotāju izpratni par datu analīzes rīka
funkcionalitāti un iespējām datu kvalitātes nodrošināšanai, 2009.gada 4.ceturksnī un
atkāroti 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. Arī 2012.gada 2.ceturksnī plānots organizēt datu analīzes rīka
apmācības.

2.6.5. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem
396. Lai nodrošinātu ES fondu piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, vadošā iestāde
saskaņā ar Regulas Nr.1083/2006 47.pantu veic tematisko izvērtēšanu.
Izvērtējumi
397. Informācija par visiem pabeigtajiem izvērtējumiem ir publicēta ES fondu mājas lapā.
398. 2011.gadā ir veikti četri ES fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda izvērtējumi,
kurus veica gan FM, gan par horizontālo prioritāšu koordinēšanu atbildīgās institūcijas.
Informācija par veiktajiem izvērtējumiem, kā arī to galvenie secinājumi ir minēti
zemāk.
399. SIA „Stockholm School of Economics in Riga” 01.04.2011.-15.12.2011. veica
pētījumu par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, kura ietvaros tika izstrādāts
ES fondu ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību izvērtējuma makroekonomiskās
prognozēšanas modelis, kas ļauj veikt ES finanšu instrumentu ietekmes kvantitatīvu
novērtējumu uz makroekonomiskiem rādītājiem sadalījumā pa piecām nozarēm
atbilstoši NACE 2 (lauksaimniecība, rūpniecība, privātie pakalpojumi, būvniecība un
publiskie pakalpojumi) un 8 prioritātēm (pētniecība un tehnoloģiju attīstība, inovācijas
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un uzņēmējdarbība, informācijas sabiedrība, transports, enerģētika, vides aizsardzība
un risku mazināšana, cilvēkkapitāls, nodarbinātība, sociālā integrācija, izglītība).
Izpildītāja izvērtējuma ziņojumā sniegts ES fondu ietekmes kvantitatīvais novērtējums
uz Latvijas tautsaimniecību līdz 2020. gadam dažādu ekonomikas sektoru un scenāriju
griezumā pie alternatīviem pieņēmumiem par investīciju izspiešanas pakāpi.
Makroekonomiskās modelēšanas rezultāti kopumā ļauj secināt, ka ES fondiem ir
būtiska ietekme uz ekonomisko aktivitāti Latvijā. Saskaņā ar makro modeļa
rezultātiem, periodā no 2002. līdz 2020.gadam, vidējais ES fondu izraisītais IKP
palielinājums gadā ir 3.9%.
400. SIA „Agile&Co” 11.07.2011.- 21.11.2011. veica izvērtējumu „2007. – 2013. gada
plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas
efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums’’, kura mērķis bija analizēt ES fondu
ieviešanas efektivitāti un gaitu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā atbilstoši ES
fondu plānošanas dokumentos un Stratēģiskajā ziņojumā 2007. – 2009. gadam
noteiktajiem un 2007. – 2010. gada periodā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī novērtēt
ES fondu atbalsta nozīmi sociāli ekonomiskajai situācijai valstī un valsts stratēģiskās
attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.
401. Neatkarīgajā ES fondu darbības programmu vidusposma izvērtējumā secināts, ka kaut
gan iepriekšējos gados Latvijā ekonomiskā situācija pasliktinājās, valsts kopumā ir
spējusi sekmīgi nodrošināt ES fondu ieviešanu. Lai arī daļa no ES fondu aktivitātēm
joprojām ir ieviešanas stadijā, jau sasniegtie rezultāti liecina, ka Latvija šajā fondu
plānošanas periodā kopumā spēs sasniegt izvirzītos mērķus un rādītājus.
402. Tāpat secināts, ka ES fondu atbalsts Latvijā kopumā ir sekmīgi pielāgots Latvijas
ekonomiskās situācijas negatīvajām izmaiņām, nodrošinot papildu finanšu līdzekļu
novirzīšanu nodarbinātības un uzņēmējdarbības jomām, kuru ekonomiskie rādītāji
recesijas ietvaros ir piedzīvojuši visstraujāko kritumu, atstājot lielu ietekmi uz kopējās
sociālās spriedzes pieaugumu valstī.
403. Secināts arī, ka ES fondu ietvaros īstenotās aktivitātes nodrošina tiešu atbalstu gandrīz
visiem (95%) no Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 2013. gadam
definētajiem mērķiem un ka atbildīgās institūcijas ir veikušas redzamus un vērā
ņemamus uzlabojumus procesu sakārtošanai un birokrātisko šķēršļu mazināšanai.
404. Savukārt faktori, kurus būtu lietderīgi ņemt vērā, attīstot ES fondu vadības sistēmu,
saistāmi ar ES fondu vadības centralizāciju. Izvērtējumā arī norādīts, ka fondu vadības
sistēmā būtu lietderīgi vairāk ietvert uz mērķi orientētus rezultātus un kontroles. Tas
saskan ar izvērtēšanas jautājumu aktualitāti, gatavojoties 2014.-2020.gada ES fondu
periodam, jo Latvijas interesēs ir nākotnē īstenot uz rezultātiem orientētu kohēzijas
politiku.
405. SIA „Projektu un kvalitātes vadība” un biedrība „ACCIPE!” 27.06.2011.- 15.10.2011.
LM pasūtījumā veica izvērtējumu „ES fondu ieguldījums un ietekme uz plānošanas
dokumentos noteiktās horizontālās prioritātes ,,Vienlīdzīgas iespējas’’ īstenošanu”.
Izvērtējumā tika vērtēta HP „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošana, analizējot ietekmi uz
dzimumu līdztiesības principa ievērošanu, uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju
ievērošanu un uz aktīvās novecošanās principa ievērošanu ES fondu projektos.
Izvērtējumā secināts, ka kopumā ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbība šajā
plānošanas periodā ir veicinājusi HP ieviešanu. Tika secināts, ka aktīvās novecošanās
princips ir vismazāk ievērotais aspekts projekta līmenī (sīkāk par minēto izvērtējumu
skat. ziņojuma sadaļā ,,Horizontālo prioritāšu ieviešana- Vienlīdzīgas iespējas’’).
406. SIA ,,Ernst & Young Baltic" 30.09.2011.- 06.12.2011. VARAM pasūtījumā veica
izvērtējumu „Izvērtējums par horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”. Ar
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mērķis izvērtēt ES fondu ieguldījumu un ietekmi uz plānošanas dokumentos noteiktās
HP „informācijas sabiedrība” īstenošanu. Ziņojuma izstrādātāji secina, ka laika periodā
no 2007. līdz 2010. gadam Latvijā ieviests ievērojams skaits projektu ar pozitīvu
ietekmi uz HP īstenošanu, kas tādejādi palīdz sasniegt noteiktos mērķus attiecībā uz HP
īstenošanu.
407. Papildus finanšu ministrija 2011.gadā veica ex-post izvērtējumu „Eiropas Savienības
struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana uzņēmējdarbības, nodarbinātības pasākumu,
izglītības un zinātnes atbalstam 2004.-2006.gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu
ietekmes noteikšana”. Izvērtējums tika veikts, tā kā Eiropas Kopienas un Latvijas
valdības 13.07.2009. parakstītā Saprašanās memoranda55 papildus vienošanās paredz,
ka ir jāveic izvērtējumi par ES finansēto ieguldījumu un tā ietekmi uz izglītības,
nodarbinātības un uzņēmējdarbības jomām laika periodā no 2004.–2008.gadam, lai
noteiktu turpmāko ieguldījumu apmēru šajās jomās. Informācija par veikto ex-post
izvērtējumus
ir
publicēta
ES
fondu
mājas
lapā.
(http://www.esfondi.lv/page.php?id=306).
ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa
408. Izvērtējumu uzraudzību saskaņā ar MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1238 „Eiropas
Savienības fondu ieviešanas un uzraudzības kārtība” 21.punktā noteikto veic vadošās
iestādes izveidota ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa.
409. Rezultatīva izvērtēšanas procesa organizēšanai 2011.gadā tika organizētas trīs darba
grupas sanāksmes, kā arī ir notikušas 17 darba grupas rakstiskās procedūras. Minēto
procedūru ietvaros tika izskatīti jautājumi, kas saistās ar tādu izvērtējumu veikšanu kā
vidus posma izvērtējums „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID
prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma izvērtējums”,
kā arī ex-post izvērtējums „ES struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana uzņēmējdarbības,
nodarbinātības pasākumu, un izglītības un zinātnes atbalstam, 2004.–2006. gada
plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana”. Sanāksmēs tika gan
saskaņotas izvērtējumu un pētījumu tehniskās specifikācijas, gan diskutēti izvērtējumu
ietvaros sagatavotie ziņojumi, kā arī lemts par ex-post izvērtējuma ietvaros izteikto
rekomendāciju lietderību ieviešanai. Papildus sanāksmju ietvaros tika runāts arī par
izvērtēšanas jomas aktualitātēm un iespējām celt izvērtēšanas kapacitāti Latvijā, tā kā
darba grupas locekļi piedalās ziņojuma iepirkuma tehnisko specifikāciju, kā arī paša
ziņojumu projektu komentēšanā, viņiem ir svarīga loma izvērtējumu veikšanā,
nodrošinot kvalitāti.
410. Lai celtu izvērtēšanas kapacitāti, nodrošinot izvērtēšanu kvalitāti, 2011.gadā FM
organizēja sekojošus izvērtēšanas kapacitātes celšanas pasākumus:
1) 11.05.2011. tika organizēta starptautiska konference „2004-2006. gada ES
struktūrfondu ietekme uz uzņēmējdarbību, izglītību, zinātni un nodarbinātību”.
Šīs konferences mērķis bija prezentēt un izdiskutēt ex-post izvērtējuma „Eiropas
Savienības
struktūrfondu
ieguldījuma
izvērtēšana
uzņēmējdarbības,
nodarbinātības pasākumu, izglītības un zinātnes atbalstam 2004.-2006.gada
plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana” rezultātus, lai
tādejādi,
iesaistot visas ieinteresētās puses, analizētu 2004.-2006.gada
plānošanas periodā sasniegtos rezultātus. Konferencē piedalījās pārstāvji arī no
55

Saprašanās memorands ir pieejams FM tīmekļa vietnē
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/starptautiska_finansu_sadarbiba/starptautiska_aizdevuma_programma/saprasan
as_memorands_ar_eiropas_savienibu/23649-saprasanas-memorands-ar-eiropas-savienibu
http://www.fm.gov.lv/files/files/SMOU_4_08_06_2011_latv.pdf
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Lietuvas un Igaunijas Finanšu ministrijām, kas prezentēja savas valsts pieredzi
ES struktūrfondu ieviešanā 2004.-2006.gada plānošanas periodā.
2) 21.09.2011.-22.09.2011. tika rīkots ES fondu izvērtēšanas kapacitātes celšanas
seminārs. Šajā seminārā piedalījās darba grupas locekļi un personas, kas
iesaistītas izvērtēšanas ziņojumu komentēšanā. Šī seminārā mērķis bija
nodrošināt apmācības par izvērtējumos visbiežāk izmantotajām pētniecības
metodēm un organizēt diskusijas par ar izvērtēšanu saistītiem aktuālajiem
jautājumiem. Šis pasākums tika organizēts arī, lai gatavotos 2014.-2020.gada
plānošanas perioda ieviešanas uzsākšanai. Pasākumā piedalījās lektori, sniedzot
lekciju par izvērtēšanas metodēm, kā arī izvērtēšanas eksperts no Igaunijas, kurš
dalījās savā pieredzē izvērtējumu organizēšanā un iepazīstināja klātesošos ar ES
fondu izvērtējumu specifiku, salīdzinājumā ar citu finanšu instrumentu
izvērtējumu metodiku.
3) 30.11.2011. tika organizēta starptautiska konference „ES fondu izvērtēšanas
konference par vidus posma izvērtējumu rezultātiem”. Šī konference tika
organizēta ar mērķi prezentēt izvērtējuma „2007.-2013.gada plānošanas perioda
ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus
posma (mid-term) izvērtējums” rezultātus Latvijā, kā arī, lai iepazītos ar citu ES
dalībvalstu pieredzi mid-term izvērtējumu veikšanā. Konferencē līdztekus citiem
ārzemju dalībniekiem piedalījās pārstāvis no EK, kurš sniedza informāciju par
situāciju ES dalībvalstīs saistībā ar izvērtējumu veikšanu. Ar savu pieredzi midterm izvērtējumu veikšanā dalījās kolēģi no Francijas un Igaunijas. Konferencē
tika diskutēts arī par HP izvērtējumiem „Fondu ietekme uz makroekonomiku”,
„Informācijas sabiedrība un „Vienlīdzīgas iespējas”.
4) 2011.gadā FM pārstāvji vadīja apmācības Sabiedrības integrācijas fonda
darbiniekiem par izvērtēšanai būtiskiem jautājumiem, lai tādejādi uzsvērtu
izvērtēšanas nozīmi visos ES fondu ieviešanas līmeņos.
5) 14.12.2011.-15.12.2011. tika organizēts seminārs angļu valodā par ietekmes
izvērtēšanas metodēm, kuru vadīja augsta līmeņa eksperts, kurš ir viens no
vadošajiem ekspertiem Eiropā ietekmes izvērtēšanas jautājumos. Šis seminārs
tika organizēts ar mērķi sniegt apmācības par ietekmes izvērtēšanas metodēm,
lai tādejādi celtu izvērtēšanas ziņojumu kvalitāti Latvijā. Seminārā tika sniegts
ieskats par galvenajām ietekmes izvērtēšanas metodēm un to praktisko
pielietojumu. Šīs apmācības tika organizētas visām ES fondu vadībā
iesaistītajām pusēm, kas piedalās ES fondu izvērtēšanā, t.sk., izvērtējuma
veicējiem un potenciālajiem izvērtētājiem.
6) Vadošā iestāde arī nodrošināja dalību EK Nodarbinātības, sociālo lietu un
iekļautības Ģenerāldirektorāta organizētajās ESF izvērtēšanas sistēmas un EK
Reģionālās politikas Ģenerāldirektorāta organizētajās ERAF izvērtēšanas
sistēmas sanāksmēs.

Rekomendāciju ieviešanas plāns
411. Saskaņā ar pastāvošo normatīvo regulējumu darba grupas dalībnieki izskata
izvērtējumu ietvaros izteiktās rekomendācijas, lemj par to ieviešanas lietderību, kā arī
uzrauga rekomendāciju ieviešanu. Rekomendācijas, kas atzītas par ieviešamām, tiek
apkopotas rekomendāciju ieviešanas plānā.
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412. Kopumā Rekomendāciju ieviešanas plānā pašlaik ir iekļautas 125 rekomendācijas
(jāprecizē, ka par mid-term rekomendāciju ieviešanas lietderību darba grupa lems tikai
2012.gada sākumā, pēc tam iekļaujot Rekomendāciju ieviešanas plānā tās
rekomendācijas, kuru ieviešana ir aktuāla šajā vai nākamajā plānošanas periodā pēc
2013.gada), no kurām 97 ir izpildītas, 11 ir daļēji izpildītas un 17 netiek ieviestas.
Zemāk esošajā attēlā ir atspoguļots rekomendāciju ieviešanas statuss 2011.gada
septembri.
Ilustrācija 34 Rekomendāciju ieviešanas progress uz 2011.gada septembri56

413. Zemāk minēti piemēri rekomendāciju ieviešanai, piemēram,
a) Rekomendācija – Paredzēt iespēju ES fondu finansējuma saņēmējiem iesniegt
maksājuma pieprasījumu un visus attaisnojošos dokumentus elektroniski, tos
elektroniski parakstot vai ieskenējot parakstītus oriģinālus.
Paveiktais - Ieteikums ieviests ar ES fondu vadošās iestādes 30.06.2011. vadlīnijām
Nr.10.7. ,,Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu pamatojošajiem
dokumentiem’’, kurās ir paredzēta iespēja finansējuma saņēmējam iesniegt
izdevumus pamatojošos dokumentus elektroniski.
b) Rekomendācija - Maksimāli veicināt pieteikumu iesniegšanu elektroniski (pa e-pastu
vai aizpildot/augšuplādējot pieteikuma formas internetā (līdzīgi kā lietojot
internetbankas pakalpojumus). Paraksta nepieciešamības gadījumā parakstīts
apliecinājums var tikt nosūtīts pa pastu.
Paveiktais – Lai veicinātu dokumentu elektronisko apriti VARAM ir izstrādājusi
Elektronisko dokumentu noformēšanas un aprites vadlīnijas, kā arī, sniedzot
atzinumus par citu ministriju izstrādātajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē
projektu iesniegšanas veidu ES fondu aktivitāšu ietvaros, tādejādi tiek veicināta labas
pārvaldības principu ievērošana, norādot uz nepieciešamību normatīvajos aktos
paredzēt iespēju projektus (veidlapas, dokumentus) iesniegt elektroniska dokumenta
formā, kā arī saņemt dokumentus elektroniskā veidā.

2.7.Finanšu vadība un kontrole
414. 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 2011.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
56

Rekomendāciju ieviešanas progress tiek fiksēts divas reizes gadā. Ziņojumā iekļautā informācija ir pēdējā
aktuālā, kas pieejama par periodu līdz 2011.gada beigām.

90
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads

un atkāroti izmaksātu finansējumu atbilstoši Regulas Nr.1083/2006
2.punktam.

98.panta

415. Saskaņā ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu un MK 2010.gada
21.decembra noteikumiem Nr.1153„Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes
funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā” FM Eiropas
Savienības Fondu revīzijas departaments nodrošina revīzijas iestādes funkcijas
(Revīzijas iestāde) ES fondu ietvaros 2007.-2013.gada plānošanas periodā.
416. 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.
417. 2011.gadā, balstoties uz Revīzijas iestādes auditu un darbību revīziju rezultātiem un
iegūtajiem auditu pierādījumiem, Revīzijas iestāde secinājusi, ka Latvijā izveidotā ES
fondu vadības un kontroles sistēma ir vērtējama 2.kategorijā (sistēma darbojas, taču
tajā ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi).
418. 2011.gada ietvaros veiktas četras ar DP saistītas RI revīzijas, viens Eiropas Revīzijas
palātas audits, kā arī auditi un revīzijas, kas skar visu ES fondu vadības un kontroles
sistēmu vai atsevišķas tās iestādes
419. Analizējot informāciju par 2011.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.
420. 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.

2.7.1. Vadības un kontroles sistēmas apraksts
421. ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas mērķis ir nodrošināt efektīvu ES
fondu vadību, un tās pamatā ir vienotas pamatprasības un pamatprincipi, kas noteikti
Eiropas Kopienas un nacionālajos normatīvajos dokumentos. ES fondu vadības un
kontroles sistēmas apraksts saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 21.panta prasībām no EK
puses tika apstiprināts 2009.gada 4.jūnijā. Vadības un kontroles sistēmas apraksts ir
aktualizēts uz 30.12.2011.57. Vadošā 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.
422. 2011.gadā reorganizācijas vadošajā iestādē nav notikušas (par izmaiņām Revīzijas
iestādes neatkarības stiprināšanai skat. šīs sadaļas turpinājumā un ziņojuma sadaļā
,,Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā, ES fondu sistēmas pilnveidošana un
57

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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vienkāršošana’’), taču 2012.gada sākumā vadošajā iestādē notikusi reorganizācija
kontroles mehānismu stiprināšanai (arī skat. sīkāk minētajā sadaļā).
423. Kopējo valsts pārvaldes izmaiņu kontekstā 2011.gadā ir likvidētas un reorganizētas
šādas ES fondu administrēšanā iesaistītās iestādes:
424. Notikusi Veselības ekonomikas centra (VEC) reorganizācija. Latvijas valsts pārvaldes
strukturālo izmaiņu rezultātā MK 30.08.2011. pieņemts lēmums par VEC, kas ir viena
no ES fondu sadarbības iestādēm, reorganizāciju un likvidāciju. Rezultātā no
01.11.2011. VEC veiktās sadarbības iestādes funkcijas pārņēmusi CFLA.
Reorganizācijas ietvaros tika izveidota darba grupa, kas darbojās saskaņā ar
apstiprinātu „Plānu par ES fondu SI funkciju pārņemšanu no VEC un nodošanu
CFLA”. Darba grupā bija pārstāvis no ES fondu vadošās iestādes. Revīzijas iestāde
savā auditu plānā 2012.gadam ir iekļāvusi nepieciešamību veikt revīziju CFLA, lai
gūtu pārliecību, ka VEC funkciju pārņemšana ir notikusi korekti.
425. Stiprināta Revīzijas iestādes neatkarība. 2010. gada rudenī EK audits Latvijai sniedza
ieteikumu par to, ka, viņuprāt, revīzijas iestāde Latvijā nav pietiekami neatkarīga savās
darbībās un lēmumos. Līdz brīdim, kad jautājums tiktu atrisināts, Latvija pārstāja
deklarēt sertificētos izdevumus EK un nesaņēma atmaksas turpat 190 miljonu eiro
apmērā.
426. Lai risinātu problēmu, tika būtiski stiprināta revīzijas iestādes neatkarība, ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā nosakot, ka revīzijas iestāde ir
pakļauta tieši ministram un revīzijas iestādei ir pienākums par revīzijas rezultātiem
reizi gadā ziņot MK, bet īpaši būtisku pārkāpumu atklāšanas gadījumā, nekavējoties.
Papildus, lai stiprinātu RI neatkarību ar FM rīkojumu ir noteikts, ka:
427. Gadījumos, kad auditētās institūcijas nav piekritušas revīzijas iestādes ierosinātajām
finanšu korekcijām, Valsts kasei kā sertifikācijas iestādei ir uzdevums ieturēt no EK
deklarētajiem izdevumiem izdevumus, kurus RI atzinusi kā neatbilstošus;
428. ieturētos izdevumus Valsts kase kā sertifikācijas iestāde deklarē EK tikai tad, ja,
pamatojoties uz aktualizētās iestādes un vadošās iestādes sniegtajiem papildus
pierādījumiem, EK vai RI ir atzinusi šos izdevumus par attiecināmiem.
429. 05.04.2011. ar FM rīkojumu noteikts, ka par TP finansējumu atbildīgā iestāde ir vadošā
iestāde. Līdz šim atbildīgās iestādes vadītāja pienākumus pildīja FM Eiropas
Savienības fondu uzraudzības departamenta Eiropas Sociālā fonda uzraudzības nodaļas
vecākais eksperts tehniskās palīdzības uzraudzības jautājumos. Īstenojot vairākas
reorganizācijas Finanšu ministrijas departamentos, kas pilda vadošās iestādes funkcijas,
kā arī nākot klāt jauniem uzdevumiem minētajam vecākajam ekspertam, tika pieņemts
lēmums kā atbildīgās iestādes vadītāju noteikt FM valsts sekretāra vietnieku Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos.
430. 01.03.2012. notikusi vadošās iestādes reorganizācija. Reorganizācijas rezultātā
izveidots jauns departaments (ES fondu vadības sistēmas departaments). Galvenā jaunā
departamenta atbildība ir esošās ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošana,
tai skaitā ir izveidota jauna nodaļa (ES fondu kontroles nodaļa) būs atbildīga par
pārbaužu uz vietas veikšanu, lai nodrošinātu atbildīgajām iestādēm un sadarbības
iestādēm deleģēto funkciju uzraudzību.
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2.7.2. Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums
431. 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.
432. Balstoties uz veikto vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātiem un sertificēto
izdevumu izlases revīziju rezultātiem, 23.12.2011. atbilstoši regulu prasībām Revīzijas
iestāde iesniedza EK Gada kontroles ziņojumu un Atzinumu par Latvijā izveidotās ES
fondu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti par periodu no 01.07.2010.
līdz 30.06.2011. un 2010.gadā deklarēto izdevumu likumību un pareizību.
433. Balstoties uz Revīzijas iestādes auditu un darbību revīziju rezultātiem un iegūtajiem
auditu pierādījumiem, Revīzijas iestāde secināja, ka Latvijā izveidotā ES fondu vadības
un kontroles sistēma ir vērtējama 2.kategorijā (sistēma darbojas, taču tajā ir
nepieciešami atsevišķi uzlabojumi) un atklātais kļūdas līmenis bija 1.76%, kas ir zem
EK noteiktā būtiskuma sliekšņa (2%), līdz ar to EK tika iesniegts audita Atzinums bez
iebildēm.
434. Lai gūtu pārliecību, ka kopš SIA ,,Ernst&YoungBaltic” 15.09.2008. sniegtās
akreditācijas atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 un Regulas Nr.1828/2006 58-60.panta
noteiktajām prasībām, ES fondu vadības un kontroles sistēmā nav notikušas būtiskas
izmaiņas un ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina revīzijas iestādes auditos
izteikto ieteikumu ieviešanu, Revīzijas iestāde veica ES fondu vadības un kontroles
sistēmas atbilstības novērtējumu par periodu no 01.01.2011. līdz 30.11.2011.
Novērtējuma rezultātā ir iegūta pietiekama pārliecība, ka augstāk minētajā periodā ES
fondu vadības un kontroles sistēmā veiktās izmaiņas atbilst ES un LR normatīvajiem
aktiem un ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas kopumā nodrošina auditos izteikto
ieteikumu ieviešanu.
435. 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
436. Plašs pārbaužu projektu īstenošanas vietās sistēmas apraksts tika sniegts gadskārtējā
ziņojuma par 2008.gadu58, kā arī informācija par būtiskajām izmaiņām, kas veiktas
16.02.2010. 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’’59 metodikā.

58
59

Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
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437. 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 tiek pilnveidots šo pasākumu
veikšanas process.
438. 2011.gadā aktualizēta vadošās iestādes metodika par pārbaudēm projektu īstenošanas
vietās60, kurā iekļauta informācija par papildus pārbaudāmajiem nosacījumiem
attiecībā uz projektiem, kuros ir komercdarbības atbalsts un kuru ietvaros tiek īstenoti
finanšu instrumenti. Papildus vadlīnijas papildinātas ar detalizētiem nosacījumiem
attiecībā uz dubultās finansēšanas riska un iespējamas krāpšanas riska novērtējumu
projektos, kā arī nosacījumiem, kas jāpārbauda novērtējot ārējās vides faktoru ietekmi
uz projekta īstenošanu. Vadlīnijas papildinātas ar mehānismu, kādā vadošā iestāde
atlasa projektus virspārbaudēm un pēcpārbaudēm. 2011.gada decembrī tika sastādīts
vadošās iestādes 2012.gada pārbaužu projektu īstenošanas vietās un virspārbaužu
plāns, kas 2012.gadā tiek īstenots.
439. Papildus jāatzīmē, ka vadošās iestādes noslēdza līgumu ar SIA ,,Ernst & Young
Baltic’’, kura ietvaros 2011.gadā tika veiktas 17 pārbaudes projektu īstenošanas vietās,
7 virspārbaudes un 7 pēcpārbaudes. Ziņojumu saskaņošanu ar sadarbības iestādēm un
atbildīgajām iestādēm plānots pabeigt 2012.gada I ceturksnī notiek darbs pie ziņojumu
saskaņošanas un izteikto ieteikumu ieviešanas. No ziņojumiem vadošai iestādei ir bijis
iespējams konstatēt nepieciešamību vairākās iestādēs aktualizēt to iekšējās procedūras
par pārbaužu veikšanu projektu īstenošanas vietās.
440. Lai arī turpmāk vadošā iestāde varētu sekot līdzi, vai iestāžu procedūras atbilst vadošās
iestādes un EK metodikām un vadlīnijām, 2012.gada sākumā FM iekšējā tīmekļa
vietnē iestādes augšupielādē savas iekšējās procedūras, tādejādi nodrošinot, ka
vadošajai iestādei ir pieejama aktuāla informācija par atbildīgo iestāžu un sadarbības
iestāžu iekšējām procedūrām, vienkāršojot un atvieglojot informācijas apriti šajā jomā,
turklāt turpmāk visiem atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu darbiniekiem, kuriem ir
pieeja VIS (kā arī 15 darbinieki, kuriem ir nav pieejas VIS, bet ir piešķirtas tiesības
piekļuvei šim resursam), ir iespēja piekļūt minētajam iekšējo procedūru apkopojumam.
2011.gadā veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās
441. DP ietvaros 2011.gadā veiktas 835 pārbaudes61 795 projektu īstenošanas vietās jeb
38.0% projektos no kopējā DP projektu skaita. Pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu
daļa ir 210.2 milj.eiro, savukārt kopējā pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiāla ietekme
ir tikai 938.4 tūkst.eiro jeb 0.1% no kopējas pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu
daļas, kas ir pozitīvi vērtējams. Pārbaudes veiktas, izveidojot projektu izlasi ņemto vērā
projektu risku novērtējumu.
442. 2011.gada ietvaros veikts tik pat daudz pārbaužu kā visos iepriekšējo gados (2007.2010.gadam) kopā (līdz 31.12.2010. veiktas 834 pārbaudes), bet tikai 2011.gadā – 835,
kas saistītas ar īstenošanā esošo projektu skaita pieaugumam.

60

FM 2011.gada 30.decembra metodika Nr. 12.2. ,,Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika
pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā
2007.-2013.gada plānošanas periodā http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099
61
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.

94
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads

443. Pēc veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultātiem var secināt, ka arī
2011.gadā saglabājusies līdzīga tendence kā iepriekšējos gados, proti, lielākā daļa jeb
68.5% pārbaudēs rezultāts ir pozitīvs, 22.6% ar iebildumiem, tikai 8.9% negatīvs.
Ilustrācija 35 DP ietvaros 2011.gadā veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultāti

444. 2011.gadā biežāk konstatētie trūkumi saistīti ar iepirkumu vai konkurences normu
pārkāpumiem, kā arī faktiski veikto darbu un sniegto pakalpojumu neatbilstību projekta
ietvaros saskaņotajām tāmēm, atsevišķu izmaksu pozīciju neatbilstība aktivitāšu
īstenošanas nosacījumiem, papildus jāpiemin arī projekta dokumentācijas nenodalīšana
no pārējās iestādes/ uzņēmuma dokumentācijas, kas joprojām ir bieži sastopams
(papildu informācija par DP ietvaros konstatētajām neatbilstībām un atgūtajiem
maksājumiem skat. sadaļā ,,Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts’’).
445. 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 kārtībai62 un MK noteikumiem Nr.41963 (par
vadošās iestādes veiktajām VIS datu kvalitātes pārbaudēm sīkāk skat. sadaļā ,,ES fondu
vadības un informācijas sistēma’’).

2.7.4. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes
446. 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.
447. 2011. gadā veiktajās pārbaudēs DP ietvaros pārbaudīti 1307 projektos64 iesniegtie
3040 maksājumu pieprasījumi par kopējo summu 584.4 milj. eiro65. No minētajiem

62

Vadošās iestādes 2011.gada 7.oktobra iekšējā kārtība Nr.4.1. ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadošā
iestāde sagatavo apliecinājumu, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas
sistēmā iekļautie dati ir pilnīgi un korekti, nav konstatēti trūkumi, kas apdraud izveidotās Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas darbību un tiek nodrošināta Padomes regulas
(EK) Nr.1083/2006 60.pantā minēto darbību izpilde’’

63

MK 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr. 419 ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu’’
64
Iekļauta informācija par visās Tehniskās palīdzības aktivitātēs (arī 1 un 2DP) veiktajām maksājumu
pieprasījumu pārbaudēm, jo finansējuma saņēmēji īsteno projektus vairāku Tehniskās palīdzības aktivitāšu
ietvaros.
65
DP aktivitāšu ietvaros 2011.gadā iesniegto maksājumu pieprasījumu ES fondu daļa

95
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads

maksājumu pieprasījumiem neatbilstības konstatētas 263 gadījumos 2.2 milj. eiro
apmērā jeb 0.4% (t.sk. ERAF – 2 150.2 tūkst. eiro, KF – 157.9 tūkst. eiro).
Ilustrācija 36 2011.gadā veiktajās maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatēto neatbilstību īpatsvars,
milj.eiro

448. Salīdzinot ar informāciju par 2010.gadu, secināms, ka proporcija palikusi līdzīga,
neskatoties uz to, ka ievērojami pieaudzis iesniegto maksājumu apjoms.
449. Izvērtējot informāciju par maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatētajiem
pārkāpumiem ar finansiālo ietekmi, var secināt, ka visbiežāk konstatētais pārkāpums ir
2011.gadā saistīts ar publiskā iepirkuma pārkāpumiem. Otrs biežāk 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 (papildus informācija par DP ietvaros konstatētajām neatbilstībām un
atgūtajiem maksājumiem skat. sadaļā ,,Atmaksāts vai atkāroti izmantots atbalsts’’).
450. 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 pārbaudes
451. Ņemot vērā lielo saņemto sūdzību skaitu ES fondu projektu ietvaros veiktajos
iepirkumos, kā arī iepirkumu likumdošanas pārkāpumu īpatsvaru konstatētajos
trūkumos, veicot dažāda veida pārbaudes, jau 2010.gada decembrī veikti grozījumi MK
noteikumos66 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. Minēto pasākumu rezultātā 2011.gadā ir izdevies ievērojami
palielināt veikto pārbaužu apjomu. Informācija par biežāk sastopamajām kļūdām ES
fondu projektu iepirkumos un normatīvo aktu skaidrojumi IUB mājas lapā tiek regulāri
aktualizēti.

66

MK 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”’’
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452. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību IUB 2011.gadā turpināja veikt ES
fondu projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases
veida pārbaudes. Kā būtiskākās problēmas darba organizācijā var minēt šādas:


no finansējuma saņēmējiem netika saņemta pilnīga informācija par aktualizētajiem
iepirkumiem (netiek aktualizēti iepirkuma plāni);



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

453. Savukārt būtiskākās konstatētās neatbilstības iesniegtajos iepirkuma plānos bija
saistītas ar nepareizi noteiktu iepirkuma līguma veidu (piegādes, pakalpojumu vai
būvdarbu līgums).
454. Iepirkuma dokumentācijā un procedūras norisē tika konstatētas šādas būtiskākās
konstatētās neatbilstības:


neatbilstošu vai pārāk augstu 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).

455. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, arī 2011.gadā veiktajās iepirkuma pārbaudēs, gandrīz katrs
otrais atzinums tika sniegts ar iebildumiem, taču vairumā gadījumu atkārtoto pārbaužu
rezultātā tika secināts, ka konstatētie trūkumi ir novērsti.
456. Zemāk ilustrācijā informācija par 2011.gadā veiktajām iepirkuma pirmspārbaudēm
dalījumā pa fondiem un atzinumu veidiem (pozitīvie atzinumi norādīti ieskaitot veiktās
pēcpārbaudes). 2011.gada ietvaros DP aktivitātēs veiktas 246 pārbaudes un veikto
pārbaužu skaits salīdzinājumā ar 2010.gadu pieaudzis par 29.6%. Gan pozitīvo, gan
negatīvo atzinumu skaits pieaudzis par 25.5%, taču atzinumu ar iebildumiem skaits
pieaudzis par 34.4%.
Ilustrācija 37 DP ietvaros 2011.gadā IUB veiktajās iepirkumu pārbaudēs sniegtie atzinumi
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457. 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.
458. Jāatzīmē, ka situāciju ar problēmām iepirkumos uzlabo arī straujais Elektroniskās
iepirkumu sistēmas (EIS) lietotāju skaits. Pēc EIS uzturētāju aplēsēm EIS apgrozījums
2011. gadā sasniedzis 19.0 milj. eiro, savukārt nodrošinātais ietaupījums bija 4.9 milj.
eiro. Ņemot vērā, ka salīdzinoši lielu daļu no veiktajiem iepirkumiem veidoja arī
iepirkumi ES fondu projektu ietvaros, tas rada pozitīvu tendenci gan lietderīga
finansējuma izlietojumā, gan samazina iespējamo problēmu, kas saistītas ar iepirkumu
likumdošanas pārkāpumu risku (iespēja saņemt sūdzību, neatbilstoša pretendentu
vērtēšana u.c.).
459. 2011.gadā kopā saņemtas 250 sūdzības par veiktajiem iepirkumiem ES fondu
projektos, kas ir par 59.6% vairāk nekā 2010.gadā, kas daļēji skaidrojams ar
īstenošanas stadijā esošo projektu īpatsvara ievērojamo palielinājumu.
460. 130 jeb 52.0% sūdzību bijušas pamatotas, kas norāda, ka saglabājusies iepriekšējā gada
tendence, kad katra otrā saņemtā sūdzība izrādījusies pamatota.
461. Papildus jāatzīmē, ka saglabājas tendence, ka visvairāk sūdzību tiek saņemts par ES
fondu projektu ietvaros izsludinātajiem iepirkumiem, jo ES fondu projektu ietvaros ir
lielākas iespējas rosināt iebildumus, tā kā sūdzības var tikt izskatītas arī par jau
noslēgtiem vai pat pabeigtiem iepirkumiem, atšķirība no citiem iepirkumiem, kuros
iespējams iesniegt sūdzību tikai tam paredzētajā termiņā.
Tabula 5 2011.gadā saņemtās sūdzības un to izskatīšanas rezultāti

Pozitīvs (sūdzība
pamatota)
% pieaugums
2011.
salīdzinājumā
gadā
ar 2010.gadu

Sūdzības izskatīšanas rezultāts
Negatīvs (sūdzībai nav
Sūdzības izskatīšana
pamata)
pārtraukta
% pieaugums
% pieaugums
2011.
2011.
salīdzinājumā
salīdzinājumā
gadā
gadā
ar 2010.gadu
ar 2010.gadu

Sūdzības rezultāts
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2

99

62

8

33

62

100

13
190

107

550

13

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

462. Atsaucoties uz 2010.gada ziņojumā iekļauto informāciju par IUB kapacitātes
stiprināšanu, secināms, ka papildus izveidotās štata vietas ir radījušas iespēju
ievērojami palielināt iepirkumu pārbaužu skaitu, jo vērtējot kopumā visu DP ietvaros
IUB veikto pārbaužu skaits gada laikā ir dubultojies. 2011.gadā tika nodrošināta
normatīvo aktu grozīšana ar mērķi palielināt ES fondu iepirkumu pārbaužu intensitāti.
No 02.01.2012. arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes ir uzsākušas iepirkuma
pārbaužu veikšanu ES fondu projektos. Savlaicīga kļūdu atklāšana iepirkumu
procedūrās mazinās negatīvo ietekmi uz valsts budžetu, kā arī mazinās iesniegto
sūdzību skaitu.

2.7.6. Sertificēto izdevumu revīzija
463. DP ietvaros 2011.gadā Revīzijas iestāde (RI) veica divas sertificēto izdevumu regulārās
revīzijas, no kurām viena revīzija ir noslēgta un uz pārskata perioda beigām otras
revīzijas ietvaros norit revīzijas ziņojuma saskaņošanas process. Noslēgtās revīzijas
rezultātā tika pārbaudīti izdevumi 16.5% apmērā no kopējiem 2010.gada II pusgadā
deklarētajiem izdevumiem. Attiecīgi informācija tiek sniegta par 2010.gada II pusgadā
sertificēto izdevumu regulāro revīziju.
464. Atbilstoši Regulas Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām revīzijas ietvaros tika
gūta pietiekama pārliecība, ka DP ietvaros laika posmā no 01.07.2010. līdz 31.12.2010.
sertificētie izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no ERAF un KF saskaņā ar ES
un LR normatīvajiem aktiem. Neatbilstoši veiktie izdevumi netika konstatēti.
Tabula 6 Darbības programmas ietvaros veikto sertificēto izdevumu regulārās revīzijas rezultāti 2011.gadā

67

Sertificēto
izdevumu
revīzijas
veikšanas
periods

Fonds

01.02.2011.30.06.2011.

Kopā
DP,
t.sk.:

01.07.2010.31.12.2010.
deklarācijā iekļautie
sertificētie
izdevumi67

Pārbaudītie
sertificētie izdevumi2

46 314 940,67 LVL
65 938 641,02 EUR

7 616 823,17 LVL
10 837 762,97 EUR

% no
sertificētajie
m
izdevumiem

Neatbilstoši
veiktie
izdevumi

16,45

0,00

2

Pārbaudītie izdevumi eiro pēc Latvijas centrālās bankas fiksētā kursa (0,702804)
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ERAF
KF

24 975 765,21 LVL
35 537 312,27 EUR
21 339 175,46 LVL
30 362 911,22 EUR

1 581 905,20 LVL
2 250 848,32 EUR
6 034 917,97 LVL
8 586 914,65 EUR

6,33

0,00

28,28

0,00

465. Apkopojot 2010.gada II pusgadā un 2011.gada I pusgadā veikto revīziju atlases
rezultātus68, tika konstatēts, ka 2010.gadā sertificēto izdevumu izlase nav pietiekami
reprezentatīva, tāpēc tika veikta papildu izlase, kuras pārbaudāmo izdevumu kopu
veidoja DP ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība’’ un DP ietvaros laika posmā no
01.01.2010. līdz 31.12.2010. sertificētie izdevumi, kurus finansējuma saņēmēji ir
ietvēruši maksājuma pieprasījumos kā attiecināmos izdevumus un kurus sertifikācijas
iestāde ir apstiprinājusi un iekļāvusi EK nosūtītajās izdevumu deklarācijās.
466. Atbilstoši Regulas Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām papildu revīzijas ietvaros
tika gūta pietiekama pārliecība, ka DP ietvaros laika posmā no 01.01.2010. līdz
31.12.2010. sertificētie izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no ERAF un KF
saskaņā ar ES un LR normatīvajiem aktiem, taču tika konstatēti neatbilstoši veikti
izdevumu 68 813,57 eiro apmērā.
Tabula 7 Darbības programmas ietvaros veikto sertificēto izdevumu papildu revīzijas rezultāti 2011.gadā
Sertificēto
izdevumu
revīzijas
veikšanas
periods
01.08.201111.10.2011.

Fonds

ERAF,
KF

01.01.2010.31.12.2010.
deklarācijā iekļautie
sertificētie izdevumi
146 876 920,93 LVL
208 987 030,42 EUR

Citi izdevumi, par
kuriem tika veiktas
papildu revīzijas

Neatbilstoši veiktie
izdevumi

675 993,04 LVL
961 851,44 EUR

48 362,45 LVL
68 813,57 EUR

467. Veicot sertificēto izdevumu regulāro revīziju 2010.gada II pusgadā, lai izvairītos no
iespējamā interešu konflikta, no revīzijas apjoma tika izslēgts FM projekta
Nr.VSID/TP/CFLA/08/10/01369 izdevumi, jo RI darbinieki bija labuma guvēji minētā
projekta ietvaros. Revīzijai tika izveidota atsevišķa auditoru komanda, kuras sastāvā
tika apstiprināti darbinieki, kas iepriekšminētajā laika periodā nav tikuši finansēti no
projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/10/013 līdzekļiem, un 2011.gadā tika veikta papildu
revīzija.
468. Atbilstoši Regulas Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām revīzijas ietvaros tika
gūta pietiekama pārliecība, visu darbības programmu ietvaros laika posmā no
01.01.2010. līdz 30.06.2010. projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/10/13 sertificētie
izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no ESF, ERAF un KF saskaņā ar ES un
LR normatīvajiem aktiem. Konstatētās kļūdas sertificēto izdevumu periodā no
01.01.2010.-30.06.2010. nepārsniedz būtiskuma līmeni.
Tabula 8 Darbības programmu ietvaros veikto sertificēto izdevumu papildu revīzijas rezultāti 2011.gadā
attiecība uz projektu Nr.VSID/TP/CFLA/08/10/013
Sertificēto
izdevumu
revīzijas
veikšanas
periods

Fonds

Programma

01.01.201030.06.2010.
deklarācijā iekļautie
sertificētie izdevumi

Sertificētie izdevumi, par
kuriem veikta revīzija
(%)

Neatbilstoši
veiktie
izdevumi

Attiecīgi par 2010.gada I pusgadā un 2010.gada II pusgadā Eiropas Komisijai deklarētajiem izdevumiem
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu vadošajai, atbildīgajai, sertifikācijas, revīzijas un maksājumu
iestādei Latvijā”
68

69
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ESF

27.06.2011.20.07.2011.

ERAF

ERAF,
KF

1.darbības
programma
"Cilvēkresursi un
nodarbinātība"
2.darbības
programma
„Uzņēmējdarbība
un inovācijas”
3.darbības
programma
„Infrastruktūra un
pakalpojumi”
KOPĀ

54 953 831,08 LVL
78 192 257,13 EUR

11 595 569,02 LVL
16 499 008,29 EUR

208 202,04 LVL
296 244,81 EUR

0,13

106,40 LVL
151,39 EUR

100 561 980,26 LVL
143 086 806,93 EUR
167 111 380,36 LVL
237 778 072,35 EUR

208 202,04 LVL
296 244.80 EUR

0,13

106,40 LVL
151.39 EUR

469. Detalizēta informācija par sertificēto izdevumu revīziju ietvaros konstatēto kļūdu
raksturu ir pieejama Gada kontroles ziņojumā, kuru RI iesniedz EK līdz katra gada
31.decembrim atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta d) apakšpunktā
noteiktajam70.

2.7.7. Sertifikācijas iestādes veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju
apstiprināšanas
470. Papildus iepriekš sniegtajai informācijai par vadības pārbaudēm un sertificēto
izdevumu revīziju, šajā ziņojumā aplūkotas arī Valsts kases kā sertifikācijas iestādes
(SeI) veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju apstiprināšanas.
471. SeI pamatfunkcija saskaņā ar Regulas Nr.1083/2006 61. pantu ir sagatavot un iesniegt
EK apstiprinātas izdevumu deklarācijas un maksājumu pieteikumus, apliecinot, ka
izdevumu deklarācijas ir pareizas un sagatavotas, izmantojot uzticamas grāmatvedības
sistēmas datus, un to pamatā ir pārbaudāmi pamatojuma dokumenti, kā arī deklarētie
izdevumi atbilst spēkā esošajiem Kopienas un LR tiesību aktiem un ir veikti saistībā ar
darbībām, kas finansēšanai izraudzītas saskaņā ar programmai piemērojamiem
kritērijiem un ievērojot Kopienas un LR tiesību aktus.
472. Lai gūtu pārliecību par EK iesniegtajās izdevumu deklarācijās iekļauto izdevumu
attiecināmību, SeI atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadības likumā un Ministru kabineta 09.11.2010. noteikumos Nr. 104171 noteiktajam
veica izdevumu deklarācijās iekļauto maksājuma pieprasījumu pamatojošās
dokumentācijas izlases veida pārbaudi atbildīgajās iestādēs un sadarbības iestādēs. SeI,
lai veiktu izdevumu deklarācijā iekļauto maksājumu pieprasījumu izvēli pārbaudei, arī
2011.gadā piemēro šādu kārtību:
1) Gada sākumā tika veikta atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu novērtējums,
piemērojot vairākus kritērijus (iestāžu izstrādāto procedūru izvērtējums, iestādes
pieredze darbā ar fondu administrēšanu, pārbaužu un auditu ziņojumos norādītie
trūkumi, sertifikācijas iestādes veikto maksājumu pieprasījumu pamatojošās
dokumentācijas pārbaudes rezultāti u.c.). Pamatojoties uz iestāžu novērtējumu,
katrai iestādei tika definēts pārliecības līmenis un noteikts pārbaudāmo izdevumu
70

Gada kontroles ziņojums ir pieejams ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=854.

71

MK 2010.gada 9.novembra noteikumi 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”
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2)

3)

4)

5)

apmērs, balstoties uz attiecīgās iestādes administrējamo izdevumu apmēru, un SeI
veicamo pārbaužu biežums.
SeI maksājumu pieprasījumu izvēlē ir noteikusi vairākus kritērijus, paredzot, ka ir
jāveic katras 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 pārbaudīts, tad
jāizvēlas maksājuma pieprasījums ar nākamo lielāko izdevumu summu), kā arī
jānodrošina dažādu izdevumu kategoriju (darba algas, piegāžu/pakalpojumu
līgumu ietvaros veiktie izdevumi u.c.) pārbaude.
Papildus SeI sertifikācijas procesa nodrošināšanai katru mēnesi veica pārbaužu
projektu īstenošanās vietā konstatēto trūkumu analīzi, kā arī no revīzijas iestādes
saņemtajos ziņojumos (gan par darbību auditu, gan izveidotās vadības un kontroles
sistēmas pārbaudēm) norādīto trūkumu analīzi, izvērtēja iepriekš minētajos
ziņojumos identificēto trūkumu ietekmi uz sertifikācijas procesu un izdevumu
attiecināmību, kā arī sekoja līdzi ziņojumos izteikto trūkumu novēršanai. Reizi
ceturksnī analizē VIS esošo informāciju par citu ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu
sistēmu auditu ziņojumos norādītiem trūkumiem, kā arī analizēja VIS pieejamo
informāciju.
Situācijās, kad SeI ir saņēmusi informāciju no vadošās iestādes, vai citām ES
fondu vadībā iesaistītām institūcijām vai publiskā telpā ir izskanējusi informācija
(prese, TV u.c.) par dažāda veida pārkāpumiem projektos, tika lūgti skaidrojumi
no vadošās iestādes/ sadarbības iestādes/ atbildīgās iestādes, analizēta pieejamā
informācija un pieņemts lēmums par attiecīgo izdevumu neiekļaušanu EK
iesniedzamajā izdevumu deklarācijā. Gadījumos, kad tika saņemts revīzijas
iestādes ziņojums un iestādes, kurās konstatēti trūkumi (neatbilstoši veikti
izdevumi) tos nenovērsa revīzijas iestādes noteiktajā termiņā un kārtībā, Valsts
kase neatbilstoši veiktos izdevumus ieturēja no EK iesniedzamās izdevumu
deklarācijas.
Reizi mēnesī tika izskatīta un izanalizēta informācija par iepriekšējā mēnesī
konstatētajām neatbilstībām, to ietekmi uz izdevumu deklarācijā iekļauto
izdevumu attiecināmību, kā arī tika sekots līdzi turpmāk veicamajām darbībām
neatbilstību novēršanā līdz brīdim, kad neatbilstība tika slēgta (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 nebija pietiekama
trūkumu, to novēršanas procesa vai neatbilstību izanalizēšanai, tika pieprasīta
papildu informācija no atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm.

473. Kā piemēru var minēt, ka 2011.gadā SeI DP ietvaros vairākos gadījumos ieturēja no
EK iesniedzamām izdevumu deklarācijām (nedeklarēja) veiktos izdevumus:
474. Valsts kasē tika saņemta informācija no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
un vadošās iestādes par iespējamām prettiesiskām darbībām apakšaktivitātes 3.5.1.1.
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu
lielāku par 2000” ietvaros apstiprinātā projektā, tādēļ SeI pieņēma lēmumu nedeklarēt
EK attiecīgā projekta izdevumus līdz papildus informācijas saņemšanai (kopumā netika
deklarēti izdevumi 1 052 889 eiro apmērā);
475. Sadarbības iestāde apliecinājumā izdevumu deklarācijas apstiprināšanai iekļāva
informāciju, ka 3.1.5.3.1. apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”
ietvaros īstenotā projektā veikti izdevumi, kas nav attiecināmi finansēšanai no ES
fondu finansējuma (šāda informācija nebija sadarbības iestādes rīcībā, kad tika
apstiprināts maksājuma pieprasījums), līdz ar to SeI neiekļāva izdevumu deklarācijā
minētās apakšaktivitātes projekta izdevumus 77 559 eiro apmērā.
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Tabula 9 Sertifikācijas iestādes 2011.gadā DP ietvaros veikto pārbaužu apjoms un rezultāti
Pārbaudīto
maksājumu
pieprasījumu
skaits72
ERAF 81
KF 25
Kopā DP: 106

Pārbaudīto
maksājumu
pieprasījumu
summa, LVL
23 505 270
12 623 109
36 128 379

Pārbaudīto
maksājumu
pieprasījumu
summa, EUR73
33 444 986
17 961 066
51 406 052

% Pārbaudītie
maksājumi pret
sertificētajiem
izdevumiem
8.1%
5.4%
6.9%

Pārbaudes
rezultāts
pozitīvs
pozitīvs

476. Kopumā SeI veicot pārbaudes 2011.gadā pārliecinājusies, ka kopumā izdevumi ir
apstiprināmi deklarēšanai EK, taču 2012.gadā SeI plāno ieviest virkni uzlabojumu
savas darbības uzlabošanai, piemēram:
477. atbilstoši katrai iestādei noteiktajam paļāvības līmenim sertifikācijas iestāde veiks
maksājumu pieprasījumu izlases pārbaudes (papildus iepriekš veiktajām finanšu
pārbaudēm, veicot arī publiskā iepirkuma pārbaudi un dubultā finansējuma pārbaudi);
a) SeI, saņemot vadošās iestādes pamatojumu apliecinājumam74, izvērtēs vadošās
iestādes veiktās darbības un izlases kārtā pārliecināsies, vai tās ir faktiski veiktas
(MK noteikumu saskaņošanas procesā vadošā iestāde nodrošina, ka tajos tiek
noteikti UK apstiprinātie projektu atlases kritēriji, vadošā iestāde pārliecinās par
pareizo kritēriju piemērošanu, piedaloties projektu atlases komisijās un tt.), tās ir
dokumentētas un to secinājumi ir ņemti vērā, sagatavojot apliecinājumu.

2.7.8. ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi
478. 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.
479. 2011.gadā tika veiktas 17 revīzijas, no kurām 15 saistītas ar DP. Galvenie konstatējumi
saistīti ar nepieciešamību vadošajai iestādei pilnveidot Regulā Nr.1083/2006 60.pantā
noteikto deleģēto funkciju izpildes uzraudzību. Sīkāka informācija par revīzijām, kas
attiecās uz DP, un vadošās iestādes veiktā un plānotā rīcība trūkumu novēršanai un
ieteikumu ieviešanai ir zemāk esošajā tabulā. Ņemot vērā revīziju konstatējumu
svarīgumu un ietekmi uz maksājumu deklarēšanu un saņemšanu no EK, tabulā minēta
arī tāda vadošās iestādes rīcība , kas veikta jau 2012.gada sākumā.
Tabula 10 Revīzijas iestādes veiktie ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi75
Nr.
p.k.
1.

Audita nosaukums

Audita mērķis

ES fondu 2007.2013.gada
plānošanas perioda
izveidotās vadības
un
kontroles

Iegūt pietiekamu
pārliecību,
ka
vadošajā iestādē
izveidotā vadības
un
kontroles

Galvenie/ provizoriskie
secinājumi/ ieteikumi
Nepieciešams
pilnveidot
Regulā
Nr.1083/2006
60.pantā noteikto deleģēto
funkciju izpildes uzraudzību
no ES fondu vadošās

Vadošās iestādes plānotā rīcība sistēmas
pilnveidošanai
24.10.2011. ir apstiprināts vadošās
iestādes vadības un kontroles sistēmas
audita ziņojums. Izteikti 19 ieteikumi
vadošajai iestādei, no kuriem viens ir
ieviests audita laikā. Vadošā iestāde ir

72

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

73

summas eiro norādītas informatīvajiem nolūkiem, piemērojot Latvijas bankas noteikto fiksēto eiro
konvertācijas kursu: 1 eiro =0,702804 LVL

74

Vadošās iestādes 2011.gada 7.oktobra iekšējā kārtība Nr.4.1. ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadošā
iestāde sagatavo apliecinājumu, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas
sistēmā iekļautie dati ir pilnīgi un korekti, nav konstatēti trūkumi, kas apdraud izveidotās Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas darbību un tiek nodrošināta Padomes regulas
(EK) Nr.1083/2006 60.pantā minēto darbību izpilde’’
75
Auditu nosaukumos izmantoti saīsinājumi, kas minēti ziņojuma 4.lp.
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Nr.
p.k.

Audita nosaukums

Audita mērķis

sistēmas darbības
efektivitāte FM kā
vadošajā iestādē un
atbildīgajā iestādē

sistēma darbojas
efektīvi un atbilst
ES
un
LR
normatīvajiem
aktiem.

Galvenie/ provizoriskie
secinājumi/ ieteikumi
iestādes puses.

Veikts 2011.gada II
pusgadā
par
periodu
no
15.09.2008.
–
30.06.2011.

2.

ES fondu vadības
un
kontroles
sistēmas
audits
Valsts kasē kā
maksājumu
iestādē
un
sertifikācijas
iestādē
Veikts 2011.gada II
pusgadā
par
periodu
no
15.09.2008.
–
30.06.2011.

3.

ES fondu vadības
un
kontroles
sistēmas audits IUB

Gūt
pietiekamu
pārliecību,
ka
Valsts
kasē
izveidotā vadības
un
kontroles
sistēma darbojas
efektīvi un atbilst
ES
un
LR
normatīvajiem
aktiem.

Iegūt pietiekamu
pārliecību, ka IUB
izveidotā vadības
un
kontroles

Ir
iegūta
pietiekama
pārliecība, ka Valsts kasē kā
maksājumu un sertifikācijas
iestādē izveidotā vadības un
kontroles sistēma darbojas
efektīvi un atbilst ES un LR
normatīvajiem
aktiem,
tomēr
ir
nepieciešami
atsevišķi uzlabojumi.
Secināts, ka Sertifikācijas
iestāde veic ļoti detalizētu
maksājumus
pamatojošo
dokumentācijas pārbaudi,
tomēr netiek nodrošinātas
pilnvērtīgas
iepirkuma
procedūras kontroles, kā arī
izlasē tiek izvēlēti pārāk
maz pārbaudāmie projekti.
Izteikti divi ieteikumi.
Audita rezultātā ir novērtēta
IUB izveidotā vadības un
kontroles sistēma attiecībā
uz projektu iepirkumu plānu

Vadošās iestādes plānotā rīcība sistēmas
pilnveidošanai
identificējusi un saskaņojusi ar Revīzijas
iestādi plānoto rīcību trūkumu novēršanai
un strādā pie audita ieteikumu ieviešanas.
2012.gada janvārī vadošā iestāde ir
informējusi
revīzijas
iestādi
par
ieteikumu ieviešanu, kuriem termiņš ir
līdz 2011.gada beigām. Kopumā visi
ieteikumi ir uzskatāmi par ieviestiem.
Nozīmīgākie pasākumi vadības un
kontroles sistēmas pilnveidošanai saistībā
ar vadības pārbaužu stiprināšanu:
- Iekšējā audita iekļaušana ES fondu
vadības un kontroles sistēmā;
- Plānots uzlabot vadošās iestādes
pārbaužu projektu īstenošanas vietās
veikšanas procesu, kā arī stiprinot
vadošās iestādes uzraudzību pār šo
procesu.
- vadošās iestādes reorganizācija;
- Atbilstoši
precizētajam
risku
novērtējumam vadošā iestāde ir
sagatavojusi pārbaužu plānu gan
iestādēs, gan aktivitātēs;
- Izstrādāts un apstiprināts vadošās
iestādes pārbaužu plāns projektu
īstenošanas vietās;
- Izstrādāta vadošās iestādes iekšējā
kārtība Nr.6.1376 par to, kā vadošā
iestāde uzrauga deleģēto funkciju
izpildi ES fondu iestādēs, paredzot
pārbaudes lapas pārbaudēm uz vietas,
kuras iekļauj jautājumus par visu
deleģēto funkciju atbilstošu izpildi.
Pārbaudes un auditi biežāk tiks veikti
iestādēs ar augstāku riska līmeni, tāpat,
ja kļūdas līmenis būs nulle, iestāde tiks
novērtēta kā ļoti augsta riska.
Vadošā iestāde aktualizējusi iekšējo
procedūru
Nr.
4.1.77,
precizējot
informāciju,
kas
tiks
iesniegta
sertifikācijas iestādei, lai nodrošinātu
izdevumu attiecināmību.
Tāpat kā līdz šim reizi mēnesī tiks sniegts
apliecinājums
par
izdevumu
attiecināmību.
Vadošā iestāde reizi pusgadā gatavos
ziņojumu par veiktajām pārbaudēm un to
rezultātiem, audita ieteikumu ieviešanas
statusu, statistikas datiem u.c. saistošu
informāciju un iestādēm veicamajiem
uzdevumiem. Ziņojums tiks iesniegts arī
Sertifikācijas iestādē.

Neatbilstību darba grupas ietvaros vadošā
iestāde regulāri aicina ES fondu
administrēšanā iesaistītās institūcijas
iesūtīt jautājumu saistībā ar iepirkumiem,

VI iekšējā kārtība Nr.6.13. „Kārtība, kādā vadošā iestāde nodrošina atbildīgajām iestādēm, sadarbības
iestādēm, Iepirkumu uzraudzības birojam un citām iestādēm 2007.-2013.gada plānošanas periodā deleģēto
funkciju uzraudzību”
76

77

Vadošās iestādes iekšējā kārtība Nr.4.1.
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Nr.
p.k.

4.

-

Audita nosaukums

Audita mērķis

Veikts 2011.gada II
pusgadā
par
periodu
no
19.12.2008.–
30.06.2011.

sistēma attiecībā
uz
iepirkumu
pirmspārbaudēm
darbojas efektīvi
un atbilst ES un
LR normatīvajiem
aktiem.

ES fondu vadības
un
kontroles
sistēmas auditi ES
fondu atbildīgajās
un
sadarbības
iestādēs
(13
iestādes saskaņā ar
MK noteikumiem
Nr.419).
1) VARAM un
VRAA;
2) LIAA;
3) IZM un VIAA;
4) SM;
5) VeM un VEC;
6) LM un NVA;
7) CFLA;
8) KM;
9) EM.

Iegūt pietiekamu
pārliecību, ka ES
fondu atbildīgajās
un
sadarbības
iestādēs izveidotā
vadības
un
kontroles sistēma
darbojas efektīvi
un atbilst ES un
LR normatīvajiem
aktiem.

-

-

-

Galvenie/ provizoriskie
secinājumi/ ieteikumi
pārbaudēm un iepirkumu
pirmspārbaudēm, kā arī ir
novērtēta IUB loma ES
fondu vadības un kontroles
sistēmā.
Audita rezultātā izteikti 12
ieteikumi, no kuriem trīs
attiecas uz vadošo iestādi.
Kā sistēmisku nepilnību
revīzijas iestāde norādījusi
nepieciešamību noteikt IUB
viedokļa
saistošumu
iestādēm.

Galvenie revīzijas iestādes
konstatētie
sistēmiskie
secinājumi:
Jāstiprina
dubultfinansējuma
pārbaudes;
Nav
vienotas
pieejas
komercdarbības
atbalsta
noteiktumu ievērošanai;
Cenu noteikšanas procesam
ir
jābūt
skaidri
dokumentētam;
Ekspertu
iepirkšana
ārpakalpojumā ir jāņem
vērā vai ir jādokumentē,
kāpēc tā nav ņemta vērā.
Pārbaužu uz vietas apjoms
ir jāpalielina un pirmā
līmeņa pārbaudēm ir jābūt
efektīvākām;
Par nepilnībām, kas atklātas
1.līmeņa kontrolēs netiek
nodota
informācija
finansējuma saņēmējiem un
līdz ar to tās netiek
savlaicīgi
novērstas
(iepirkums,
publicitāte,

Vadošās iestādes plānotā rīcība sistēmas
pilnveidošanai
kuri tiek izskatīti sanāksmes laikā.
17.02.2012.
organizētajā
sanāksmē
(saskaņā ar MK noteikumu Nr.41978
36.2.apakšpunktu) izskatīja atbildīgo un
sadarbības iestāžu iesūtītos jautājumus
par
Metodiku
par
iepirkumu
pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām un
sadarbības iestādēm un citus jautājumus
par iepirkumiem, kā arī jautājumus
saistībā ar finanšu korekciju piemērošanu,
savlaicīgu iepirkuma plānu iesniegšanu
un nepieciešamības gadījumā līgumsodu
piemērošanu.
Papildus tam vadošās iestādes Metodikā
pārbaužu veikšanai ES fonda finansētā
projekta īstenošanas vietā 2007. –
2013.gada plānošanas periodā, kas
aktualizēta 30.12.2011., ir ietverti riska
kritēriji, kas paaugstina projekta riska
līmeni, ja iepirkuma plānā ir konstatēti
trūkumi, ir iespējami riski iepirkumos,
iepirkumi tiek organizēti atbilstoši
plānam.79
Vadošās iestādes deleģēto funkciju
virspārbaudes
ietvaros,
sākot
no
02.01.2012. un turpmāk pārbaudīs arī kā
ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas
nodrošina iepirkuma
pirmspārbaužu
veikšanu.
Veikti pasākumi ES fondu atbildīgajām
un sadarbības iestādēm deleģēto funkciju
virsuzraudzības stiprināšanai.
Plānots precizēt vadošās iestādes
vadlīnijas80 par projekta attiecināmo
izmaksu pamatojošiem dokumentiem,
nosakot
pienākumu
dokumentēt
iepirkuma procedūru arī zemsliekšņu
iepirkumiem.

78

MK Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina
plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”
79
FM metodika Nr.12.2 ,,Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. – 2013.gada plānošanas periodā’’. Metodika
pieejama ES fondu mājas lapā: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099.
80
FM 2011.gada 30.jūnija vadlīnijas Nr. 10.7. ,,Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem un
to
pārbaudēm’’.
Vadlīnijas
pieejams
ES
fondu
mājas
lapā:
http://www.esfondi.lv/upload/00vadlinijas/10_7_Vadlinijas_attiecin_izm_pam_dok_(bez_4.pielikuma)_30062011.pdf
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Nr.
p.k.

Galvenie/ provizoriskie
secinājumi/ ieteikumi
audita liecības, dokumentu
uzglabāšana);
Nepietiekoši dokumentēta
iepirkuma procedūra –
cenas pamatojums, tirgus
izpēte, dubultfinansējuma
pārbaudes
un
komercdarbības
atbalsta
noteikumi);
Ierobežojošas
prasības
iepirkumu dokumentācijai;
Neatbilstoša
iepirkumu
procedūru
piemērošana
(sarunu
procedūra),
neparedzēti apstākļi).

Vadošās iestādes plānotā rīcība sistēmas
pilnveidošanai

SM ES fondu vadības un
kontroles sistēmā ir veikti
vairāki būtiski uzlabojumi;
secināts, ka pamatā sistēma
darbojas un atbilst EK un
LR
normatīvo
aktu
pamatprasībām, tomēr vēl ir
jāievieš audita Nr.ESF-1C11/23 ieteikumi, kuriem uz
pēcuzraudzības
audita
veikšanas
laiku
nebija
iestājušies termiņi.

Veikt deleģēto funkciju pārbaudi un
virsuzraudzību SM.

Audits
veikts
30.09.2011.15.12.2011.

Iegūt pietiekamu
pārliecību,
ka
Revīzijas iestādes
ES fondu vadības
un
kontroles
sistēmas
audita
Nr. ESF-1C-11/23
rezultātā izteiktie
ieteikumi
ir
ieviesti
un
konstatētie
trūkumi novērsti
(attiecībā
uz
ieteikumiem,
kuriem ir iestājies
ieviešanas
termiņš).
Izvērtēt EK audita
misijas
Nr.2011/LV/REG
IO/J2/958/1
rezultātā
konstatētos riskus
un to ietekmi uz
vadības
un
kontroles sistēmu,
kā arī novērtēt to
sistēmiskumu.

ES fondu 2007.2013.gada
plānošanas
periodam
izveidotās
atbilstošās I līmeņa
kontroles,
maksājumu,
sertificēšanas,
izdevumu
deklarēšanas
un
izsekojamības
sistēmu audits.

Novērtēt
ES
fondu
2007.2013.gada
plānošanas
periodam
izveidoto sistēmu
darbību: I līmeņa
kontroles,
maksājumu,
sertificēšanas,
izdevumu
deklarēšanas,
izsekojamības.

Kontroles sistēma 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
sistēmu.
Ir
nepieciešami
uzlabojumi
VIS darbībā, vienotā pieejā
attiecībā
uz
kritēriju
iekļaušanu pārbaudes lapās,
komercdarbības
atbalsta
prasību ievērošanas un
dubultās finansēšanas riska
uzraudzībā.

Vadošā iestāde precizējusi vadlīnijas par
maksājumu pieprasījumu pamatojošo
dokumentāciju;
Nodrošināta
pārbaužu
projektu
īstenošanas vietās izsekojamība.

Audita nosaukums

Audita mērķis

-

-

5.

6.

ES fondu vadības
un
kontroles
sistēma
SM
(ieteikumu
ieviešanas
pēcuzraudzība RI
auditam Nr. ESF1C-11/23 un EK
auditam
Nr.2011/LV/REGI
O/J2/958/1)

Veikts 19.04.2010.
– 04.02.2011.
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Nr.
p.k.
7.

Audita nosaukums

Audita mērķis

Vadības
un
kontroles sistēmas
atbilstības pārbaude
„Izveidotās iekšējās
kontroles sistēmas
atbilstība normatīvo
aktu
un
citām
izmaiņām vadošajā
iestādē,
atbildīgajās
iestādēs
un
sadarbības
iestādēs
un
ieteikumu
ieviešanas
pēcpārbaude”

Gūt
pietiekamu
pārliecību, ka ES
fondu
2007.2013.gada
plānošanas
periodam
izveidotajā
vadības
un
kontroles sistēmā
veiktās izmaiņas
atbilst ES un LR
normatīvajiem
aktiem un ES
fondu
vadībā
iesaistītās
institūcijas
kopumā nodrošina
auditos
izteikto
ieteikumu
ieviešanu.

Galvenie/ provizoriskie
secinājumi/ ieteikumi
Audita rezultātā tika izteikti
2 ieteikumi ar augstu
prioritāti:
1)
VARAM
administrēto
projektu
ietvaros
veiktajiem
iepirkumiem
turpmāk
nodrošināt
iepirkumā
plānotās
līgumcenas
noteikšanu/izvērtēšanu un
dokumentēšanu
pirms
iepirkuma uzsākšanas;
2)
VARAM
nodrošināt
veikto
maksājumu izsekojamību
grāmatvedības
sistēmā,
sasaistot tos ar konkrētu
projektu.

Vadošās iestādes plānotā rīcība sistēmas
pilnveidošanai
Vadošā iestāde ir sniegusi skaidrojumu
ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm
par
līgumcenas
dokumentēšanas
nepieciešamību. Papildus plānots attiecīgi
papildināt vadošās iestādes vadlīnijas par
maksājumu
pamatojošo
dokumentu
pārbaudi.
Vadošā iestāde, balstoties uz ES fondu
atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu
risku izvērtējumu, ir sastādījusi plānu
deleģēto funkciju virsuzraudzībai.

2.7.9. Citi ārējie sistēmas auditi
480. 2011.gadā Eiropas Revīzijas palāta kopā veica trīs auditus, pārbaudēm atlasot gan 1DP,
gan DP projektus, kā arī tika veikts revīzijas iestādes audits.
481. Tabulā zemāk apkopota informācija par minētajiem auditiem, kas saistīti ar DP
ieviešanu. Jāatzīmē, ka attiecībā uz ES fondu projektos veikto revīziju saņemtajos
audita ziņojumos kļūdas vai pārkāpumi nav konstatēti.
Tabula 11 Eiropas Revīzijas palātas veiktie auditi 2011.gadā

Nr.
p.k.

2.

3.

Audits

Audita mērķis

Galvenie/ provizoriskie
secinājumi/ ieteikumi

Eiropas
Revīzijas
palāta
14.11.2011.25.11.2011.
veikusi
auditu. Izlases
veidā
pārbaudei ir
izvēlēti
septiņi 3DP
projekti.

Revīzijas mērķis bija pārliecināties, vai ERAF
deklarētie un no šā fonda atlīdzinātie izdevumi par
revidētajā DP septiņiem nejauši atlasītiem
projektiem bija likumīgi un pareizi.
Revīzijā novērtēja arī, vai dalībvalsts ieviestās
pārvaldības un kontroles sistēmas būtu varējušas
atklāt Palātas konstatētās kļūdas, ja pārbaudes būtu
veiktas saskaņā ar regulām.

Saņemts
audita
ziņojuma
projekts,
Eiropas
Revīzijas
palātas
pārbaudēs
kļūdas vai pārkāpumi
nav konstatēti.

Eiropas
Revīzijas
palātas audits
Revīzijas
iestādē
28.11.2011.- 01.12.2011.

Palātas veiktās pārbaudes galvenais mērķis ir gūt
pamatotu pārliecību par to, ka RI veiktais darbs
atbilst Regulā (EK) Nr.1083/2006 formulētajām
prasībām.
Revīzijā paredzēts:
Pārbaudīt organizatoriskās procedūras un revīzijas
metodoloģiju, ko apstiprinājusi Revīzijas iestāde un
citas revīzijas struktūras;
Pārbaudīt revīzijas iestādes un citu revīzijas
struktūru darba dokumentus saistībā ar sistēmu
revīziju;

N/A

-

Vadošās
iestādes
plānotā rīcība
sistēmas
pilnveidošanai
Turpmāka
rīcība
nav
nepieciešama.

Audita
ziņojumu
plānots
saņemt
2012.gada
1.pusgadā.

107
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads

Nr.
p.k.

Galvenie/ provizoriskie
secinājumi/ ieteikumi

Audita mērķis

Audits

-

-

Vadošās
iestādes
plānotā rīcība
sistēmas
pilnveidošanai

Pārbaudīt revīzijas iestādes un citu organizāciju
darba dokumentus saistībā ar paraugam atlasītajām
20 projektu revīzijām, kā arī piecām no tām veikt
atkārtotu revīziju saņēmēju līmenī;
Pārbaudīt RI darba dokumentus saistībā ar gada
kontroles ziņojuma sagatavošanu.

2.7.10. Eiropas Komisijas auditi
482. Šajā sadaļā sniegta informācija par 2011.gadā veiktajiem EK auditiem, kā arī par
konstatēto trūkumu novēršanas un izteikto rekomendāciju ieviešanas gaitu. Lai arī
neviens no EK auditiem tieši neattiecas uz DP, tomēr auditu misiju ietvaros, kurās tiek
pārbaudīts gan RI darbs, gan ES fondu vadības un kontroles sistēma ir saistītas ar DP
ieviešanu.
Tabula 12 Eiropas Komisijas auditi 2011.gadā

Nr.
p.k.

Audits

Vadošās iestādes
plānotā rīcība
sistēmas
pilnveidošanai
Plānots
veikt
grozījumus
MK
noteikumos,
Valsts iestāžu veiktie nosakot kārtību, kā
pasākumi, lai stiprinātu jārīkojas
revīzijas
iestādes gadījumos, kad RI
par
neatkarību un uzlabotu lēmumam
veiktā revīzijas darba neatbilstības
kvalitāti, ir apmierinoši, konstatēšanu
tomēr
turpmākajās nepiekrīt atbildīgā
vai
revīzijās tiks vērtēts vai iestāde
sadarbības
iestāde,
tie ir efektīvi.
Netika atklāti būtiski RI kas ar finansējuma
saņēmēju noslēgusi
trūkumi attiecībā uz:
Metodikas piemērošanu līgumu.
veikti
sistēmā
un
darbību Tiks
atbilstoši
revīziju veikšanai;
precizējumi
ES
RI darba trūkumu un fondu vadības un
pabeigtību;
kontroles sistēmas
Secinājumu un pietiekamu aprakstā.
atbilstīgumu
un Precizētas vadošās
būtiskumu,
izņemot iestādes
attiecībā uz problēmām, neatbilstību
kuras
RI
nebija vadlīnijas
konstatējusi.
skaidrojot kārtību,
kādā RI ziņo par
konstatētajām
neatbilstībām.
Būtiski pārkāpumi nav konstatēti.
Galvenie/ provizoriskie
secinājumi/ ieteikumi

Audita mērķis

2.

Revīzijas veikta, pamatojoties
uz
Pārbaudes
plānošanas
memorandu, lai gūtu pārliecību
par sistēmas darbību 2007.2013.gadā, izskatot Revīzijas
iestāžu
darbu.
Revīzijas
ERAF misija Nr. vispārējie mērķi:
2011/LV/REGIO/
1) Gūt pietiekamu pārliecību, ka
J2/958/1;
revīzijas iestādes veiktais darbs
atbilst
Regulas
(EK)
2011/LV/REGIO/ Nr.1083/2006, jo īpaši 62.panta
J2/975/1
prasībām, un
2) Līdz ar to novērtēt, cik lielā
06.-10.06.2011
mērā EK dienesti var paļauties
uz revīzijas iestādes darba
27.06.-01.07.2011 rezultātiem, kuri izklāstīti gada
kontroles ziņojumos, un gada
atzinumiem,
ko
iesniedz
saskaņā
ar
Regulas
Nr.1083/2006
62.panta
1.punkta d) apakšpunkta i) un
ii) daļu.

3.

EK revīzija
Nr.1384
27.09.2011.-

Pārbaudīt vadības un kontroles
sistēmas efektivitāti attiecībā uz
publisko iepirkumu un novērtēt
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Nr.
p.k.

Audits
30.09.2011.

4.

EK audita misija
Nr.2011/LV/
REGIO/J2/976/1
03.10.2011.07.10.2011.
(2DP projektiem)

Galvenie/ provizoriskie
secinājumi/ ieteikumi

Audita mērķis
pašreizējo pārliecības pakāpi, ar
ko var novērtēt esošo sistēmu
1)Gūt pārliecību, ka revīzijas
iestādes darbs atbilst Regulas
Nr.1083/2006
62.pantā
noteiktajām prasībām;
2)Pārliecināties par pakāpi, līdz
kurai var paļauties uz revīzijas
iestādes
viedokli,
kas
atspoguļots gada kontroles
ziņojumā.

Iespējami
atklājumi
attiecībā
uz
finanšu
instrumentu
administrēšanu.

Vadošās iestādes
plānotā rīcība
sistēmas
pilnveidošanai
Vadības pārbaužu
stiprināšana (skat.
vadošās iestādes
veikto un plānotos
pasākumus sadaļā ,,
ES fondu vadības
un kontroles
sistēmas auditi’’).

2.7.11.Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts
483. 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 31.12.2011. DP ietvaros konstatēto
neatbilstību summa ir 9.5 milj. eiro jeb 0.94% no kopējiem iesniegtajiem maksājumu
pieprasījumiem (t.sk. neatbilstības KF ietvaros 866.3 tūkst. eiro un 8.3 milj. eiro ERAF
ietvaros). Tas nozīmē, ka šobrīd kopumā DP ietvaros neatbilstību apjoms pret
izmaksāto finansējumu nesasniedz kritisko 2% būtiskuma līmeni81.
484. Savukārt 2011.gada ietvaros konstatētas neatbilstības r publiskā finansējumu summa ir
5.4 milj.eiro publiskā finansējuma (t.sk. 4.9 milj.eiro ERAF un 290.5 tūkst.eiro KF
ietvaros), kas ir 0.88% no 2011.gadā iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem.
485. Nacionālā līmenī82 noteiktas augtākas prasības neatbilstoši veikto izdevumu apjomam,
plānojot noturēt to līdz perioda beigām 2009.gada robežās. Lai arī līdz 2011.gada
beigām pieaudzis neatbilstoši veikto izdevumu apjoms, tas joprojām nepārsniedz
nacionāli noteikto līmeni.
486. 2011.gadā lielākais neatbilstību apjoms konstatēts iepirkuma vai konkurences normu
pārkāpumu jomā (3.0 milj. eiro apmērā). Savukārt neatbilstības par kopsummu 1.9
milj. eiro saistītas ar dažādiem līguma pārkāpumiem (pārkāpumi ES fondu aktivitātes
ieviešanas normu neievērošanā, līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu
neievērošana, LR normatīvo aktu pārkāpumi par grāmatvedības kārtošanu,
komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu u.c.).
487. Pozitīvi ir vērtējams, ka 77.5% neatbilstību konstatēts pirms izdevumu deklarēšanas
EK. Tikai neatbilstību veidā ,,Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību’’
vērojams, ka neatbilstība konstatēta pēc izdevumu deklarēšanas EK, taču šajā situācijā
jāatzīmē, ka aizdomas par krāpšanu ir viens no visgrūtāk konstatējamajiem un vēl
grūtāk pierādāmiem neatbilstību veidiem, kas parasti bez papildus specifiskas
informācijas apkopošanas un tiesībsargājošo institūciju iesaistes ir grūti paveicams, kā
arī prasa daudz ilgāku laiku.
81

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
82
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 ,
Ietekmes rādītājs ,,Neatbilstošie izdevumi procentos no kopējā finansējuma’’ – līdz plānošanas perioda beigām
plānots noturēt 0.09 apmērā no pieejamā finansējuma.

109
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads

Ilustrācija 38 DP ietvaros konstatētās neatbilstības 2011.gadā dalījumā pa to veidiem, ES fondu
finansējums

488. 2011.gadā no 381 gadījuma tikai 22 gadījumos par konstatēto neatbilstību bija
nepieciešams un tika ziņots Eiropas Krāpšanas un apkarošanas birojam (OLAF) par
kopējo summu 1.12 milj. eiro (t.sk. 950.4 tūkst. eiro no tiem ir bijuši deklarēti un 214.0
tūkst. eiro nav deklarēti, bet ir daļa no konstatēto neatbilstību kopējās vērtības).
Jāatzīmē, ka, lai arī DP ietvaros ir daudzi salīdzinoši liela apjoma projekti, lielākais
īpatsvars ir maza finansiāla apjoma neatbilstības (līdz 10 tūkst. eiro), kas tiek
konstatētas pašvaldību un izglītības iestāžu projektos, kur aizvien trūkst gan iepirkuma
speciālistu, gan pieredzējušu projektu vadītāju.
489. Analizējot 2011.gadā konstatētās neatbilstības to atklāšanas veidu dalījumā, secināms,
ka gandrīz 70% gadījumu, neatbilstību konstatēja, pārbaudot maksājumu pieprasījumu.
Tāpat bieži neatbilstības atklāja pārbaudot projektu: progresa pārskatu izskatīšana
(10.8%), pārbaude projekta īstenošanas vietā (5.5%), administratīvā pārbaude, t.sk.
sākotnējo pārbaužu ietvaros (0.8%), Revīzijas iestādes sertificēto izdevumu izlases
pārbaude (2.4%).
Ilustrācija 39 DP ietvaros 2011.gadā konstatētās neatbilstību skaits dalījumā pa atklāšanas metodēm
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490. Līdzīga situācija paveras, analizējot konstatēto neatbilstību finansiālo apjomu dalījumā
pa neatbilstību atklāšanas veidiem, proti, vislielākais neatbilstību īpatsvars (2 308.3
tūkst. eiro jeb 41% no kopējās neatbilstību ES fondu daļas) konstatēts, veicot
maksājumu pieprasījumu pārbaudes. Salīdzinoši liels apjoms konstatēts kā ,,Cits
veids’’ (1 755.1 tūkst. eiro jeb 21.3% no kopējās neatbilstību ES fondu daļas),
piemēram, par neatbilstību uzzināts no masu medijos iekļautās publikācijas, anonīmi
sniegtas informācijas, cita audita vai revīzijas ietvaros u.c. Trešais lielākais neatbilstību
apjoms konstatēts, veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās 9938.6 tūkst. eiro jeb
16.5% no kopējās neatbilstību ES fondu daļas).
Ilustrācija 40 DP ietvaros 2011.gadā konstatēto neatbilstību finansiālais apjoms dalījumā pa neatbilstību
atklāšanas veidiem, ES fondu finansējums, % no kopējā neatbilstību apjoma

491. Lai gan vadošā iestāde ir ieviesusi klasifikatoru, pēc kura iedalāmi neatbilstības
atklāšanas veidi, jāsecina, ka nav arī iespējams klasifikatoru izvērsti detalizēt un bieži
mainīt, jo tas apgrūtina klasificēšanas procesu un datu apkopošanu. 2012.gadā plānots
izskatīt iespēju papildināt izveidoto klasifikatoru ar biežāk sastopamajiem atklāšanas
veidiem, kas šobrīd tiek iekļauti zem ,,Cits veids’’, lai analīze par atklāšanas veidiem
nākotnē būtu objektīvāka un kvalitatīvāka.
492. Līdz šim nav konstatētas būtiskas problēmas ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu,
jo vairāk kā trīs ceturtdaļas neatbilstību tiek atgūtas, ieturot neatbilstību summu no
kārtējā vai nākošā maksājumu pieprasījuma. 2011.gadā pārējos gadījumos notikusi
labprātīga atmaksa un avansa atmaksa līgumu laušanas gadījumos. Kopumā 2011.gada
ietvaros atgūti 4.5 milj. eiro jeb 87.0% no neatbilstību summas, t.sk. 4.4 milj. eiro
ERAF un 290.5 tūkst. eiro KF finansējuma.
493. Attiecībā uz 2011.gadā atgūtajiem maksājumiem iestādes ir apliecinājušas, ka projektu
ietvaros atbrīvotie līdzeklī nav ielietoti vēlreiz darbībai vai darbībām, kas ir bijušas
korekcijas priekšmets atbilstoši Regulas Nr. 1083/2006 98.panta 3.punkta
nosacījumiem. Minētais finansējums galvenokārt ticis izmantots aktivitāšu nākamo
kārtu projektu īstenošanai, vai arī ticis pārdalīts citu atbildīgo iestāžu pārziņā esošo
aktivitāšu nākamo kārtu īstenošanai.
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3. Prioritāšu īstenošana
494. Ziņojuma 3.sadaļā „Prioritāšu īstenošana” ir aplūkots finanšu un fiziskais progress
prioritāšu līmenī, sniedzot arī informāciju par atsevišķiem pasākumiem, aktivitātēm vai
apakšaktivitātēm, ja tajās tika novērots būtisks progress vai otrādi, konstatētas
problēmas, kas 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”.
495. Kā jau tika minēts sadaļā „Informācija par darbības programmas fizisko un finanšu
progresu” līdz 2011.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.
496. Salīdzinājumā ar 2010.gadu vērojams būtiskas progress Tehniskās palīdzības
prioritātēs, kuru ietvaros noticis aktīvs darbs pie II kārtas projektu apstiprināšanas un
līgumu slēgšanas – progress gada ietvaros apstiprināto projektu ziņā vairāk kā 32
procentpunkti. Labs progress vērojams arī 3.4. un 3.6. prioritātēs, kuru ietvaros gada
laikā apstiprināti projekti par attiecīgi 16.8 un 16.5 procentpunktiem un noslēgti līgumi
par projektu īstenošanu par 21.6 un 16.5 procentpunktiem.
497. Analizējot maksājumu veikšanas progresu jāsecina, ka gada ietvaros tas saglabājies
apmēram līdzvērtīgā apjomā, jo gada ietvaros veikto maksājumu apjoms pieaudzis par
14.4 procentpunktiem. Gada ietvaros vislielākais progress vērojams 3.2.prioritātē, kurā
veikto maksājumu apjoms pieaudzis par 21.0 procentpunktu.
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Ilustrācija 41. DP prioritāšu ietvaros līdz 31.12.2011. apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un veikto
maksājumu finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) ES fondu finansējums milj.eiro, % pret prioritātēm
pieejamo finansējumu; progress 2011.gadā %.
504,6 (100%)
495,3 (98,2%); 16,5%
494,6 (98,0%); 17,0%
238,2 (47,2%); 16,8%

3.1. Prioritāte "Infrastruktūra cilvēku kapitāla
nostiprināšanai"

511,2 (100%)
404,5 (79,1%); 4,5%
402.0 (78,6%); 7,8%
166,7 (32,6%); 21,0%

3.2. Prioritāte "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības
veicināšana"
3.3. Prioritāte "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un
ilgtspējīga transporta veicināšana"

282,8 (33,0%); 12,6%

857,0 (100%)
824,3 (96,2%); 0,0%
824,3 (96,2%); 0,0%

322,9 (100%)
210,3 (65,1%); 16,8%
204,5 (63,3%); 21,6%
81,5 (25,3%); 13,3%

3.4. Prioritāte "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai
aktivitātei nodrošināšana"

670,6 (100%)
529,1 (78,9%); 12,0%
523,7 (78,1%); 12,3%
346,1 (51,6%); 10,3%

3.5. Prioritāte "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas
enerģētikas veicināšana"

274,5 (100%)
245,8 (89,5%); 16,5%
245,8 (89,5%); 16,5%
173,5 (63,2%); 14,9%

3.6. Prioritāte "Policentriska attīstība"

57,6 (100%)
51,7 (89,7%); 32,4%
46,7 (81,1%); 23,8%
18,3 (31,7%); 11,4%

3.7. Prioritāte "Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai"

12,2 (100%)
9,2 (75,7%); 37,8%
7,0 (57,6%); 19,8%
2,7 (22,1%); 9,1%

3.8. Prioritāte "Tehniskā palīdzība KF ieviešanai"
0
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498. Atsevišķās aktivitātēs apstiprināto projektu finansiālais apjoms (ieskaitot nacionālo
līdzfinansējumu) pārsniedz aktivitātei pieejamo finansējumu, jo atbilstoši aktivitāšu
īstenošanas nosacījumiem projektu iesniegumu vērtēšanas laikā projekta iesniedzējs
iegūst papildu punktus par lielāku nacionālā līdzfinansējuma daļu. Turklāt secināms, ka
salīdzinājumā ar 2010.gadu pieaudzis privātā līdzfinansējuma īpatsvars, kas nozīmē, ka
augusi interese un vēlme iesaistīties projektu īstenošanā privātajā sektorā, kas
iepriekšējos gados sociāli ekonomiskās situācijas rezultātā bija samazinājusies.
499. Arī 2011.gadā projektu ieviešanu ievērojami kavēja problēmas ar iepirkumiem.
Piemēram, iepirkumu ietvaros tika saņemts liels skaits sūdzību, kā arī konstatēti vairāki
gadījumi, kad iepirkuma procedūras bija jāpārtrauc, jo iesniegti piedāvājumi pārsniedza
budžetā plānotos līdzekļus, savukārt pašvaldības, lai risinātu šo problēmu, ņēma
aizdevums vai veica atkārotas iepirkuma procedūras (sīkāk par saņemtajām sūdzībām
un risinājumiem pieejama informācija sadaļās ,,Iepirkumu pārbaudes’’ un
,,Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā, ES fondu sistēmas pilnveidošana un
vienkāršošana’’.

3.1. Prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” ieviešana
500. 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.
113
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads

501. Prioritātes ietvaros pārskata periodā ir vērojams progress apstiprināto projektu un
noslēgto līgumu ziņā, kas skaidrojams galvenokārt ar 3.1.5.1.2. aktivitātē ,,Veselības
aprūpes centru attīstība’’ ietvaros noslēgtajiem līgumiem 3.4 milj. eiro apmērā jeb par
65.7% no aktivitātei pieejamā publiskā finansējuma. Arī vērtējot progresu pārskata
perioda ietvaros būtiskākais projektu apjoma pieaugums ir veselības aprūpes
infrastruktūras aktivitātēs, kuru ietvaros kopumā noslēgto līgumu apjoms pieaudzis
vairāk kā par trešdaļu.
502. Attiecībā uz maksājumiem finansējuma saņēmējiem gada ietvaros pozitīvi vērtējams
progress 3.1.3.3. aktivitātē ,,Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām’’, kurā veikti
maksājumi finansējuma saņēmējiem par gandrīz pusi no aktivitātēm pieejamā
finansējuma jeb vairāk kā 5.8 milj eiro apmērā. 6.5 milj. eiro jeb 25.3% liels progress
gada ietvaros vērojam arī 3.1.3.1.aktivitātē ,,Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana’’, kuras ietvaros arī vērojams būtiskākais
fizisko rādītāju progress starp izglītības jomas aktivitātēm (skat. sīkāk sadaļas
turpinājumā ,,Izglītības joma’’).
503. Prioritātes ,,Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai’’ ietvaros līdz 2011.gada
beigām apstiprināti projekti par 495.3 milj.eiro (98.2%)un noslēgti līgumi par 494.6
milj.eiro (98.0%), kā arī veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (t.sk. avansi) 238.2
milj.eiro (47.2%) apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma.
Ilustrācija 42. 3.1.prioritātes ,,Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai’’ ietvaros apstiprinātie projektji,
noslēgtie līgumi un finansējumiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus) līdz 31.12.2011., ES fondu finansējums,
milj.eiro, % progress 2011.gada ietvaros83

87,4 (100%)
81,2 (92,8%); -6.1%
81,2 (92,8%); -2.4%
9,7 (11,1%); 7,8%

3.1.1. Pasākums "Profesionālās izglītības infrastruktūra"

121,5 (100%)
121,5 (100%); 2,3%
121,5 (100%); 2,3%
57,3 (47,1%); 16,7%

3.1.2. Pasākums "Augstākās izglītības infrastruktūra"

3.1.3. Pasākums "Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju
nodrošināšanai"

41,5 (100%)
40,7 (98,0%);-0.2%
40,7 (98,0%); -0.2%
33,9 (81,6%); 28,3%

3.1.4. Pasākums "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu
infrastruktūra"

47,1 (100%)
46,9 (99,4%); 1,1%
46,9 (99,4%); 1,1%
40,6 (86,2%); 17,2%

3.1.5. Pasākums "Veselības aprūpes infrastruktūra"
96,8 (46,7%); 19,0%
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504. Progress 2011.gada ietvaros vērtējams apmierinoši. Jāatzīmē, ka jau līdz 2010.gada
beigām tika noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par gandrīz visu pieejamo
finansējumu – vairāk kā 97%. 2011.gada laikā to apmērs ir samazinājusies par 0.3%, jo
dažās aktivitātēs ir samazinājies pieejamais finansējums. Savukārt lielākais progress
83

Gada ietvaros atsevišķos pasākumos vērojams negatīvs progress, jo gada laikā mainīts pieejamais
līdzfinansējums pārstrukturizējot to starp vairāku pasākumu aktivitātēm
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par izmaksāto finansējuma saņēmējiem 43.5% ir 3.1.3.3.1.apakšaktivitātē „Speciālās
izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”.
505. Lai nodrošinātu maksimālu atdevi un efektivitāti ERAF līdzekļu ieguldījumiem
profesionālās izglītības reformas īstenošanā un izglītības iestāžu infrastruktūras
sakārtošanā, kā arī nodrošinātu līdzekļu attiecināmību, IZM ir izvērtējusi 3.1.1.1.
„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās
izglītības programmu īstenošanai” aktivitātē apstiprināto projektu ieviešanas gaitu,
pastāvošās problēmas un iespējamos turpmākos risinājumus un 27.12.2011. lēmusi
aktivitātes īstenošanu „iesaldēt”, finansējuma saņēmējiem līdz turpmākam rīkojumam
aizliedzot (1) uzņemties jaunas saistības par projektos paredzēto aktivitāšu īstenošanu,
tai skaitā slēgt būvdarbu, piegādes un citus līgumus, (2) veikt avansa maksājumus
noslēgto būvdarbu, piegādes un citu līgumu ietvaros; (3) uzsākt būvdarbu līgumu
izpildi, ja ir noslēgts būvdarbu līgums, bet būvdarbi vēl nav iesākti.
506. Pasākuma „Augstākās izglītības infrastruktūra” ietvaros noslēgtas vienošanās par 31
projekta īstenošanu, no tiem 6 projekti ir pabeigti. Atsevišķu projektu īstenošanu
pārskata periodā kavēja problēmas iepirkumu procedūru procesā objektīvu iemeslu dēļ
(būvniecības iepirkuma procedūras tika apstrīdētas un izsludinātas atkārtoti). Lai
risinātu projektu īstenošanas aizkavēšanās problēmas, tika organizētas kopīgas tikšanās
ar IZM, VIAA un finansējuma saņēmējiem, kurās finansējuma saņēmēji informēja par
projektu īstenošanas progresu, problēmām, t.sk. izmaksātā avansa apgūšanu. Tāpat
atsevišķi VIAA notika tikšanās ar vairākiem finansējuma saņēmējiem par projektu
īstenošanas jautājumiem, kuru laikā tika vērsta uzmanība uz tipiskākajām problēmām
infrastruktūras projektos, t.sk. būvniecības iepirkumos.
507. Kopumā plānošanas periodā 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros 216 vispārējās vidējās izglītības
iestādēs plānots modernizēt dabaszinātņu kabinetus. 2011.gadā jau pabeigti 93 projekti,
kā rezultātā 124 vispārējās izglītības iestādēs modernizēti gandrīz 500 dabaszinātņu
kabinetus, veicinot kvalitatīvu mācību procesu un dodot iespējas skolēniem iegūt
zināšanas atbilstoši mūsdienu prasībām un stiprinot viņu konkurētspēju nākotnē.
Būtiski, ka ERAF līdzekļi ir paredzēti, lai segtu arī skolu kabinetu piemērošanas
būvdarbus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu tehnoloģiju un mācību aprīkojuma
uzstādīšanu un ekspluatāciju, kā arī mēbeļu iegādi.
508. 3.1.3.3.2.apakšaktivitātē „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem” līdz pārskata perioda beigām 27 71.1% no aktivitātes ietvaros kopumā paredzētajām 38 iestādēm ir pielāgotas
skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem. Pamatā skolās ir iebūvēti lifti, pārplānotas
klašu telpas, nomainīti grīdas segumi, pielāgotas gaiteņu un kabinetu durvis, sanitārie
mezgli, izbūvēti gājēju celiņi, ietves, tādējādi atrisinot daudzas šo jauniešu un viņu
vecāku ikdienas problēmas saistībā ar piekļuvi un atrašanos skolā. Jāatzīmē, ka veiktie
infrastruktūras uzlabojumi padarījuši skolas pieejamākas ne tikai skolēniem, bet arī
skolotājiem ar funkcionāliem traucējumiem.
509. Kā vienu labas prakses piemēru no 3.1.
prioritātes ietvaros īstenotiem projektiem var
minēt projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei
atbilstošas
materiālās
bāzes
nodrošināšana Aglonas vidusskolā”. Projekts
skolai ir bijis ļoti nepieciešams un svarīgs, jo
līdz šim stundās pārsvarā notika teorētiskā
materiāla izklāsts, praktisko eksperimentu
veikšanai tika izmantotas no padomju laikiem
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saglabājušās vielas un ierīces, tāpēc nebija iespējams
pilnvērtīgi veikt praktiskos eksperimentus. Pēc projekta
īstenošanas jauniešiem ir lielāka interese par dabas zinību
priekšmetiem.
510. Tāpat kā labas prakses piemēru var minēt projektu
„Infrastruktūras
uzlabošana
izglītojamiem
ar
funkcionāliem traucējumiem Aizputes vidusskolā”, kura
ietvaros tika izbūvēts lifts un telpas pielāgotas personām
ar funkcionāliem traucējumiem. Aizputes vidusskola ir
vienīgā Liepājas puses astoņos novados, kur gūts Eiropas
Savienības atbalsts projekta īstenošanai.
Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra
511. 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 2011.gada beigām, gan 2011.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, savukārt otrais lielākais progress
2011.gadā ir 3.1.4.2. aktivitātē „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana”,
kurā 2011.gadā veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem summa sasniedz 2.9
milj.eiro jeb 96.7% no aktivitātei pieejamā finansējuma.
512. Līdz pārskata perioda beigām noslēgusies 4 projektu īstenošana un 3 projektos plānoto
aktivitāšu īstenošana par kopējo attiecināmo finansējumu 9.7 milj.eiro, t.sk. ERAF
finansējums 8.3 milj.eiro jeb 57 % no kopējā LM pārziņā esošā pasākuma piešķīruma.
Tai skaitā pārskata periodā:
-

noslēgusies Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” īstenotais projekts kā
rezultātā pilnveidota un uzlabota filiāles „Valka” infrastruktūra, nodrošinot
sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību personām ar garīga rakstura
traucējumiem, uzlabojot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu kvalitāti, vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem,
līdz ar to veicinot kompleksa valsts sociālās aprūpes sistēmas pilnveidošanu.

-

pabeigts Latvijas Nedzirdīgo savienība projekts kā rezultātā divos sociālās
rehabilitācijas centros personām ar dzirdes invaliditāti (Rīgā un Liepājā)
uzlabota un pilnveidota infrastruktūra sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
saņemšanas iespēju paplašināšanai, pilnveidojot valsts atbalsta sistēmu sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti.

-

pabeigts Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” projekts ka rezultātā
pilnveidota un uzlabota filiāles „Litene” infrastruktūra, nodrošinot sociālās
aprūpes pakalpojumu pieejamību personām ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem, uzlabojot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu kvalitāti, vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem,
līdz ar to veicinot kompleksa valsts sociālās aprūpes sistēmas pilnveidošanu.

-

pabeigts Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projekts kā rezultātā izveidota
moderna uz klientiem orientēta sešu NVA struktūrvienību infrastruktūra,
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nodrošinot kvalitatīvu un operatīvu pakalpojumu sniegšanu klientiem un
sadarbības partneriem, t.sk. izveidotas 32 pašapkalpošanās stacijas.
513. Līdz ar to līdz 31.12.2011. ir sasniegti sekojošie rādītāji:
„Atbalstīto profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzošo institūciju
struktūrvienību skaits” – atbalstīti 3 centri, līdz ar to rādītājs ir sasniegts par 100%;
„Atbalstīto sociālās rehabilitācijas institūciju teritoriālo struktūrvienību skaits” –
atbalstīti 2 centri;
„Atbalstīto sociālās rehabilitācijas institūciju teritoriālo struktūrvienību skaits” –
atbalstīti 3 centri;
„Izveidoto informācijas par darba tirgus institūciju sniegtajiem pakalpojumiem pieejas
vietu skaits” – izveidots 1 centrs.
514. Tāpat tiks turpināta projektu īstenošana, kuru ietvaros rekonstruēta un aprīkota piecu
teritoriālo struktūrvienību infrastruktūra Rīgas, Kurzemes un Zemgales plānošanas
reģionos. Tiks nodrošināta sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamība personām ar
garīga rakstura traucējumiem, uzlabojot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti, vides pieejamību personām ar kustību
traucējumiem un veicināta kompleksa valsts sociālās aprūpes sistēmas pilnveidošana.
515. Kavējošie faktori labklājības jomas aktivitāšu ieviešanā joprojām ir pārkāpumi
iepirkumos (sūdzības, problēmas iepirkumu procedūras norisē), iepirkumu beigšanās
bez rezultātiem kā rezultātā veidojas neatbilstoši veiktie izdevumi. Tāpat ir ievērotas
nobīdes no projektos plānotajiem aktivitāšu ieviešanas termiņiem, neplānoto papildus
darbu iekļaušana projektos, ietekmējot projektu īstenošanas beigu termiņa ievērošanu
un projektos plānotā finansējuma apguvi.
516. Attiecībā uz VARAM pārziņā esošajām aktivitātēm, kopumā 2011.gadā sasniegtais
progress vērtējams pozitīvi. Līdz 31.12.2011. 3.1.4.3.aktivitātē „Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” tika
noslēgti līgumi par 47 projekta īstenošanu par kopējo ERAF summu 29.7 milj. eiro
apmērā jeb 99,5% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma un finansējuma
saņēmējiem tika izmaksāti 27,8 milj. eiro jeb 93% no ERAF finansējuma. Aktivitātes
ietvaros, no 01.01.2011. līdz 31.12.2011., tika noslēgtas vienošanās ar finansējuma
saņēmējiem un tika veikti avansa maksājumi par kopējo summu 53.7 tūkst. eiro un
starpposma maksājumi par kopējo summu 2.7 milj. eiro. Aktivitātes ietvaros līdz
2011.gada 31.decembrim ir pabeigti 32 projekti (2011.gadā pabeigti 11 projekti), tā
rezultātā tika renovētas vai labiekārtotas 39 pirmsskolas izglītības iestādes, kas ir 291%
no plānošanas perioda mērķa, kā arī paplašinātas vai
uzceltas 13 pirmsskolas izglītības iestādes jeb 57%
no plānošanas perioda mērķa. Mērķa pārsniegšana
bija iespējama projektu izdevumu samazināšanas dēļ,
līdz ar to par pieejamo finansējumu bija iespējams
īstenot vairāk projektu nekā sākotnēji bija plānots.
Attiecīgi ir palielinājies arī jaunradīto vietu skaits
pirmsskolas izglītības iestādēs, nekā sākotnēji bija
plānots un attiecīgi samazinājās bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības
iestādēs reģionos.
517. Galvenās problēmas aktivitātes īstenošanā bija saistītas ar neatbilstībām iepirkuma
jomā. 2011.gadā dažos projektos tika konstatētas neatbilstības iepirkumu procedūras
piemērošanā, tā rezultātā tika piemērota finanšu korekcija.
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518. Pabeigto projektu ietvaros var minēt Krāslavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
„Pīlādzītis” infrastruktūras attīstīšanu, lai nodrošinātu pirmsskolas vecuma bērnus ar
atbilstošiem apstākļiem, pavadot laiku pirmsskolas izglītības iestādē. Papildus tam, tika
veicinātas vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas šo bērnu vecākiem, piedāvājot viņu
pirmsskolas vecuma bērniem vietas bērnudārzos. Tādā veidā tiek sekmēta pakalpojumu
pieejamība
strādājošiem
vecākiem
(piem.,
nepietiekami attīstīts pirmsskolas bērnu iestāžu
pakalpojumu tīkls ir minams kā viens no sieviešu
atgriešanās darba tirgū apgrūtinājumiem). Projekta
ietvaros tika veikta pilna siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija, nomainot vecos radiatorus un
apkures caurules, stāvvados tika uzstādīti
temperatūru regulējošie vārsti, kas ļauj kontrolēt
temperatūru telpās un samazināt apkures izmaksas.
Papildus tam tika veikta ēkas jumta pārbūve un uzstādīti saules kolektori kārsta ūdens
sagatavošanai vasaras mēnešos.
519. Līdz 2011.gada beigām 3.1.4.4. aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu
pieejamības attīstībai” tika noslēgti līgumi par 23
projektu īstenošanu par kopējo ERAF summu 2.6
milj. eiro apmērā jeb 96.6% no aktivitātei pieejamā
ERAF finansējuma un finansējuma saņēmējiem tika
izmaksāti 2.4 milj. eiro, jeb 89.7% no ERAF
finansējuma. Līdz 31.12.2011. aktivitātes ietvaros
tika atbalstīti 22 alternatīvās aprūpes centri,
(169,2% no plānošanas perioda kopējā mērķa), kā
arī turpinās vēl triju projektu īstenošana. Mērķa
pārsniegšana bija iespējama projektu izdevumu
samazināšanas dēļ. Tā rezultātā alternatīvās aprūpes
centru pakalpojumus 2011.gadā izmantoja 6037
personas. Tas pārsniedz plānošanas periodā
sasniedzamo vērtību – 500 alternatīvās aprūpes
centru pakalpojumus izmantojušās personas.
520. Pabeigto projektu ietvaros var minēt to, ka Iecavas
novada Domes Sociālā dienestam tika iegādāts alternatīvās aprūpes pakalpojumu
sniegšanai nepieciešamais aprīkojums - tehniskie palīglīdzekļi (ratiņkrēsli, staigāšanas
un personīgās higiēnas palīglīdzekļi, specializētais gultas aprīkojums, kāpņu pacēlājs).
Tādējādi tika attīstīta alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamība un nodrošināšana
novadā, gan sekmējot esošo alternatīvās aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu,
gan sekmējot jauna alternatīvās aprūpes pakalpojuma attīstību projekta mērķa grupai.
Tika renovēta
telpa
šo
palīglīdzekļu
īslaicīgai
uzglabāšanai.
Realizējot
projektu
pensijas
vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem tika radīta iespēja
izmantot tiem nepieciešamos palīglīdzekļus, kā arī šo personu likumiskajiem
pārstāvjiem tika radītas vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas ārpus nacionālās un
reģionālās nozīmes centriem.
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Veselības joma
521. Kopumā ES fondu ieviešana veselības jomā vērtējama sekmīgi, noslēgti līgumi par 273
projektu īstenošanu par gandrīz visu pieejamo finansējumu (204.4 milj.eiro jeb 98.7%),
no tiem 28 ir pabeigti. Līdz ar aktīvu projektu ieviešanu palielinājies arī veikto
maksājumu finansējuma saņēmējiem apjoms, kā arī ievērojams fizisko rādītāju
progress ir bijis tieši 2011.gadā, noslēdzoties vairākiem projektiem.
522. Galvenie faktori, kas kavēja un sarežģīja atsevišķu projektu ieviešanu, ir komplicētas,
ilgas iepirkumu procedūras, veselības aprūpes reformas, kā arī projektu vadības
kapacitātes trūkums. Tika nodrošināta pastiprināta uzraudzība lielākajos un
problemātiskajos projektos gan no VM, gan no sadarbības iestādes puses, organizējot
sanāksmes, kurās projekta ieviesēji ziņoja par ieviešanas progresu un nepieciešamības
gadījumā tika meklēti risinājumi.
523. 3.1.5.1. aktivitātes „Ambulatorā veselības aprūpes attīstība” ietvaros pacientu skaits uz
vienu primārās veselības aprūpes ārstu praksi 2011.gada laikā ir samazinājies no 1 594
līdz 1 561 pacientam. Veselības jomā tas ir lielākais rādītāja progress plānotās vērtības
sasniegšanā, jo plānošanas dokumentos noteiktā vērtība jau ir pārsniegta. Tomēr to
ietekmē ne tikai ES fondu ieguldījums, bet pārsvarā iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Līdz ar to, sakarā 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.
524. Īpaši atzīmējams progress 3.1.5.1.2. apakšaktivitātes „Veselības aprūpes centru
attīstība’’ īstenošanā, kuras ietvaros jau pabeigti 10 projekti. Atbalsts apakšaktivitātes
finansējuma saņēmējiem nodrošinās pacientiem ātrāku un tuvāku ambulatoro
pakalpojumu saņemšanu, lai samazinātu stacionēšanās gadījumus, kad jau veselības
traucējumi ir tik ievērojami, ka tos vairs nevar ārstēt ambulatori. Zemāk ir daži labas
prakses piemēri:
-

nodrošināta pašvaldības SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” kā ambulatorās
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstība, uzlabojot ambulatoro
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kā arī uzlabojot ēkas
energoefektivitāti.

-

Viļānu slimnīca tika pielāgota dienas stacionāra un ambulatoro veselības
pakalpojumu sniegšanai, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību
Viļānu novada iedzīvotājiem, vienlaikus panākot efektīvāku energoresursu
izmantošanu.

-

Uzlabots un attīstīts veselības aprūpes centrs Ērgļos, sakārtojot ambulatorās
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, pilnveidojot
ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus.

-

Rekonstruējot Veselības aprūpes centru Viļakā un neatliekamās medicīniskās
palīdzības brigāžu ēku, uzlabota sniedzamo pakalpojumu kvalitāte, kā arī to
pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vienlaikus palielināta ēkas
energoefektivitāte, samazinot siltuma zudumus.

525. 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 ir izveidots vienots neatliekamās
medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un
dispečeru centrs Latvijā (tai skaitā viens vadības un dispečeru centrs un pieci
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reģionālos vadības un dispečeru centri). Savu darbību uzsāka Latgales reģionālais
vadības centrs Daugavpilī un Vidzemes reģionālais centrs Valmierā, un 2011.gada
beigās visā Latvijā izsaukumus NMP dienestā sāka pieņemt vienuviet - Rīgā, tālāk
izvērtējot un nosūtot pacienta atrašanās vietai tuvāko brigādi.
526. Šīs aktivitātes ietvaros 2011.gadā no 20.2 līdz 19.3 minūtēm ir samazinājies laiks, kādā
operatīvajam medicīniskajam transportam nepieciešams nokļūt līdz pacientam lauku
rajonos, kas ir būtisks ieguvums, jo slimnīcu skaits reģionos ir samazināts. Rādītāja
vērtības sasniegšana ir saistība ar aktivitātes ieviešanu, bet galvenokārt to ietekmēja
vairāku neatliekamās palīdzības dienestu apvienošana. Līdz 2013.gadam plānots
samazināt nokļūšanas laiku līdz 15 minūtēm.
527. 2011.gadā liels progress, neskatoties uz projektu ieviešanas kavējumiem iepirkumos,
bija 3.1.5.3.1. apakšaktivitātē „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”. Būtiskākā
problēma bija 1.kārtas ietvaros apstiprināto projektu un noslēgto līgumu realizācija 2
projektos (Kuldīgas slimnīca un Ogres rajona slimnīca) un 2.kārtas ietvaros
apstiprināto projektu un noslēgto līgumu realizācija 9 projektos (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 lokālo daudzprofilu slimnīcu statusu un pakalpojumu
sniegšanas veidu veselības reformas dēļ. Situācija ir atrisināta un slimnīcu statusi un
pakalpojumu sniegšanas veidi neietekmēs projektus un to rezultātus. 2011.gadā tika
uzsākta projektu atlases 3.kārta, kas ilgs līdz 01.04.2012. Atbalsts apakšaktivitātes
finansējuma saņēmējiem nodrošinās pacientiem augstākas kvalitātes stacionāro
pakalpojumu saņemšanu.
528. Šīs apakšaktivitātes ietvaros pabeigti 2 projekti - Ogres rajona slimnīcā Jēkabpils
reģionālajā slimnīcā – uzlabojot sniedzamo pakalpojumu kvalitāti, t.sk. to pieejamību
personām ar funkcionāliem traucējumiem.
529. 2011.gadā pilnībā ir pabeigta 3.1.5.3.2.apakšaktivitātes „Onkoloģijas slimnieku
radioterapijas ārstēšanas attīstība” ieviešana, sasniedzot plānotos rādītājus. Papildus jau
pabeigtajiem projektiem Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīcā un Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcā, 2011.gadā ir
pabeigts projekts arī Liepājas reģionālajā slimnīcā. Tā ietvaros tika iegādātas un
uzstādītas jauna iekārtas onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanai un nodrošināta
jaunuzbūvētā staru terapijas bloka un Liepājas slimnīcas galvenās ēkas savienojuma
izbūve.
530. 3.1.5.3.aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība”
ietvaros līdz 2011.gada beigām rādītājs „Vidējais gultu noslogojums slimnīcās”
sasniegts 74.3%, proti, izveidojusies lejupejoša tendence, kas skaidrojama ar rādītāju
aprēķināšanu, ņemot par pamatu slimnīcas datus, bet aprēķināšanas metodikas trūkums
neatspoguļo reālās vērtības un situāciju. Vienlaikus jāatzīmē, ka arī šo rādītāju ietekmē
ne tikai ar ERAF līdzekļi, bet arī citi faktori. Plānots, ka īstenojot plānotu veselības
aprūpes reformu, rādītāja sasniegšana uzlabosies.

3.2.

Prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”
ieviešana

531. 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
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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 epakalpojumu attīstību, informācijas sistēmu attīstību un integrāciju, veicināt pieejamību
internetam un platjoslu tīklu infrastruktūrai, tādējādi palielinot iespējas iedzīvotājiem
piedalīties dažādos sabiedrības dzīves procesos.
532. Prioritātes ietvaros apstiprināto projektu un noslēgto līgumu progress ir pozitīvi
vērtējams, jo līgumi kopumā ir noslēgti par gandrīz 80.0% no pieejamā finansējuma,
t.sk. 2011.gadā 7.8%. Vislielākais progress ir 3.2.1.5.aktivitātē „Publiskais transports
ārpus Rīgas” , kur noslēgti divi līgumi par visu aktivitātei pieejamo finansējumu. Labs
progress ir bijis arī 3.2.1.3.aktivitātē „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās
un Rīgā” un IKT nozares projektos, kur projektu apstiprināšana un līgumu slēgšana
turpinājās arī 2011.gada ceturtajā ceturksnī.
533. Šai prioritātei 2011.gadā bijis vislielākais progress veiktajos maksājumos finansējuma
saņēmējiem, sasniedzot 21.0% no pieejamā finansējuma. Lielākie maksājumi
2011.gadā veikti 3.2.1.1.aktivitātē „Valsts 1.šķiras autoceļu maršruta sakārtošana”,
3.2.1.2.aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” un 3.2.2.1.aktivitātē
„Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība”.
534. Tāpat kā iepriekšējā periodā satiksmes infrastruktūras jomā projektu ieviešanu
kavējušas problēmas iepirkumos (pārsūdzības, nepilnīgas iepirkuma dokumentācijas,
kuras tikušas pārstrādātas un uzlabotas un iepirkums ticis izsludināts atkāroti), kā arī ir
bijušas problēmas ar zemju atsavināšanu un cenu svārstībām (detalizētāk zemāk).
Ilustrācija 43. 3.2.prioritātes ,,Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana’’ ietvaros apstiprinātie
projekti, noslēgtie līgumi un finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus) līdz 31.12.2011., ES
fondu finansējums., milj.eiro, % progress 2011.gada ietvaros
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Pieejamības un transporta sistēmas attīstība
535. Kopumā transporta nozarē ieviešanas progress vērtējams apmierinoši, jo līdz
2011.gada beigām projektu uzsākšanas un īstenošanas progress bija visās uz
pieejamības un transporta sistēmas attīstību vērstajās aktivitātēs. Kā galveno aktivitāšu
projektu ieviešanas kavējošo faktoru, bez jau minētajām, ir sarežģījumi ar būvdarbu
vajadzībām nepieciešamo zemju atsavināšanu un sadārdzinājums projektos, kā
rezultātā tika lauzti esošie līgumi par būvdarbu izpildi, piemērojot soda sankcijas, un
vairākas izsludinātas iepirkumu procedūras bija jāpārtrauc, jo iesniegtie piedāvājumi
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pārsniedza budžetā plānotos līdzekļus, savukārt pašvaldības, lai risinātu šo problēmu,
ņēma aizņēmumu vai veica atkārtotu iepirkumu. Sadārdzinājuma problēma tika risināta
arī 2012.gadā, izvērtējot pielietotā būvniecības cenu indeksa aprēķināšanas metodiku,
to attiecīgi detalizējot (sīkāk par vadošās iestādes rīcību sadārdzinājuma problēmas
risināšanai skat. ziņojuma sadaļā ,,Sociāli ekonomiskā situācija un tendences’’).
536. Kā jau minēts iepriekš, lielākās progress ir vērojams 3.2.1.2. aktivitātē ,,Publiskais
transports ārpus Rīgas’’, kuras ietvaros noslēgti līgumi par tramvaju transporta
infrastruktūras renovāciju Daugavpilī un jaunas tramvaja līnijas izbūvi un esošo sliežu
posmu rekonstrukciju Liepājā. Tāpat lielākais progress līgumu slēgšanā un attiecībā uz
veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem ir 3.2.1.3.aktivitāte ,,Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā’’, kuras ietvaros tiek īstenoti satiksmes
drošības uzlabojumi Rīgā.
537. 3.2.1.4.aktivitāte „Mazo ostu infrastruktūras
uzlabošana” prioritātes ietvaros ir pirmā, kuras
īstenošana veiksmīgi pabeigta, jo 2011.gadā
pabeigta otra projekta - Mērsraga ostas kanāla un
akvatorija padziļināšana – īstenošana, ko uzsāka
īstenot 2009.gadā.
Projektā veica krasta
nostiprināšanas darbus un kuģu kanāla un ostas
akvatorijas padziļināšanas darbus. Līdz ar to
Mērsraga osta kļūs drošāka kuģošanai un varēs
apkalpot lielākas kravnesības kuģus, kas ļaus ostai
palielināt apkalpoto kravu apjomu. Vienlaikus
plānots, ka kuģu īpatsvaru ar kravnesību virs 5000 GT 15% apmērā varēs sasniegt
2013.gadā. Taču jau pašlaik var secināt, ka projekta ietvaros pabeigtie darbi pozitīvi
ietekmēs starptautisko kravu pārvadājumu attīstību, tādējādi nodrošinot ostu izaugsmi
un veicinot reģionu attīstību.
538. Transporta jomā fizisko rādītāju progress galvenokārt ir atkarīgs no pabeigto projektu
skaita. Kopumā, ņemot vērā jau apstiprinātos projektus un plānotos projektus, gandrīz
visus rādītājus plānots sasniegt (izņemot tajās aktivitātēs, kuru finansējums ir pārdalīts
citu aktivitāšu īstenošanai).
539. Iespējama nebūtiska neizpilde, kas neietekmēs ES fondu ieguldījumu mērķus.
Piemēram, apstiprināto satiksmes drošības uzlabošanas projektu skaits apdzīvotās
vietās ārpus Rīgas būs mazāks par plānoto. Plānotā vērtība tika noteikta, ņemot vērā no
2004.-2006.gada plānošanas perioda vidējās viena projekta izmaksas ar pieņēmumu, ka
tās var palielināties, taču faktiski tika apstiprināti 83 projekti (92,2% no plānotā), kas
tiek īstenoti lielākā apjomā un ir sarežģītāki nekā 2004.-2006.gada plānošanas periodā,
un jaunus projektus pašlaik neplāno apstiprināt.
540. Savukārt atsevišķi rādītāji var tikt pārsniegti. Lielākais progress 2011.gadā ir bijis
autoceļu projektos, kuru ietvaros ir noasfaltēti valsts 1.šķiras autoceļi 181,1 km
garumā. Kopumā noslēgto līgumu ietvaros plānots noasfaltēt 427,0 km (saskaņā ar
darbības programmā plānoto - 330 km), līdz ar to rādītāju plānots sasniegt par 129,4%,
taču ņemot vērā autoceļu būvdarbu izmaksu pieaugumu, faktiski noasfaltēto 1.šķiras
autoceļu kopgarums var būt mazāks.
541. Tāpat labs progress ir bijis tranzītielu sakārtošanas projektos, kuru ietvaros
rekonstruētas ielas 13,1 km garumā (5,46% no tranzītielu kopējā garuma), bet kopumā
līdz 2015.g. beigām plānots rekonstruēt tranzītielas vairāk kā 55,1 km garumā, ņemot
vērā, ka notiek vēl viena atlases kārta. Līdz ar to rādītājs tiks pārsniegts, jo aktivitātei
tika piešķirts papildu finansējums. Rādītāji, kam nepieciešams ietekmes izvērtējums
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pēc projektu pabeigšanas, piem., laika ietaupījuma vērtība pasažieriem noasfaltēta
1.šķiras autoceļa dēļ tiks novērtēti pēc projektu pabeigšanas, vēlākais 2015.gadā.
IKT infrastruktūra un pakalpojumi
542. 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros projektu īstenošana
2011.gadā turpinājās galvenokārt divu apakšaktivitāšu ietvaros, tādēļ līdz 31.12.2011.
sasniegto rādītāju apjoms ir neliels, kā arī maksājumu apmērs finansējuma saņēmējiem
līdz 31.12.2011. ir tikai 53.2 milj. eiro jeb 29.2 % no pasākuma ES fondu finansējuma,
progress gada ietvaros 15.4 procentpunkti.
543. Pārskata perioda ietvaros jauni projekti apstiprināti un līgumi noslēgti tikai
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ,,Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu
attīstība’’ ietvaros – progress gada ietvaros apstiprināto projektu ziņā 10.6 milj. eiro jeb
7.7 procentpunkti, noslēgtajos līgumos 13.9 milj. eiro jeb 10.1 procentpunkti.
544. Kā jau minēts sasniegto fizisko rādītāju apjoms ir neliels – 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes
,,Izglītības iestāžu informatizācija’’ ietvaros 2011.gadā piegādātas 21 datortehnikas
vienības, tā kā centralizētais izglītības iestāžu datortehnikas iepirkums noslēdzies tikai
gada beigās, lielāko daļu no 745 izglītības iestādēm paredzēto datortehnikas un
multimediju iekārtu plānots piegādāt un uzstādīt 2012.gada pirmajā pusgadā. Savukārt
horizontālās prioritātes ,,Informācijas sabiedrība’’ ietvaros kopumā vērtējot IKT
projektus 2011.gadā sasniegts ievērojams fizisko rādītāju progress (skat. sīkāk
ziņojuma sadaļā ,,Horizontālo prioritāšu ieviešana – Informācijas sabiedrība’’).
545. Nav sagaidīti arī pirmie plānotie sasniegtie rezultāti 3.2.2.1.1.apakāktivitātes ietvaros,
jo 2011.gada beigās pilnībā pabeigts tikai divi no sākotnēji plānotajiem 15 valsts
informācijas sistēmu un e-pakalpojumu projektiem. Tādēļ lielāks fizisko rādītāju
progress sagaidāms 2012.gada pirmajā ceturksnī, kad tiks pabeigti vēl vismaz 5
projekti, kuru ietvaros plānotie darbi tuvojas noslēgumam. Pabeigtā projekta ,,VUGD
apmācības informācijas sistēmas pilnveidošana’’ ietvaros izveidota tālmācības
informācijas sistēma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), t.sk. radīta
iespēja valsts iestāžu, pašvaldību un komercsabiedrību vadītājiem iespēja attālināti iziet
apmācību civilās aizsardzības jautājumos, nodrošināta video konferences iespēja
VUGD e-pakalpojumu realizācijai, radīta iespēja Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
koledžas studentiem, kā arī Latvijas iedzīvotājiem attālināti piekļūt mācību
materiāliem.
546. Arī 2011.gadā aktivitāšu ieviešana kavējusies galvenokārt problēmu, kas saistītas ar
publiskajiem iepirkumiem rezultātā- vairākos gadījumos izsludinātais konkurss
vairākas reizes beidzies bez rezultāta, saņemtas sūdzības, kas saistītas ar salīdzinoši
mazo tirgu IKT jomā Latvijā, kā arī valsts informācijas sistēmu iepirkumos
izvirzītajām specifiskajām prasībām.
547. Kopumā pasākumu ieviešanas ātrums gada ietvaros diemžēl nav ievērojami uzlabojies.
Ievērojams progress gaidāms tieši 2012.gadā, kad divās no aktīvajām aktivitātēm
plānots pabeigt daudzus projektus, kā arī uzsākt projektu īstenošanu aktivitātēs, kuru
ieviešana līdz šim nav tikusi uzsākta.
548. 2011.gadā apstiprināti MK noteikumi par divu šī pasākuma aktivitāšu īstenošanu, kas
saistītas ar platjoslas interneta pieejamību un publiskajiem interneta pieejas punktu
attīstību (sīkāk sadaļā ,,MK noteikumi par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu’’),
kas ļaus uzsākt projektu apstiprināšanu 2012.gadā.
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3.3.

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

549. 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.
550. Šī ir viena no prioritātēm, kur jau līdz 2011.gada sākumam līgumi par projektu
īstenošanu noslēgti par gandrīz visu pieejamo finansējumu. Kopumā veikti maksājumi
finansējuma saņēmējiem par vienu trešdaļu no prioritātei pieejamā finansējuma, no tā
12,6% 2011.gadā, līdz ar to kopumā prioritātes īstenošana vērtējama apmierinoši.
Ievērojams maksājumu progress bijis visās aktivitātēs, izņemot 3.3.1.4.aktivitātē
„Lidostu infrastruktūras attīstība”, 3.3.1.6. aktivitātē „Liepājas Karostas ilgtspējīgas
attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” un 3.3.2.1.aktivitātē „Ilgtspējīga sabiedriskā
transporta sistēmas attīstība”, par ko sniegta detalizētāka informācija zemāk.
551. Galvenās problēmas prioritātes projektu īstenošanā saistītas ar iepirkuma problēmām
un būvniecības izmaksu kāpumu. Detalizētāku informāciju par sadārdzinājumu skatīt
sadaļā „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” un iepirkuma
problēmām sadaļā „Lielo projektu īstenošana”.
Ilustrācija 44 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 31.12.2011., ES fondu finansējums., milj.eiro, % progress 2011.gada ietvaros

552. Attiecībā uz rādītājiem satiksmes jomā var minēt, ka izbūvētais un rekonstruētais TEN
autoceļa kopgarums ir 84,2 km jeb 149,3% no DPP noteiktā mērķa. Noslēgto līgumu
ietvaros plānots rekonstruēt 337.59 km TEN autoceļu, līdz ar to rādītājs tiks
ievērojami pārsniegts, jo sākotnēji aktivitātē tika plānots realizēt tikai divus lielos
projektus, bet sakarā ar sākotnēji plānoto izmaksu samazināšanos, kā arī aktivitātei
piešķirto papildu finansējumu tika veiktas papildu projektu iesniegumu atlases. Taču,
ņemot vērā, ka šobrīd autoceļu būvniecības tirgū vērojams faktisko autoceļu būvdarbu
izmaksu pieaugumu, faktiski izbūvēto un rekonstruēto TEN autoceļu kopgarums var
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būt mazāks par plānoto saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu.
Rādītāji, kam nepieciešams ietekmes izvērtējums pēc projektu pabeigšanas, piemēram,
laika ietaupījuma vērtība pasažieriem noasfaltēta izbūvētā un rekonstruēta TEN
autoceļa dēļ tiks novērtēti pēc projektu pabeigšanas vēlākais 2015.gadā.
553. Pārējo rādītāju progress 2011.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. Ņemot vērā
EK 09.12.2005. Kopienas vadlīniju par lidostu finansēšanu un valsts atbalstu darbības
uzsākšanai aviosabiedrībām pārskatīšanu un aktualizāciju, tika veikti attiecīgi
grozījumi nacionālajā likumdošanā – likumā „Par aviāciju”, kā arī uz tā pamata
izstrādāti jauni 23.08.2011. MK noteikumi Nr.661 „Noteikumi par lidostas uzliekamām
sabiedriskās nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām”, kur tika iestrādāta norma, ka
valsts un pašvaldība var uzlikt lidostām sabiedriskās nozīmes pakalpojumu saistības,
tajā skaitā infrastruktūras būvju būvniecību, noslēdzot trīspusēju līgumu. Līdz ar to
10.11.2011. Liepājas un Ventspils reģionālās lidostas ir iesniegušas atkārtoti precizētus
projektu iesniegumus atbilstoši likumdošanas izmaiņām.
554. Saistībā ar 3.3.1.1.aktivitātes „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojums” izmaksu pieauguma
problēmu, par ko jau bija minēts iepriekšējā gada ziņojumā, tiek meklēti jauni
risinājumi tās novēršanai, kas saistīti ar pašreiz pielietotā būvniecības cenu indeksa
aprēķināšanas metodikas izvērtēšanu un būvniecības indeksa detalizāciju.
555. Savukārt 3.3.2.pasākuma „Ilgtspējīgas transporta sistēmas
īstenots viens lielais projekts „Rīgas piepilsētas dzelzceļa
sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva
pasākumam pieejamo finansējumu, līdz ar informāciju par
skatīt sadaļā „Lielo projektu īstenošana”.

attīstība” ietvaros tiek
pasažieru pārvadājumu
atjaunošana” par visu
tā īstenošanas progresu

556. Kopumā skatoties, prioritātes īstenošanā gada laikā sasniegtais progress ir vērtējams
apmierinoši, kopumā noslēgto līgumu apjoms sasniedza 96,2% no pieejamā
finansējuma. Ņemot vērā, ka iepirkumu un sadārdzinājuma problēmas, kas kavē
aktivitātes īstenošanu tiek aktīvi risinātas, līdz ar to maksājumu apjoms un fizisko
rādītāju progress palielināsies nākamajos gados.
557. Ņemot vērā, ka 55,4% no prioritātes finansējuma atvēlēts lielajiem projektiem,
prioritātes īstenošanas gaita lielā mērā atkarīga no lielo projektu ieviešanas progresa,
par kuriem vairāk informācijas ir šī ziņojuma sadaļā „Lielo projektu īstenošana”.

3.4.

Prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei
nodrošināšana” ieviešana

558. 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.
559. 2011.gada ietvaros prioritātes progress salīdzinājumā ar citu prioritāšu progresu ir bijis
diezgan ievērojams apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ziņā. 2011.gadā
apstiprināti projekti par 16.8 procentpunktu, noslēgti līgumi par 21.6 procentpunktiem
vairāk nekā līdz 2010.gada beigām. Savukārt veikto maksājumu finansējuma
saņēmējiem ziņā prioritātes progress ir bijis zems (veikti maksājumi par 13.3
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procentpunktiem vairāk nekā līdz 2010.gada beigām), ko ietekmēja gan tālāk
aprakstītie vispārējie aktivitāšu īstenošanu kavējošie faktori, gan specifiskie, tādi kā
līgumu laušana 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros, projektu iesniegumu
neiesniegšana 3.4.1.4.aktivitātē „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”. Informācija par
progresu pasākumu līmenī atspoguļota ilustrācijā zemāk.
Ilustrācija 45 3.4.prioritātes ,,Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana’’ ietvaros
apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus) līdz
31.12.2011., ES fondu finansējums, milj.eiro, % progress 2011.gada ietvaros
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560. Progress 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei
nodrošināšana” ietvaros 2011.gadā galvenokārt saistīts ar vides jomas aktivitāšu
īstenošanu.
Vides joma
561. Līdz 2011.gada beigām tika uzsākta visu aktivitāšu īstenošana. 04.10.2011. ir
apstiprināts 3.4.1.3. aktivitātes "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ
infrastruktūras izveide" projekta iesniegums par kopējo aktivitātei piešķirto
finansējumu, izsludinot atkārtoto projektu iesniegumu atlases 3.uzaicinājumu
(2010.gadā potenciālais projekta iesniedzējs nespēja savlaicīgi sagatavot nepieciešamo
tehnisko dokumentāciju).
562. Uz 2011.gada beigām tika pabeigta 73 projektu īstenošana (visi galvenokārt
3.4.1.1.aktivitātes ietvaros), kā rezultātā, uz 2011.gada beigām „Papildu iedzīvotāju
skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti” vērtība – 17 513 iedzīvotāji. Ņemot
vērā, ka tika pagarināti vairāku projektu īstenošanas termiņi, 2011.gadā sasniegtā
vērtība ir mazāka nekā plānotā. Pārējās vides jomas aktivitātēs plānoto rādītāju vērtības
netika sasniegtas vai tika sasniegtas daļēji, ievērojot arī to, ka rādītāju aktuālās vērtības
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nosaka tikai pēc projektu noslēguma ziņojuma apstiprināšanas, nevis pēc projekta
faktiskās pabeigšanas.
563. 2011.gadā vides jomas ietvaros tika noslēgts 80 līgumi, savukārt uz 2011.gada beigām
kopumā tika īstenoti 251 projekts (t.sk. 73 pabeigti projekti) par 114.5 milj.eiro jeb
58.8% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma.
564. Lielākais progress vides jomā noslēgto līgumu ziņā ir vērojams 3.4.1.1.aktivitātē
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000”, kuras ietvaros 2011.gadā tika noslēgti 76 līgumi. Minētais liecina par
aktīvu projektu īstenošanu un pakāpeniskai aktivitātei piešķirtā finansējuma apguvi, kā
arī 3.4.1.5.2.apakšaktivitātē „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku
novēršanai un samazināšanai”, kuras ietvaros gada beigās ir noslēgti līgumi par 2
projektu īstenošanu, līdz ar to ir uzlabojusies aktivitātes finanšu apguve par gandrīz
30% salīdzinājumā ar 2010.gadu.
565. Kā vienu no būtiskākiem vides jomas aktivitāšu īstenošanu kavējošajiem faktoriem var
minēt iesniegtās sūdzības par iepirkumu rezultātiem, kas negatīvi ietekmē kopējo
pasākuma īstenošanas progresu, jo sūdzību izskatīšanas rezultātā ievērojami tika kavēti
plānotie līgumu noslēgšanas grafiki, kā arī lēmumus par aktivitāšu satura un
finansējuma apjoma pārskatīšanu.
566. Papildu tam pie ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu īstenošanu kavējošajiem
faktoriem var minēt izmaksu pieaugumu projektu ietvaros, kas tika konstatēts jau
iepirkumu procedūru stadijā. Katrs gadījums tika izvērtēts individuāli, par kritēriju
ņemot būvdarbu līguma sadārdzinājumu pret tehniski ekonomiskā pamatojuma
sākotnēji plānoto būvdarbu līguma summu realizācijas gadu cenās. Ja izmaksu
pieaugums tika apstiprināts, tad tikai uz projekta neattiecināmo izmaksu rēķina.
567. 3.4.1.4.aktivitātē „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” 2011.gadā tika īstenoti 2
projekti par 25.8 milj.eiro jeb 17.7% no aktivitātes pieejamā finansējuma. Aktivitātes
ieviešana ir aizkavējusies kārtējā projekta neiesniegšanu paredzētājā termiņā dēļ.
Problēmas radās nekustamā īpašuma jautājuma sakārtošanas, kā arī principa
„piesārņotais maksā” principa ievērošanas dēļ.
568. 2011.gadā aktīvi veikta 3.4.1.5. aktivitātes ,,Vides risku samazināšana" īstenošana,
noslēdzot vēl 3 līgumus. Ņemot vērā, ka 3.4.1.5.2.aktivitātes „Hidrotehnisko būvju
rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” projekta noslēguma
maksājums tiks veikts 2012.gadā, kā arī tiks apstiprināts noslēguma pārskats, attiecīgi
2011.gada plānotā rādītāja „Rekonstruētie hidrotehnisko būvju kompleksi, skaits”
izpilde tiks nodrošināta 2012.gada sākumā.
569. Vērtējot aktivitāšu vides jomā ieviešanu kopumā, secināms, ka tā bija apmierinoša, bet
tomēr prognoze par 2011.gadā ievērojamu uzraudzības rādītāju aktuālo vērtību
sasniegšanu nav sevi attaisnojusi augstāk aprakstīto problēmu dēļ.
Tūrisms
570. Tūrisma jomā tiek īstenotas divas apakšaktivitātes, kuru ieviešana kopumā būtiski
neatpaliek no plāna un ir sagaidāms, ka visi sagaidāmie rezultāti tiks sasniegti pēc
projektu pabeigšanas.
571. 3.4.2.1.1. apakšaktivitātē „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana,
atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstība” ietvaros līdz
31.12.2011. ir noslēgti līgumi par 21 projektu īstenošanu par ES fondu līdzfinansējumu
10.8 milj. eiro (98% no aktivitātei paredzētā ES finansējuma). Apakšaktivitātei
pieejamais finansējums ir samazinājies, salīdzinot ar 2010.gadu, jo finansējums, kas
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nebija piesaistīts projektiem, pārskata periodā tika pārdalīts 3.4.4.1. aktivitātei
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi.
572. Līdz 2011.gada beigām ir pabeigti 5 projekti, bet 16 projektu īstenošana turpinās. Kā
labas prakses piemēru var minēt Jelgavas
vecpilsētas atjaunošanu un pielāgošanu tūrisma
attīstībai. Turpmāk jelgavnieki un pilsētas viesi,
apmeklējot saglabāto un renovēto vecās Jelgavas
daļu, varēs staigāt ne tikai pa atjaunotajām bruģa
ieliņām, bet arī iegūt informāciju par tās vēsturi un
citiem tūrisma objektiem pilsētā.
573. 3.4.2.1.2. apakšaktivitātes „Nacionālās nozīmes
velotūrisma produkta attīstība” ietvaros turpinājusies 7 projektu īstenošana par kopējo
finansējumu 6.1 milj. eiro jeb 98.8% no pieejamā ERAF finansējuma. Līdz 2011.gada
beigām ir izveidoti 13,6 km jaunu, labiekārtotu veloceliņu (100% no 2011. gadā
plānotās sasniedzamās vērtības un 27,8% no
plānotās sasniedzamās vērtības plānošanas
periodā).
574. Tā kā 2010.gadā tika veikta finansējuma pārdale
3.4.2.1. aktivitātes ietvaros, to samazinot
3.4.2.1.1.apakšaktivitātei un palielinot 3.4.2.1.2.
apakšaktivitātei, 2011.gada sākumā tika noslēgta
vēl viena vienošanās par projekta īstenošanu
Ventspilī par ERAF finansējumu 1 milj. eiro.
Kultūra
575. 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 uzsāktas visas trīs aktivitātes, kuru īstenošana
2011.gadā norisinājusies atbilstoši atbildīgās iestādes nospraustajiem mērķiem un
kopumā vērtējama pozitīvi. Ņemot vērā, ka lielākā daļa projektu uzsākta 2011.gadā,
rādītāji tiks sasniegti turpmākajos gados pēc projektu pabeigšanas.
576. 3.4.3.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes
daudzfunkcionālu centru izveide” ietvaros par visu
aktivitātei pieejamo ES fondu finansējumu (21.1 milj.
eiro) tiek īstenoti trīs projekti Latvijas reģionos –
Kurzemē (Liepājā), Latgalē (Rēzeknē) un Vidzemē
(Cēsīs). Sākotnēji Kurzemē tika plānoti divi
daudzfunkcionālie centri (Ventspilī un Liepājā), taču
Ventspils pilsētas dome projekta pieteikumu
neiesniedza.
577. 2011.gadā tika noslēgts līgums ar Liepājas pilsētas domi par projekta
„Daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” izveide”” īstenošanu par 40% no
aktivitātei piešķirtā ES fondu līdzfinansējuma. Līguma slēgšanas process bija
aizkavējies vairāku gadu garumā, jo pašvaldībai trūka nepieciešamā līdzfinansējuma.
578. 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu
atjaunošana” ietvaros tika plānots, ka līdz plānošanas perioda beigām atjaunos un
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saglabās 10 kultūras mantojuma objektus, taču aktivitātei pieejamā finansējuma
ietvaros 2011.gadā līgumi noslēgti tikai par 6 projektu ieviešanu.
579. 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu
saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ietvaros plāno
atjaunot un saglabāt 5 privātīpašumā esošos kultūras mantojuma objektus. 2011.gadā I
kārtas ietvaros tika noslēgti trīs līgumi par kopējo ES fondu līdzfinansējuma summu
3.8 milj. eiro (67%), atlikušo finansējumu 1.9 milj. eiro (33,0%) plānots izlietot II
kārtas ietvaros.
Energoefektivitāte
580. Energoefektivitāte ir viena no prioritārajām jomām, kas tiek atbalstīta no ERAF
finansējuma. Kopumā mājokļu energoefektivitātes jomā ir paredzētas divas aktivitātes,
kuru īstenošana aktīvi turpinājās 2011.gadā.
581. 14.09.2011. tikai veikti grozījumi DPP, palielinot 3.4.4.1. aktivitātē kopējo pieejamo
ERAF finansējumu no 63.1 milj. eiro uz 68 milj. eiro. ERAF finansējuma pārdale uz
3.4.4.1. aktivitāti 4,9 milj. eiro apmērā tika veikta no 3.4.2.1.1. apakšaktivitātes,
3.4.2.1.2. apakšaktivitātes un 3.4.4.2. apakšaktivitātes.
582. 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
ietvaros turpinās projektu atlases devītā kārta par visu pieejamo ES fondu finansējumu.
Projektu iesniegumu pieņemšana turpināsies līdz paziņojumam par projektu
iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu, t.i. līdz brīdim, kad aktivitātes ietvaros
pieejamais finansējums būs izlietots.
583. Kopumā aktivitātē līdz 2011.gada beigām ir noslēgti 399 līgumi un pabeigta 56
projektu īstenošana. Lielākā daļa projektu tika noraidīti nekvalitatīvās projekta
dokumentācijas dēļ. Liels projekta iesniegumu skaists saņēma negatīvu vērtējumu, jo
nekvalificējās kritērijiem, kas nosaka, ka siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc
renovācijas nedrīkst pārsniegt 120 kWh/m2, ja ēkai ir viens vai divi stāvi, vai 100
kWh/m2, ja ēkai ir trīs vai vairāk stāvi.
584. Ieviestie energoefektivitātes pasākumi 56 daudzdzīvokļu mājās veido 72,7% no
2011.gadā plānojamās sasniegtās vērtības un 46,7% no plānotās sasniedzamās vērtības.
585. Siltumenerģijas patēriņa samazinājums atbalstītajās
daudzdzīvokļu mājās bija 47,68%, salīdzinot ar
siltumenerģijas patēriņu līdz energoefektivitātes pasākumu
veikšanas
uzsākšanai.
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.
586. Kā piemēru var minēt biedrības “Dārza ielas nams”, kas
apsaimnieko daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Dārza ielā 2,
Augšlīgatnē
daudzdzīvokļu
mājas
siltumnoturības
uzlabošanas pasākumu īstenošanu, piesaistot ERAF līdzfinansējumu. Ēkā atrodas 16
dzīvokļi, ambulance un zobārstniecības kabinets. Projekta ietvaros ir veikta fasādes,
cokola un pagraba siltināšana, ieeju un pagraba durvju nomaiņa, jumta pārseguma
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renovācija un siltināšana, koka logu un lodžijas durvju nomaiņa un siltumapgādes
sistēmas renovācija. Pēc energoaudita aprēķiniem plānotais siltuma patēriņa
ietaupījums pēc ēkas renovācijas un energoefektivitātes uzlabošanas būs līdz pat 56%.
Laikā, kad strauji aug energoresursu cenas, mājas siltināšana ir neatsverams
ieguldījums iedzīvotāju labklājības vairošanai. Šāda projekta realizācijas ieguvumi:
mazāka maksa par apkuri, glīta māja un iespēja dzīvot zaļi, kā arī dzīvokļa īpašuma
vērtības būtiska palielināšanās.
587. 3.4.4.2.aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” tiek
īstenoti pirmajā un otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā apstiprinātie projekti. Līdz
2011.gadam beigām ir noslēgti 59 līgumi par sociālo dzīvojamo māju renovāciju par
kopējo ERAF finansējumu 6.6 milj. eiro apmērā jeb 95.4% no aktivitātei pieejamā
ERAF finansējuma. Mērķis ar ERAF finansējumu ir palielināt pašvaldības sociālā
dzīvojamā fonda energoaktivitāti, vienlaikus ceļot tā kvalitāti un ilgtspēju un
nodrošināt sociāli mazaizsargātas personu grupas ar adekvātu mājokli. Aktivitātes
ietvaros tiek atbalstītas ēkas energoresursu patēriņa samazināšanas izmaksas, kas
nodrošina energoaudita pārskatā norādīto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu
izpildi un ēkas renovācijas un rekonstrukcijas izmaksas (nemainot ēkas funkcijas), kā
arī strukturālo daļu un ēkas tehnisko instalāciju atjaunošanas un izveides izmaksas.
588. Kopumā līdz 2011.gada beigām 14 projektu īstenošana tika pabeigta (2011.gadā – 5
projekti), vēl 45 projekti tiek īstenoti. Starp pabeigtajiem projektiem zemākais
siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas ir 24%, augstākais – 58.25%. Kritērijiem
neatbilstošu projektu dēļ 3.4.4.2.aktivitātes ietvaros prognozējams, ka iznākuma
rādītājs (73 renovētas sociālās dzīvojamās mājas) tiks sasniegts daļēji, renovējot 59
sociālās dzīvojamās mājas. Papildus norādāms, ka sākotnēji rādītāja mērķi tika noteikti
kā siltumenerģijas ietaupījums starp visām sociālajām mājām, nevis tikai renovētajām.
Tai pat laikā šobrīd ir iespējams rādītāju noteikt starp renovētajām mājām. Aktivitātes
ietvaros minimāli sasniedzamais rādītājs ir 20%, bet tas tiek pārsniegts, jo bieži
projekta
īstenotāji
veic
kompleksus
siltināšanas
pasākumus, kas dod lielāku
ietaupījumu.
589. Kā
piemēru
var
minēt
Ozolaines sociālās dzīvojamās
mājas
siltumnoturības
uzlabošanas pasākumus. Pirms
siltumnoturības pasākumu veikšanas, saskaņā ar sociālās dzīvojamās mājas
energoaudita atskaitē iekļauto novērtējumu, ēkas tehniskais stāvoklis bija
neapmierinošs. Projekta īstenošanas rezultātā būtiski tika uzlaboti sociālās dzīvojamās
mājas iedzīvotāju dzīves apstākļi, nodrošināta energoresursu efektīva izmantošana,
uzlabota vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem – tiek nodrošināta
brīva pārvietošanās personām ar kustību traucējumiem ēkas 1.stāvā – ierīkoti četri
dzīvokļi personām ar kustību traucējumiem, paplašinātas ieejas durvis, gaiteņu durvis,
virtuves durvis, atbalsta kompleksa uzstādīšana sanitārajā mezglā.
590. Kā galvenos aktivitāšu ieviešanu kavējošos faktorus var minēt nekvalitatīvi
sagatavotus projektu iesniegumus, kas būtiski palēnina aktivitātes īstenošanu, jo pēc
projekta apstiprināšanas ir jāveic daudz precizējumu; 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.
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3.5.

Prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas
veicināšana” ieviešana

591. 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.
592. Līdz 2011.gada beigām prioritātē apstiprināti projekti par 529.1 milj.eiro jeb 78.9%,
noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par 523.7 milj.eiro jeb 78.1% no prioritātei
pieejamā ES fondu finansējuma. Prioritātes ietvaros veikti maksājumi finansējuma
saņēmējiem (ieskaitot avansus) 346.1 milj.eiro jeb 51.6% apmērā no pieejamā ES
fondu finansējuma.
593. Prioritātes ieviešanas progress 2011.gada ietvaros vērtējams kā sekmīgs, jo prioritātes
ietvaros 2011.gadā apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par gandrīz 80% no
prioritātei pieejamā finansējuma, savukārt maksājumi veikti par 10.3 procentpunktiem
vairāk nekā uz 2010.gada beigām. Informācija par progresu pasākumu līmenī
atspoguļota ilustrācijā zemāk.
Ilustrācija 46. 3.5.prioritātes ,,Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veidošana’’ ietvaros
apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus) līdz
31.12.2011., ES fondu finansējums, milj.eiro, % progress 2011.gada ietvaros

594. Lielākais progress projektu apstiprināšanā, līgumu slēgšanā un maksājumu
finansējumu saņēmējiem veikšanā 2011.gadā tika sasniegts vides aizsardzības
pasākuma ietvaros.
Vides aizsardzības infrastruktūra
595. Vides aizsardzības infrastruktūras jomā 2011.gadā kopumā tika nodrošināta 168
projektu īstenošana, t.sk. noslēgti jauni 49 līgumi par 38.7 milj.eiro. Uz 2011.gada
beigām pabeigts 53 projekts, līdz ar to ir vērojams rādītāju sasniegšanas progress
pasākuma aktivitātēs.
596. Lielākais progress vērojams 3.5.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, kur 2011.gadā
noslēgto līgumu summa sasniedza 90.8% no aktivitātes pieejamā finansējuma. Turklāt
šajā aktivitātē veikti relatīvi lielākie maksājumi pasākuma ietvaros (67.8%).
597. Uz 2011.gada beigām tika pārsniegta rādītāja - papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērstu
ūdenssaimniecības projekti, vērtība saskaņā ar plānoto (87 283 iedzīvotāji no plānotiem
39 449), kas ir saistīts ar to, ka ir pabeigti vairāk projektu nekā sākotnēji bija plānots.
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Līdz 31.12.2011. ir pabeigti 15 projekti, no kuriem 7 projektos ir nodrošināti sākotnēji
projektos plānotie rādītāji gan iznākuma rādītāji, gan rezultāta rādītāji. 8 projektos
norādīti sasniegtie rādītāji samazinās, jo samazinās iedzīvotāju daudzums, bet tas
neietekmē projekta mērķu sasniegšanu. Kopumā aktivitātē paredzētie rādītāju apjomi
tiks sasniegti 2013. gadā, atbilstoši plānotajam.
598. Kā būtiskākās problēmas aktivitātes īstenošanā, kas aizkavē projektu ieviešanu un
ietekmē finansējuma apguvi var minēt iepirkumu procedūru norises atsevišķus posmus,
neatbilstošu konkursu nolikumu izstrāde, iepirkumu rezultātu pārsūdzības, finansējuma
saņēmēju nepietiekama kompetence, izmaksu pieaugums un tajā pašā laikā arī
ietaupījuma, kas radies projektu īstenošanas laikā, izmantošana. Informācija par
vairāku ūdenssaimniecības projektu īstenošanu ir atrodama sadaļā 4. „Lielo projektu
īstenošana”.
599. Uz 2011.gada beigām 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo
izgāztuvju rekultivācija” (3.5.1.2.1.apakšaktivitāte) ietvaros tika rekultivētas 30
normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuves jeb 78% no gala vērtības
saskaņā ar DPP, kā rezultātā samazināta negatīvā ietekme uz vidi, ko rada vides
aizsardzības prasībām neatbilstošas izgāztuves, kā arī tika izveidota monitoringa
sistēmas izveide izgāztuvēs. 2011.gadā 3.5.1.2.1.apakšaktivitātē arī 2.projektu atlases
kārtā līdzīgi kā 1.kārtai, izanalizējot finansējumu saņēmēju projektus tiek pieļauta
iespēja, ka lielākajai daļai projektu tiks veikti grozījumi vienošanās par projektu
īstenošanu, samazinot projektu kopējo izmaksu summu, jo līgumi projektu ietvaros tiek
noslēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots. Tā kā daļai projektu 2012. gada
I pusē vēl plānots noslēgt līgumus projektu ietvaros, tad precīzāka situācija par
projektu atlases 2.kārtas ietaupījumu būs zināma 2012.gada II pusē, kad attiecīgi varēs
arī veikt grozījumus projektos.
600. Otrā veiksmīgākā ir 3.5.1.2.2. apakšaktivitāte „Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu attīstība”, kura ietvaros uz 2011.gada beigām noslēgti 12 līgumi par 36.1
milj.eiro jeb 90.1 % no pieejamā apakšaktivitātes finansējuma un finansējuma
saņēmējam izmaksāti 60.6% no pieejamā finansējuma. Aktivitātes ietvaros ir pabeigts
1 projekts, līdz ar to iznākuma rādītājs „papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti
atkritumu apsaimniekošanas projekti”, tika sasniegts par 8% no gala vērtības saskaņā ar
DPP;
601. Uz 2011.gada beigām 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas attīstība” (turpmāk – 3.5.1.2.3.apakšaktivitāte) ir noslēgti līgumi par 12.8
milj.eiro jeb 23.2% no aktivitātei pieejamā finansējuma. Ir pabeigti 2 projekti, bet
rādītāji tiks norādīti tikai 2012.gada sākumā pēc noslēgumu ziņojumu apstiprināšanas
noslēgtiem projektiem. Kopumā rādītājs netiks sasniegts saskaņā ar DPP plānoto gala
vērtību, jo potenciālajiem finansējuma saņēmējiem nav pieņemami spēkā esošie
aktivitātes ieviešanas nosacījumi, kuri, savukārt, izriet no komercdarbības atbalsta
kontroles regulējuma. 3.5.1.2.3 apakšaktivitātes ietvaros 2011.gadā tika konstatēta
problēma ar finansējuma piesaisti saistībā ar
AS
„Latvijas
Krājbanka”
darbības
apturēšanu. Problēma tiks risināta 2012.gadā,
veicot pārkreditāciju uz citu kredītiestādi, kā
arī saskaņojot projektā radīto ilgtermiņa
ieguldījumu ieķīlāšanu.
602. 3.5.1.4. aktivitātes „Vides monitoringa un
kontroles sistēmas attīstība” ietvaros
2011.gadā apstiprināti 12 projekti par 9.3
milj.eiro jeb 91.3% no aktivitātei piešķirta
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finansējuma, no kuriem noslēgti ir 8 līgumi par 5.4 milj.eiro jeb 50.3% no aktivitātei
pieejamā finansējuma. Neskatoties uz to, ka aktivitātes ietvaros finansējuma
saņēmējiem ir veikti maksājumi 30% apmērā, progress aktivitātes ieviešanā, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu, ir diezgan ievērojams. Aktivitātē ir pabeigti 5 projekti, kā rezultātā
ir īstenotas trīs ES direktīvas gaisa kvalitātes kontrolei un uzraudzībai: Nr.2008/50/EK
un Nr.2004/107/EK un 76/464/EEC.
603. Kā vienu no prioritātes ietvaros īstenotiem projektiem varētu minēt projekta
„Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta.
Poligona „Daibe” infrastruktūras pilnveidošana” īstenošanu. Finansējuma saņēmējs šī
projekta ietvaros ir SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3.67 milj.eiro, no kurām 85% jeb 3.12
milj.eiro finansē KF. Īstenojot projektu, ir nodrošināta kvalitatīva, vides aizsardzības
un normatīvo aktu prasībām atbilstoša, atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšana
Ziemeļvidzemes reģiona teritorijā. Projektā ir izbūvēts otro atkritumu apglabāšanas
šūnu 3,2-3,8 ha platībā ar ietilpību ~ 540 000 m3, izbūvēts atkritumu mehāniskās
priekšapstrādes centrs, veikta atkritumu mehāniskās priekšapstrādes iekārtu piegāde.
Projekta ieviešana ir saistīta ar direktīvas par atkritumu poligoniem 1999/31/EK
īstenošanu (skatīt sadaļā 2.2.3. Atbilstība Kpienas prasībām atkritumu, notekūdeņu un
ūdens jomā).

Enerģētika
604. Kopumā pasākumā 3.5.2. „Enerģētika” ietvaros ir noslēgti 42 līgumi par projektu
īstenošanu par 67.2 milj. eiro, kas ir 61.6% no pieejamā ES finansējuma.
605. 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai” ietvaros ir noslēgti 32 līgumi par projektu īstenošanu par KF
finansējumu 36.8 milj. eiro. No tiem līdz 2011.gada beigām ir pabeigti 6 projekti, kā
rezultātā paaugstināta siltumapgādes ražošanas efektivitāte Rīgā, Rēzeknē un Valmierā
un samazināti siltumenerģijas zudumi siltumapgādes sistēmās Rīgā, Kuldīgā un
Tukumā. Ņemot vērā finansējuma atlikumu iepriekšējās projektu iesniegumu atlases
kārtās, tika organizēta trešā kārta. Kopumā iesniegti 40 projektu iesniegumi par KF
finansējumu 20.1 milj. eiro, 2011.gada beigās tika uzsākta iesniegto projektu vērtēšana.
606. 2011.gadā tika rekonstruēti siltumtīkli 4,2 km garumā, kas ir 58,3% no 2011. gadā
plānojamās sasniegtās vērtības un 2,6% no plānošanas periodā plānotās sasniedzamās
vērtības.
607. Biežāk sastopamās problēmas ir saistītas ar to, ka apjomīgo iepirkuma procedūru
rezultātā un būvniecības sezonalitātes dēļ atsevišķos gadījumos tika kavēti plānotie
projekta īstenošanas termiņi.
608. 2011.gadā saskaņā ar DP papildinājuma grozījumiem tika izveidota
3.5.2.1.2.apakšaktivitāte „Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai”, kuras ietvaros tika atbalstītas komercsabiedrības, kas ražo
siltumenerģiju nolūkā patērēt to savām paša vai lokālās siltumapgādes vajadzībām.
Finansējums tiks piešķirts siltumenerģijas ražošanas iekārtām ar uzsildīto siltuma
jaudu, kas ir lielāka par 3 MW. Projektu īstenošanas rezultātā, modernizējot vai mainot
ražošanu un produktus, tiks paaugstināta autonomo ražotāju konkurētspēja un
industriālā kapacitāte. Projektu atlase notika no 01.12.2011. - 01.02.2012, līdz ar to
2012.gada I ceturksnī norit iesniegto projektu izvērtēšana.
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609. Savukārt 3.5.2.2.aktivitātē „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas
elektrostaciju attīstība” 2011.gadā turpinājās 10 projektu īstenošana par KF
finansējumu 30,4 mil. eiro apmērā. Projektus īsteno Jēkabpilī, Rīgā, Jelgavā, Gulbenē
Kuldīgā, Liepājā, Valkā, Kārsavas novadā, Saldus novadā. Projektu īstenošanas
rezultātā kopumā tiks uzstādīta elektrības jauda – 36 MW, kas pārsniedz DPP plānotos
rādītājus aktivitātes ietvaros papildus piešķirtā finansējuma dēļ.
610. Ņemot vērā, ka 3.5.2.2.aktivitātē netika plānotas turpmākās projektu iesniegumu
atlases kārtas, KF finansējuma atlikums 18.5 milj. eiro ir pārdalīts
3.5.2.1.2.apakšaktivitātei „Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai”, tādējādi nodrošinot efektīvāku ES fondu finansējuma izlietojumu.
611. Kā vienu piemēru no īstenotajiem projektiem var
minēt to, ka ūdenssildāmo katlu nomaiņas rezultātā
SC „Vecmīlgrāvis" darbojas biokurināmā katli
bāzes slodzē un automatizētie ūdenssildāmie katli,
kas paredzēti darbam ar dabasgāzi un šķidro
kurināmo, darbojas apkures periodā, regulējot
kopējo siltumcentrāles siltumslodzi automātiskā
režīmā atkarībā no ārgaisa temperatūras un karstā
ūdens patēriņa. Šo katlu jauda ir izvēlēta
pietiekoša, lai nodrošinātu stabilu siltumenerģijas
ražošanu ziemas perioda aukstākajos mēnešos
atbilstoši jaudas rezervēšanas kritērijiem. Savukārt,
realizējot otro etapu, tika uzstādīts dūmenis,
uzstādīti trīs ūdenssildāmo katli ar kondensācijas
ekonomaizeriem,
pieslēgumu infrastruktūras
izbūve, palaišana, ieregulēšana un nodošana
ekspluatācijā.
612. Galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā enerģētikas jomā bija saistītas ar to, ka
iesniedzējiem ir ierobežotas 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.

3.6.

Prioritātes „Policentriska attīstība” ieviešana

613. 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.
614. Līdz 2011.gada beigām prioritātē ,,Policentriska attīstība” tika apstiprināti projekti un
noslēgti līgumi par 245.8 milj. eiro jeb 89.5% un veikti maksājumi finansējuma
saņēmējiem (ieskaitot avansus) 173.5 milj. eiro jeb 63.2% apmērā no prioritātei
piešķirtā ES fondu finansējuma.
615. Lielākais progress prioritātes līmenī bija vērojams 3.6.1.1. aktivitātē „Nacionālās un
reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai”, kuras ietvaros 2011.gadā tika veikta trešās ierobežotās projektu iesniegumu
atlases kārtas, kas ilga no 01.03.2010.-30.06.2011., ietvaros iesniegto projektu
iesniegumu vērtēšana. Trešās atlases kārtas ietvaros tika apstiprināti (ar nosacījumiem)
32 projekti par summu, kas veido 78,05% no iesniegto projektu iesniegumu
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finansējuma kopapjoma. Aktivitātes ietvaros kopumā pabeigti ir 22 projekti, bet 50
projektu īstenošana turpinās.
Ilustrācija 47 3.6. prioritātes ,,Policentriska attīstība’’ veidošana’’ ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie
līgumi un finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus) līdz 31.12.2011., ES fondu finansējums,
milj.eiro, % progress 2011.gada ietvaros

616. Problēmas 3.6.1.1. aktivitātes ieviešanā, galvenokārt, saistītas gan ar projektu ietvaros
veicamajām publiskā iepirkuma procedūrām, gan ar to, ka paralēli tiek īstenoti projekti
vairākās ES fondu aktivitātēs vai tiek saņemts finansējums no dažādiem finanšu
avotiem, piemēram, paralēli notiek 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”
(3.5.1.1.aktivitāte) un 3.6.1.1.aktivitātes projektu īstenošana un rodas situācija, ka nav
iespējams sinhroni un savlaicīgi īstenot 3.6.1.1.aktivitātes projektos plānotās darbības,
kamēr nav pabeigti darbi 3.5.1.1.aktivitātes projektos.
617. 3.6.1.2.aktivitātē 2011.gadā turpinājās divu iepriekš apstiprināto projektu īstenošana
par kopējo ERAF finansējumu 10 milj. eiro (100%).
618. 2011.gadā tika organizētas trīs 3.6.prioritātes
„Policentriskā attīstība” Koordinācijas padomes
sēdes, kuru laikā tika izskatītas plānotās projektu
idejas un attīstības programmas. 3.6.2.1.aktivitātes
ietvaros.
619. Kā piemēru 3.6.1.1.aktivitātes ieviešanai var minēt
to, ka 2011.gadā Rēzeknē tika rekonstruēti
maģistrālās ielas
Atbrīvošanas
alejas posmi, lai
uzlabotu dzīves
vidi, modernizētu
pilsētas
transporta
infrastruktūru
Rēzeknes pilsētas
un rajona iedzīvotāju un viesu drošai un kvalitatīvai nokļūšanai līdz pakalpojumu,
sabiedrisko iestāžu un uzņēmējdarbības objektiem, paplašinot iespējas saņemt šos
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pakalpojumus. Atbrīvošanas aleja savieno pilsētas Ziemeļu un Dienvidu mikrorajonus,
tur atrodas nozīmīgākie sabiedriskie, valsts un pašvaldību objekti.

4. Lielo projektu īstenošana
620. Šajā sadaļā iekļauta informācija par lielo projektu ieviešanas gaitu, veiktajiem
iepirkumiem, finanšu apguvi, kā arī sasniegtajiem rezultātiem.
621. Saskaņā ar Regulu Nr.1083/2006 EK apstiprināšanai ir jāiesniedz tādi projekti, kuru
kopējās izmaksas pārsniedz 50 milj. eiro. Latvijā paredzēts ieviest 8 lielos projektus,
taču atbilstoši Finanšu ministrijas izteiktajiem priekšlikumiem informatīvajā ziņojumā
„Par iespējām pārdalīt finansējumu no lielajiem infrastruktūras projektiem uz
aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību” 2010.gada 12.janvārī Ministru
kabinets pieņēma lēmumu atlikt divu lielo projektu „Pļaviņu HES rezerves pārgāžņu
izveide” un „Lidostas „Rīga” integrācija dzelzceļa tīklā (Rail Baltica atzars)”
īstenošanu un finansējumu pārdalīt citu projektu aktivitātēm. Šobrīd EK ir
apstiprinājusi 6 projektus no iesniegtajiem : „Autoceļa E22 posma Rīga (Tīnuži) –
Koknese būvniecība”, „Autoceļa E22 posma Ludza – Terehova būvniecība”, „Otrā
sliežu ceļa būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)”, „Vēsturiski
piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”, t.sk. 2011.gadā „Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga””, „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru
pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošās sastāva atjaunošana”
„Projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas
centra” apstiprināšana EK ir ieilgusi, jo tika risināti tehniski problēmjautājumi saistībā
ar KF atbalsta apjoma norādīšanu EK lēmumā, par ko vienošanās starp EK un Latvijas
institūcijām ir panākta 2012.gada sākumā, attiecīgi projekta apstiprināšana EK ir
paredzēta 2012.gada aprīlī.
622. Lielo projektu sarakstu 2012.gadā papildinās astotais vides nozares projekts
„Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta”, kura kopējās attiecināmās izmaksas
palielinājušās no 49 420 016.15 eiro līdz 61 765 227 eiro, tādējādi pārsniedzot lielā
projekta slieksni, un saskaņā ar Regulu Nr.1083/2006 ir klasificējams un iesniedzams
EK izvērtēšanai kā lielais projekts. Projekta sagatavošanā tiek iesaistīti Jaspers
(„Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos”) eksperti, kas sniedz
konsultācijas un ieteikumus informācijas un dokumentu kvalitatīvai sagatavošanai.
Projekta pieteikumu EK paredzēts iesniegt 2012.gada 2.ceturkšņa sākumā
623. 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 ir pieejama ES
fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=791 un šī ziņojuma sadaļā
3.5. „Prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana”
ieviešana”.
Tabula 13. Lielo projektu saraksts un ieviešanas statuss
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Nr
p.
k.

1

Aktivitātes
Nr./nosaukums

2

KF/ ERAF
finansējums,
eiro, % no
pieejamā
KF/ERAF
finansējuma
aktivitātei
saskaņā ar EK
lēmumu85

Plānotās
kopējās
attiecināmās
izmaksas,
eiro

Plānotais
projekta
beigu
datums

Līdz
31.12.2011.
veiktie
maksājumi
finansējuma
saņēmējam,
eiro, % no
kopējām
attiecināmajā
m izmaksām86

7

8

9

Projekta
nosaukums

Projekta
iesniegšanas/
apstiprināšana
s datums EK

KF/ ERAF
finansējums,
eiro, % no
pieejamā
KF/ERAF
finansējuma
aktivitātei
saskaņā ar LV
apstiprināto84

3

4

5

6

1.

3.3.1.1.
TEN-T
autoceļu tīkla
uzlabojumi

Autoceļa E 22
posma Rīga
(Tīnuži) –
Koknese
būvniecība

20.08.2009.
iesniegts EK
17.06.2010.
apstiprināts
EK

123 364 750
(41.34%)

123 364 750
(41.34%)

145 135 000

12.2012.

52 705 691.0
(starpposma)
(36.31%)

2.

3.3.1.1.
TEN-T
autoceļu tīkla
uzlabojumi

Autoceļa E 22
posma Ludza –
Terehova
būvniecība

20.08.2009.
iesniegts EK
25.05.2010.
apstiprināts
EK

60 749 500
(20.36%)

60 749 500
(20.36%)

71 470 000

12.2012.

44 611 422.3
(starpposma)
(62.42%)

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

10.02.2009.
iesniegts EK
13.11.2009.
apstiprināts
EK

65 560 962
(50.24%)

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

25.05.2010.
iesniegts EK

77 188 429
(46.44%)

Infrastruktūras
attīstība lidostā
„Rīga”

19.07.2010.
iesniegts EK
25.07.2011.
apstiprināts
EK

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

26.01.2010.
iesniegts EK
01.03.2011.
apstiprināts
EK

3.

6.

7.

5.

3.3.1.2.
TEN-T
dzelzceļa
posmu
rekonstrukcija
un attīstība
(AustrumuRietumu
dzelzceļa
koridora
infrastruktūras
attīstība un Rail
Baltica)
3.3.1.3.
Lielo ostu
infrastruktūras
attīstība "Jūras
maģistrāļu"
ietvaros

3.3.1.4.
Lidostu
infrastruktūras
attīstība

3.3.2.1.
Ilgtspējīga
sabiedriskā
transporta
sistēmas
attīstība

58 500 000
(90.51%)

142 400 000
(100%)

65 560 962
(50.24%)

91 325 093
(61,20%)

71 440 859
(75.00%)

174 165 000
(85.00%)

21 708 457.8
(avansa)
18 193 355,9
(starpposma)
(42,72%)

93 412 308

12.2012.

149 209 262

01.2014.

95 254 478

12.2013.

343 219.1
(starpposma)
(0,36%)

204 900 000

08.2015.

31 694 236.2
(avansa)
(15.47%)

15 437 685.3
(avansa)
(10.35%)

84

Tabulā projektam norādīts nacionālajos normatīvajos aktos apstiprinātais maksimāli pieejamais KF/ERAF
līdzfinansējums
85
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.
86
Avansa un starpposmu maksājumi.
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Nr
p.
k.

4.

Aktivitātes
Nr./nosaukums

3.4.1.4.
Vēsturiski
piesārņoto vietu
sanācija

Projekta
nosaukums

Vēsturiski
piesārņoto
vietu
„Inčukalna
sērskābā
gudronu dīķi”
sanācijas darbi

Projekta
iesniegšanas/
apstiprināšana
s datums EK

19.11.2009.
iesniegts EK
20.12.2010.
apstiprināts
EK

KOPĀ:

KF/ ERAF
finansējums,
eiro, % no
pieejamā
KF/ERAF
finansējuma
aktivitātei
saskaņā ar LV
apstiprināto84

20 297 369
(61.04%)

548 061 010

KF/ ERAF
finansējums,
eiro, % no
pieejamā
KF/ERAF
finansējuma
aktivitātei
saskaņā ar EK
lēmumu85

Plānotās
kopējās
attiecināmās
izmaksas,
eiro

Plānotais
projekta
beigu
datums

Līdz
31.12.2011.
veiktie
maksājumi
finansējuma
saņēmējam,
eiro, % no
kopējām
attiecināmajā
m izmaksām86

22 063 240
(76,07%)

29 002 282

12.2013.

7 738 248.2
(starpposma)
(26.68%)

608 669 404

788 383 330

192
2 315.8

624. Visu lielo projektu pieteikumu sagatavošanas fāzē, kā arī Rīgas un Pierīgas mobilitātes
plāna, ko bija nepieciešams veikt projektu „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas
aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” un „Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga””
izvērtēšanai EK, sagatavošanā tika iesaistīti Jaspers („Kopējā palīdzība projektu
sagatavošanai Eiropas reģionos”) eksperti, kas sniedza konsultācijas un ieteikumus
informācijas un dokumentu kvalitatīvai sagatavošanai. Lai gan Jaspers tehniskās
palīdzības instruments ir vērsts uz ātrāku un kvalitatīvāku lielo projektu iesniegumu
izvērtēšanu EK, tomēr vidēji katra lielā projekta apstiprināšana EK ir ilgusi no
deviņiem mēnešiem līdz pat gadam. Līdz ar to secināms, ka Jaspers sniegtais atbalsts
nav veicinājis paātrinātu projektu apstiprināšanu, kāds bija šīs tehniskās palīdzības
instrumenta viens no mērķiem. Taču jāpiebilst, ka Jaspers sniegtā atbalsta kvalitāte
projektu dokumentācijas sagatavošanā ir uzlabojusies 2011. un 2012.gadā.
625. Vērtējot lielo projektu ieviešanas tempus kopumā, jāsecina, ka tie ir ļoti lēni un
atpaliek no plānotajiem, kas, galvenokārt, saistīts ar problēmām iepirkumos,
sarežģījumiem ar autoceļu būvdarbu vajadzībām nepieciešamo zemju atsavināšanu, jo
konkrētu zemju īpašnieki atsakās labprātīgi noslēgt vienošanos par zemes lietošanas
tiesību nodošanu. Turklāt ir novērojami kavējumi būvdarbu izpildē. Ja būvdarbu
problēmu risināšana ieilgst, to izpildi ietekmē arī gada sezonalitāte, kad būvdarbus
iespējams veikt.
626. Lai gan iepirkumu procedūru laikā pasūtītāji saskārās ar vairākām problēmām, kas
aizkavēja savlaicīgu projektu uzsākšanu, tomēr lielākā daļa iepirkumu līdz 2011.gada
beigām ir jau noslēgusies un tiek veikti darbi divos autoceļu projektos un vides
projektā. 2011.gadā fizisko rādītāju izpilde projektos ir bijusi ļoti maza, to rezultātus
varēs vērtēt tikai pēc projektu pilnīgas pabeigšanas.
627. Ņemot vērā iepriekš minētos kavējošos faktorus, ir prognozējami lielo projektu beigu
termiņu pagarinājumi, lai varētu nodrošināt projektu pilnīgu un kvalitatīvu ieviešanu
atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Par šādām izmaiņām, ja tādas būs, vadošā iestāde
informēs EK.
628. Lai nodrošinātu savlaicīgu pieejamā ES fondu finansējuma apguvi, 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 (14.tabula).
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629. Saskaņā ar augstāk minēto apguves mērķi no 2007.gada līdz 31.12.2011. lielo projektu
ietvaros KF/ERAF apguvei būtu jābūt 237.2 milj. eiro apmērā, no kuriem faktiski
izlietoti 173.3 milj. eiro (73.1%), t.sk. 2011.gadā ir izlietoti 46.5 milj. eiro (52,6%) no
plānotājiem 87.8 milj.eiro. Savukārt saskaņā ar UK apstiprināto plānu līdz 2012.gadam
būtu jāizlieto 404,6 eiro, t.sk. 2012.gadā - 167.4 milj. eiro, taču atbildīgās iestādes
prognozē apgūt 2012.gadā tikai 120.4 milj. eiro (par 17% mazāk no plānotā).
Lielākoties finansējumu plāno apgūt 2013.gadā.

Milj. eiro

Ilustrācija 48 Lielo projektu (2007-2013) apguves mērķis (milj.,eiro)
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630. Ņemot vērā, ka lielo projektu mērķa apguvē ir vērojamas būtiskas neizpildes, vadošā
iestāde ierosinās 2012.gada UK sēdē pārskatīt un apstiprināt jaunu apguves plānu.
631. Lielo projektu fizisko rādītāju izpilde saskaņā ar projektu pieteikumos norādīto
informāciju un EK lēmumā noteikto tiek prognozēta 100% apmērā pēc projektu
pabeigšanas. Zemāk ir sniegts kopsavilkums par katru lielo projektu.
632. Projektā Autoceļa E 22 posma Rīga (Tīnuži) – Koknese būvniecība paredzēts
rekonstruēt un izbūvēt divjoslu (pa vienai joslai katrā virzienā) ātrgaitas autoceļu
posmā Kraņciems – Koknese (23.7 km), t.sk., izbūvēt 2 divlīmeņu šķērsojumu mezglus
un izbūvēt jaunus tiltus pāri Pērses upei un pāri dzelzceļam Rīga – Krustpils. Darbi jau
ir pabeigti apakšposmos „P5 Ulbroka – Ogre 11.9-20.54 km” un „P80 Tīnūži –
Koknese 0.00-5.12 km”.
633. Šī projekta ietvaros iepirkumi par būvniecības darbu veikšanu ir uzsākti jau 2008.gadā.
Kopā noslēgti visi plānotie 11 būvdarbu, būvdarbu uzraudzības un autoruzraudzības
līgumi par četriem ceļu izbūves posmiem. 5 līgumi jau ir izpildīti, 3 līgumu izpilde
paredzēta 2012.gada beigās, savukārt 3 līgumiem izpilde aizkavējās, vēl jo vairāk –
uzsāktas sarunas par apakšposma P32-Viskāļi-Koknese (40.6-63.6 km) līguma izpildes
pārtraukšanu un par atlikušajiem darbiem plānots izsludināt jaunu iepirkumu konkursu.
Kopējā sākotnēji noslēgto līgumu summa ir 112,2 milj.eiro, taču pēc līguma par
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uzraudzību un autoruzraudzību laušanas, visu līgumu summa būs 81,0 milj.eiro jeb
55.8% no kopējām projekta attiecināmā izmaksām.
634. Līdz 2011.gada beigām tika rekonstruēts autoceļš 13.8 km garumā (19.2% no kopumā
plānotajiem 71.8 km), izbūvēti jauni vienlīmeņa krustojumi un gājēju celiņi, kā arī
nodrošināta apgaismojuma izveide pie krustojumiem.
635. Projektā Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība iekļauta valsts galvenā
autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posmu 129.3
– 130.0 km un 159.0 – 163.3 km rekonstrukcija un posma 130 – 159 km izbūve jaunā
trasē, izmantojot valsts 2.šķiras ceļus V 544 Ludza – Nirza un V512 Nirza – Ploski.
636. Iepirkumi par būvniecības darbu veikšanu ir uzsākti jau 2007.gadā. Kopā noslēgti visi
plānotie 10 būvdarbu, būvdarbu uzraudzības un autoruzraudzības līgumi par trīs ceļu
izbūves posmiem, 3 līgumi jau ir izpildīti, 3 līgumu izpilde paredzēta 2012.gada beigās,
taču 3 līgumiem izpilde aizkavējusies, līdz ar to notiek sarunas par apakšposma LudzaNirza (129.3-147.10 km) līguma izpildes pārtraukšanu un par atlikušajiem darbiem
plānots izsludināt jaunu iepirkumu konkursu. Kopējā noslēgto līgumu summa ir 66,9
milj.eiro, taču pēc līguma par uzraudzību un autoruzraudzību laušanas, kopējā līgumu
summa būs 49,3 milj.eiro, kas ir 68.9% no kopējām projekta attiecināmā izmaksām.
637. Darbi jau ir pabeigti apakšposmā „Nirza-Ploski km 147.10-156.84”, kur tika
rekonstruēts autoceļš 9.74 km garumā (29.6% no plānotajiem 32.7 km), ietverot
apgaismojuma pie krustojumiem izveidi, kā arī vienlīmeņa krustojuma un tilta
rekonstrukciju.
638. Projektā Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri - Krustpils (Rīga - Krustpils iecirknis)
plānots izbūvēt blakus esošajam dzelzceļam jaunu otro sliežu ceļu 52 km kopējā
garumā no Skrīveriem līdz Krustpilij un šo ceļa posmu aprīkot ar modernu
mikroprocesora centralizācijas sistēmu.
639. Iepirkumi ir uzsākti 2010.gadā, tika noslēgti 2 plānotie līgumi par būvdarbu veikšanu
un uzraudzību par kopējo summu 93,2 milj. eiro. Tika uzsākti projektēšanas,
būvniecības un uzraudzības darbi, taču kopējie pabeigtie darbi un sasniegtie rādītāji būs
vērtējami tikai pēc pilnīgas projekta pabeigšanas.
640. Projekts Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas
centra (Rīgas brīvostas teritorija) saistīts ar Rīgas centram pieguļošās Rīgas brīvostas
teritorijas atbrīvošanu no kravu pārkraušanas operācijām, atvirzot ostu uz jūras pusi.
Projekts lielā mērā saistīts ar Rīgas dzelzceļa mezgla attīstības projektu Daugavas
kreisā krastā. Komercdarbības valsts atbalsta lēmums projektam apstiprināts
15.06.2011.
641. Iepirkums par būvdarbu veikšanu tika uzsākts 2010.gadā, taču joprojām līgums nav
noslēgts atkārtoti saņemto pārsūdzību par konkursa rezultātiem dēļ. Plānotā līguma
summa 126,2 milj.eiro Par turpmāko projekta īstenošanu būs zināms 2012.gada
2.ceturksnī. Par fizisko rādītāju izpildi būs iespējams spriest pēc projekta pabeigšanas.
642. Projekts Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga” saistīts ar drošu, efektīvu, augošam
pārvadājumu apjomam atbilstošu gaisa transporta infrastruktūras uzlabošanu, kas ietver
infrastruktūras izbūvi un rekonstrukciju un tehniskā aprīkojuma iegādi un
modernizāciju, kā rezultātā tiks palielināta pasažieru uzņemšanas kapacitāte – līdz 6
miljoniem 2014.gadā, t.i. palielinot lidostas „Rīga” termināla jauda līdz 20%.
Projektam valsts atbalsta lēmums apstiprināts 28.04.2010.
643. Iepirkums par projektēšanas darbiem tika uzsākts 2010.gadā, kā rezultātā tika noslēgts
līgums (0.8 milj.eiro), kura izpildes termiņš tika pagarināts līdz 2012.gada februārim,
jo plānotie darbi netika pabeigti noteiktajā termiņā (līdz 2011.gada novembrim).
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Būvdarbu iepirkuma konkurss ir izsludināts 2011.gada beigās, savukārt iepirkumu par
to būvuzraudzību plānots izsludināt 2012.gada 1.ceturksnī. Pabeigtie darbi un
sasniegtie rādītāji būs vērtējami tikai pēc projekta pabeigšanas.
644. Projekts Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija
un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana ietver novecojušā dzelzceļa ritošā sastāva
atjaunošanu, iegādājoties 34 jaunus elektrovilcienus un 7 dīzeļvilcienus.
645. Iepirkums par jaunu elektrovilcienu un dīzeļvilcienu iegādi tika uzsākts vēl 2009.gadā,
taču vairāku sūdzību dēļ, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par konkursa uzvarētāju
tikai 17.08.2011. Tomēr, līgums joprojām netika noslēgts atkārtoti saņemto pārsūdzību
par konkursa rezultātiem un problēmjautājumu par plānotā līguma atbilstošu redakciju
dēļ. Svarīgākais šajā situācijā ir, lai noslēgtais līgums nesaturētu būtiskus grozījumus
salīdzinājumā ar konkursa nolikumā iekļauto līguma projektu. Ja tas netiek nodrošināts,
tad atbildīgajai iestādei ir nepieciešams izvērtēt iespēju pārtraukt projektu, pārdalot KF
līdzekļus citām aktivitātēm, jo atkārtotās iepirkuma procedūras dēļ projekta īstenošanu
nebūs iespējams pabeigt līdz plānošanas perioda beigām. Paredzamais līguma
slēgšanas laiks ir 2012.gada 2.ceturksnis. Kopējā līguma summa 204.9 milj.eiro.
646. Projekts Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudronu dīķi” sanācijas
darbi paredz Inčukalna sērskābā gudrona dīķa sanāciju, lai nepieļautu apkārtējās vides
turpmāku piesārņošanu.
647. Iepirkumi par būvdarbu veikšanu un uzraudzību ir uzsākti 2010.gadā. 2011.gadā
noslēgti 2 plānotie līgumi ar kopējo līgumu summu 29,0 milj. eiro. To izpilde paredzēta
2013.gada beigās. Pabeigtie darbi un sasniegtie rādītāji būs vērtējami tikai pēc projekta
pabeigšanas.

5. Tehniskā palīdzība
648. 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” (papilu informāciju skatīt ES fondu
mājas lapā - http://www.esfondi.lv/page.php?id=1052 ).
649. DP ietvaros tiek īstenotas TP 3.7. un 3.8. prioritāšu aktivitātes,,Programmas vadības un
atbalsta funkciju nodrošināšana’’ un,,Programmas vadības un atbalsta funkciju
nodrošināšana’’, kuru mērķis ir atbalstīt programmas vadībā iesaistītās institūcijas
programmas vadības funkciju nodrošināšanā.
650. 2011.gadā noslēdzās tehniskās palīdzības 1.kārtas īstenošana no 01.01.2008. līdz
31.12.2011. gadam, kuras ietvaros kopumā noritēja 23 projektu īstenošana87, t.sk.

87

TP I kārtas projekti tiek īstenoti atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.918
„Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti
„Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un
inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta
funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”
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 3.7.prioritātes „Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai” 1.kārtas ietvaros tika īstenoti
23 projekti par ERAF finansējumu 22,0 milj. eiro jeb 38,2% no prioritātes kopējā
attiecināmā finansējuma;
 3.8.prioritātes „Tehniskā palīdzība KF ieviešanai” 1.kārtas ietvaros tika īstenoti 16
projekti par KF finansējumu 3,5 milj. eiro jeb 28,7% no prioritātes kopējā
attiecināmā finansējuma.
651. Līdz 31.12.2011. 3.7. un 3.8. prioritātes ietvaros tika veikti maksājumi finansējuma
saņēmējiem:


3.7.prioritātē - 18.3 milj. eiro apmērā jeb 31,7% no prioritātes kopējā ERAF
finansējuma (progress 2011.gada ietvaros 6.5 milj. eiro);



3.8. prioritātē - 2.7 milj. eiro apmērā jeb 22,1% no prioritātes kopējā KF
finansējuma (progress 2011.gada ietvaros 1.1 milj. eiro).

652. Vislielākie izdevumi ES fondu TP 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 veiktie izdevumi ir
sadalījušies vienmērīgi robežās 2% - 4% no kopējā finansējuma izlietojuma.
Ilustrācija 49 Tehniskās palīdzības finansējuma izlietojums dalījumā pa izmaksu veidiem, %

653. 2011.gadā 3.7.prioritātes ietvaros veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem vidēji
75% apjomā un 3.8.prioritātes ietvaros vidēji 77% no sākotnēji plānotā, kas
skaidrojams ar to, ka mērķa prognoze sagatavota, pamatojoties uz 2011.gada sākumā
finansējuma saņēmēju sniegto informāciju, bet 2011.gadā projektos veikti grozījumi,
kuros samazināts finansējums 2011.gadam, pamatojoties uz aktivitāšu aktualitātes un
nepieciešamības izvērtējumu.
654. Lai noteiktu DPP paredzētā rezultāta rādītāja „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves
vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū” izpildi, 2011.gada decembrī tika veikts pētījums
„Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā”
(aptaujas veikšanas laiks no 25.11.2011.līdz 05.12.2011.), kurā tika konstatēts, ka par
sekmīgu ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā uzskata 48% aptaujāto respondentu, kas
salīdzinājumā ar 2010. gadu ir palielinājies par 11,3% (sīkāku informāciju par aptaujas
rezultātiem skat. ziņojuma sadaļā ,,Informācija un publicitāte’’).
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655. Galvenās konstatētās problēmas TP ieviešanā 2011.gadā ir saistītas ar kavējumiem
iepirkumu veikšanā, finanšu plānošanu un finanšu disciplīnas ievērošanu un
nekvalitatīvi sagatavotiem maksājumu pieprasījumiem. Lai risinātu šo situāciju,
sadarbības iestāde (skat. sadarbības iestādes mājas lapu - http://www.cfla.gov.lv/lv/)
nodrošināja finansējuma saņēmējiem konsultācijas, skaidrojot aktivitāšu ieviešanu
regulējošo normatīvo aktu nosacījumus. Finansējuma saņēmēji ir veikuši pieejamā
finansējuma analīzi, lielākajā daļā projektu savlaicīgi veicot grozījums un samazinot
vienošanas summas.
656. Neatbilstoši veiktie izdevumi no tehniskās palīdzības projektu īstenošanas uzsākšanas
līdz 31.12.2011. veido 0,3 milj. eiro jeb 0,3% no noslēgto vienošanās kopsummas. Visi
konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi ir atgūti no kārtējā vai nākamā maksājuma
pieprasījuma.
657. Lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespēju, CFLA pārbaudot maksājumu,
pieprasījumus un progresa pārskatus pārliecinās, vai projekta ietvaros rēķini un
maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros izvērtē
projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus, kā arī
veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, pārbauda, vai saskaņā ar aktivitāšu
īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja
pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldības
līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubultu finansēšanu un nodrošinot
faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.
658. Pārskata periodā tika izstrādāti MK noteikumi par TP ieviešanas 2.kārtu un 21.09.2011.
stājās spēkā funkciju nodrošināšana” projektu iesniegumu atlases otro kārtu” (turpmāk
– MK noteikumi Nr. 69488, kas nosaka kārtību, kādā īsteno tehniskās palīdzības
projektu iesniegumu atlases otro kārtu.
659. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.694, ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros
tika apstiprināti projektu iesniegumi, t.sk.:


3.7. prioritātē apstiprināti 23 projekti un noslēgtas 19 vienošanās par
finansējumu 24,7 milj. eiro jeb 42,9% no prioritātes kopējā attiecināmā
finansējuma. 4 projektiem vienošanās par projektu īstenošanu tiks noslēgta
2012.gada sākumā.



3.8. prioritātē apstiprināti 18 projekti un noslēgtas 14 vienošanās par
finansējumu 3,6 milj. eiro jeb 28,7% no prioritātes kopējā attiecināmā
finansējuma. 4 projektiem vienošanās par projektu īstenošanu tiks noslēgta
2012. gada sākumā.

660. Attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar iepirkumiem, CFLA stingrāk jākontrolē iepirkumu
plānu realizāciju, lai uzlabotu 3.7. un 3.8. prioritāšu ietvaros finansējuma apguvi un
mazinātu neatbilstoši veikto izdevumu konstatēšanu un finanšu korekcijas
piemērošanu. Lai pēc iespējas samazinātu neatbilstoši veikto izdevumu risku, CFLA
atgādina finansējuma saņēmējiem neveikt līgumos grozījumus, kurus var klasificēt kā
būtiskas izmaiņas attiecībā uz Publisko iepirkumu likumu, kā arī gadījumos, kad
nepieciešami papildu darbi vai citas izmaiņas projektā, kuras radušās projekta
ieviešanas procesā, un aicina pirms izmaksu veikšanas konsultēties ar CFLA. Lai
88

MK 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.694 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”,
darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes „Programmas vadības
un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.7.1.1.aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” un 3.8.1.1.aktivitātes „Programmas
vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”
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mazinātu finansējuma neapguves risku, CFLA jānodrošina rūpīga finansējuma
saņēmēja iesniegto maksājumu prognožu izvērtēšana un izpildes kontrole, savlaicīgi
norādot uz iespējamajiem neizpildes riskiem un pieprasot finansējuma saņēmējam
konkrētus risinājumus konstatēto problēmu risināšanai.
661. 2012. gadā galvenās prioritātes 3.7. un 3.8. prioritāšu ietvaros būs:


noslēguma maksājumu veikšana tehniskās palīdzības 1.kārtas projektu ietvaros;



2 atlases kārtas 25 projektu īstenošanas uzsākšana ar 01.01.2012;



grozījumu virzīšana MK noteikumos Nr. 694 ar mērķi novērst izdevumu
neattiecināmības riskus attiecībā uz informatīvo, publicitātes un komunikācijas
pasākumu īstenošanu, kā arī precizēt TP 2. kārtas ietvaros projektiem pieejamo
ES fondu TP finansējuma rezervi.

6. Informācija un publicitāte89
662. 2011.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.

ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam noteikto pastāvīgi veicamo
pasākumu ieviešana
1.pasākums – Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
663. Lai nodrošinātu ES fondu aktuālo jautājumu atspoguļojumu nacionālajos un
reģionālajos medijos, 2011.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un 5 reģionālie
struktūrfondu informācijas centri (RSIC) sagatavojuši un izplatījuši 315 paziņojumus
plašsaziņas līdzekļiem 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, UK izskatītajiem jautājumiem utt. Plašsaziņas līdzekļos ievietotas 199
apmaksātas publikācijas par ES fondu tematiku, t.sk. informatīvie sludinājumi, no
kurām 86 publicējušas ERAF un KF vadībā iesaistītās institūcijas un 113 – RSIC.
664. Turpinot 2010.gada praksi ar mērķi sniegt sabiedrībai informāciju par ES fondu
ieviešanas gaitu un aktualitātēm caur vienu no visvairāk izmantotajiem ES fondu
informācijas ieguves avotiem – nacionālajiem laikrakstiem, arī 2011.gadā vadošā
iestāde nodrošinājusi ES fondu tematisko ielikumu publicēšanu nacionālajā laikrakstā
„Latvijas Avīzē”, kopā sasniedzot vismaz 200 000 lielu lasītāju auditoriju. Tematiskie
ielikumi publicēti vienu reizi ceturksnī (kopā 4 ielikumi), viens no tiem veltīts DP
ietvaros īstenotajiem kultūras nozares projektiem.
665. Līdzīgi VARAM nodrošinājusi 76 apmaksātas publikācijas par DP ietvaros
īstenotajiem vides projektiem nacionālajā laikrakstā „Neatkarīgā Rīta Avīze”, savukārt

89

Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 7.punktu „Informācijas un
publicitātes pasākumu plāns”. Ir pieejama šeit: http://www.esfondi.lv/page.php?id=613
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VM – 4 publikācijas par ERAF ieguldījumu veselības aprūpē nacionālajā laikrakstā
„Latvijas Avīze”.
666. Lai informētu žurnālistus klātienē, kopā rīkotas 6 preses konferences: par ES fondu
finansējumu autoceļu, dzelzceļa, lidostu, atkritumu apsaimniekošanas attīstības
projektos, žurnālistiem prezentēta izveidotā Latvijā renovēto daudzdzīvokļu māju ekarte (sk. www.em.gov.lv). Tomēr, preses konferences kā viens no mediju attiecību
instrumentiem zaudē savu aktualitāti, tā vietā ienāk aktīva informācijas sniegšana
sociālajos tīklos, piem., www.twitter.com, kur vairākas iestādes ir atvērušas kontus un
aktīvi informē par aktualitātēm. Vadošās iestādes twitter konts atvērts 2011.gada
augustā, tam ir 220 sekotāju un 2011.gada 5 mēnešos publicēti vairāk nekā 200
ieraksti. Tāpat visu 2011.gadu institūcijas regulāri nodrošinājušas atbildes uz mediju
uzdotajiem jautājumiem un sniegušas speciālistu komentārus.
2011.gadā turpināta institūciju un RSIC sadarbība ar televīziju un radio, kopā
nodrošinot 36 televīzijas sižetus un 37 oriģinālraidījumus „Eirobusiņš”. VARAM
17.12.2011.-23.12.2011. 2 sabiedriskās televīzijas kanālos un 2 komerciālās televīzijas
kanālos pārraidījusi informatīvu video par tās pārziņā esošo 3.6.prioritāti „Policentriska
attīstība” (kopā pārraižu skaits 171). Izgatavoto informācijas video materiālu var
apskatīt
tīmekļa
vietnē:
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ESper07_13/3611/?doc=13538 zem vārda "video".
VRAA 2011.gadā veidojusi 20 divu minūšu raidījumu „ES Latvijas reģionos” ciklu, no
tiem 14 raidījumi bija veltīti VRAA administrētajās ERAF aktivitātēs īstenotajiem
projektiem Lielvārdes, Ogres, Rēzeknes, Preiļu, Aglonas, Varakļānu, Cēsu, Valmieras,
Pļaviņu, Jelgavas, Jēkabpils, Saldus, Ventspils un Grobiņas novada pašvaldībās. Visi
video
skatāmi
VRAA
profilā
http://www.youtube.com/playlist?list=UUvIDdoz3x4Gs2_W461E6iqw&feature=plcp
Kopā institūcijas veidojušas 97 radio sižetus. 2011.gadā vadošā iestāde atjaunojusi
radio raidījuma par ES fondiem veidošanu un pārraidīšanu sabiedriskajā radio. Latvijas
Radio 2 programmā 2011.gadā izveidoti un pārraidīti 72 trīs minūšu radio raidījumi „
Eiropa – fondi”, sasniedzot aptuveni 1 miljonu klausītāju auditoriju. Latvijas Radio 2 ir
līderis radio tirgū ar visaugstākajiem radio reitingiem, kas „Eiropa – fondi” raidījuma
raidlaikā sasniedz vidēji 200 000 klausītāju. VRAA 2011.gada novembrī un decembrī
sadarbībā ar Latvijas radio 1 un Latvijas radio 4 veidojusi 15 radio raidījumu („Mēs
kopā (2raidījumi)”; „Tādi esam (7raidījumi)”; „Kultūras rondo” (1 raidījums); „Kā
labāk dzīvot” (1raidījums); „Ģimenes studija” (1 raidījums) un trīs raidījumi krievu
valodā LR 4 „Diena pēc dienas”). Raidījumos klausītājus informēja par VRAA
administrētajās aktivitātēs īstenotajiem projektiem un labās prakses piemēriem.
2.pasākums – Mediju monitorings
667. 2011.gadā institūcijas veikušas ES fondu tematikas monitoringu gan ikdienas preses
apskatu ietvaros, gan pasūtot atsevišķus preses apskatus.

ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 2.posma „Darbības
programmu ieviešana” ietvaros noteikto pasākumu īstenošana
1.pasākums- 1.pasākums – darbības programmas atklāšanas pasākums
668. Pārskata periodā nav notikuši darbības programmas atklāšanas pasākumi.
2.pasākums – liela mēroga pasākums par ES fondiem
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669. 2011.gadā vadošā iestāde īstenojusi divus liela mēroga pasākumus, kas tematiski
aptvēra visas trīs darbības programmas: televīzijas raidījuma ,,Eirobusiņš’’ pārraidīšana
un starptautiska konference „ES fondu izvērtēšanas konference par vidusposma
izvērtējumu rezultātiem.
670. ES fondu apguvei veltītā televīzijas raidījuma
„Eirobusiņš” pārraidīšana: 2011.gadā turpināta
televīzijas
raidījuma
„Eirobusiņš”
pārraidīšana. 2011.gadā sagatavoti un Latvijas
Televīzijas
1.programmā
pārraidīti
37
oriģinālraidījumi. 26 minūšu garais raidījums
veidots kā informatīvi izglītojoša pārraide,
2011.gadā sasniedzot 1,26 miljonu skatītāju
auditoriju oriģinālraidījumiem, 481 000 skatītājus raidījumu atkārtojumiem, pavisam
kopā 1.74 miljonu skatītāju auditoriju, kas vērtējams kā ļoti labs reitings.
671. 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.

672. 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.
673. Starptautiska konference
„ES fondu izvērtēšanas
konference
par
vidusposma izvērtējumu
rezultātiem”. Izvērtēšanas
loma, sekmējot ES fondu
ieviešanas kvalitāti un
efektivitāti, ar katru gadu
pieaug.
Tāpēc,
lai
iepazīstinātu ar darbības
programmu vidusposma
izvērtējumu rezultātiem un dalītos pieredzē ar citām ES dalībvalstīm, 30.11.2011.
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vadošā iestāde rīkoja starptautisku konferenci „ES fondu izvērtēšanas konference par
vidusposma izvērtējumu rezultātiem”.
674. Konferencē bija aicināti piedalīties arī Francijas un Igaunijas pārstāvji. Abu valstu
sniegtajās prezentācijās izskanēja, ka šobrīd esošais ES fondus administrējošo iestāžu
skaits jāsamazina. Piemēram, Francijā ir 26 reģioni, attiecīgi 26 darbības programmas,
kuru ieviešanu katrā reģionā nodrošina vairākas aģentūras, tādējādi Francijā tiek
ierosināts vienā reģionā veidot vienas pieturas aģentūru ES fondu finansējuma
saņēmējiem. Igaunijā savukārt šobrīd ES fondu administrēšanu veic 11 ieviešanas
aģentūras, un ES fondu vadības sistēmā iesaistītas vēl 5 ministrijas. Igauņiem
izvērtētāji iesaka nākamajā plānošanas periodā paturēt 6 ieviešanas aģentūras un,
koncertējot vadības funkcijas vadošajā iestādē – Finanšu ministrijā pilnībā atteikties no
nozaru ministriju iesaistīšanas ES fondu vadības sistēmā.
3.pasākums – Specializētas informācijas izplatīšana
675. 2011.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas izdevušas 29 veidu informatīvos
materiālus gan drukātā, gan elektroniskā formātā, kā arī EM un VARAM īstenojušas 1
informatīvo kampaņu, VIAA un VRAA veikušas 1 pētījumu, VARAM, EM, Latgales
RSIC izgatavojuši informatīvos stendus un EM izveidojusi Latvijā renovēto
daudzdzīvokļu māju e-karti (sk. www.em.gov.lv), kurā vizuāli vienuviet parādīti ERAF
aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros
noslēgtie līgumi un jau renovētās ēkas. Informācija par iestāžu veikto darbību pārskata
periodā specializētās informācijas izplatīšanā:









EM sagatavojusi 1 bukletu „Soli pa solim līdz mājokļa atjaunošanai”;
KM izveidojusi 2 informatīvās ziņu lapas par ES fondu finansējuma piesaistes
iespējām kultūras nozares institūcijām un kultūras tūrismam;
LIAA sagatavojusi informatīvos materiālus par aktivitātēm „Pasākumi
centralizētās
siltumapgādes
sistēmu
efektivitātes
paaugstināšanai”,
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (latviešu un krievu
valodā) un „Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai”;
CFLA sagatavojusi 3 specializētus informatīvos materiālus par DP;
VIAA katru nedēļu izsūtījusi e-pasta jaunumu lapas 2930 adresātiem, kurā
iekļautas arī struktūrfondu aktualitātes; gada laikā tika nosūtītas 52 jaunumu lapas;
VRAA sagatavojusi un izplatījusi divas „VRAA Fondu ziņas” elektroniskā
formātā90;
VARAM izdevusi:
- 8 informācijas lapas un bukletu ar praktisku informāciju par epakalpojumiem, to mērķiem, ieguvumiem un praktisko pielietojumu
dažādās dzīves situācijās;
- fotogrāmatu „Eiropas Reģionālās attīstības fonda pašvaldību projekti
Latvijā
2007-2013
1.izdevums”,
sk.
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/reg_att/?doc=13889;
- izdevumu „Latvijas reģionu ekonomikas attīstības perspektīvas un
virzieni
2010-2011”,
sk.
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/reg_att/?doc=13889;

90

http://www.vraa.gov.lv/uploads/VRAA%20infolapa/VRAA%20Fondu%20zinasNr.4_2011.pdf
augusts)
un
http://www.vraa.gov.lv/uploads/VRAA%20infolapa/vraa_fondu_zinasnr5.pdf
decembris).

(2011.gada
(2011.gada

147
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads

informatīvos materiālus par 3.6.2.1. „Atbalsts novadu pašvaldību
kompleksai attīstībai” saņēmēju - 18 Latvijas pašvaldību – investīciju
piesaistes iespējām;
- kartes par ES fondu ieguldījumiem 2007.-2010.gadā teritorijās
pakalpojumu klāsta jeb „groza” noteiktās jomās;
- Elektronisko katalogu par ES fondu aktivitātēm vides jomā pašvaldībām,
projektu
iesniedzējiem,
iedzīvotājiem,
sk.
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=7529
Papildus minētajam Rīgas un Zemgales RSIC reizi mēnesī sagatavojis, publicējis
un RSIC sadarbības partneriem izsūtījis ziņu lapu, kurā ietvertas ar ES fondiem
saistītās aktualitātes attiecīgajā reģionā (kopā – 24 ziņu lapas).
EM un Latgales RSIC 2011. gadā izgatavojuši izvelkamo stendu, kas izmantots
EM un Latgales RSIC rīkotajos informatīvajos semināros.
VARAM izgatavojusi 25 izvelkamos stendus ar informāciju par 2007.–2013.gada
VARAM
pārziņā
esošajām
aktivitātēm,
sk.
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ES07_13_realiz/?doc=14766 .
-





676. 2011.gadā īstenotas divas informatīvās kampaņas:




Lai pēc iespējas plašāk uzrunātu ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” potenciālos projektus iesniedzējus un
tiešos labuma guvējus, informējot gan par pamatnosacījumiem, gan ieguvumiem,
kā arī par kvalitatīvu projektu īstenošanu, EM 2011.gadā turpināja informatīvās
kampaņas „Dzīvo siltāk” īstenošanu. Informatīvajos pasākumos nozaru asociāciju,
EM un LIAA pārstāvji izglītoja projektu īstenotājus par apsaimniekošanas,
kvalitatīvu renovācijas projektu vadību, būvmateriālu standartiem, būvuzraudzību
un citiem aktuāliem jautājumiem.
VARAM 02.12.-11.12.2011. īstenojusi informatīvo kampaņu ar mērķi informēt
iedzīvotājus par projektu ietvaros ieviestajiem un šobrīd iedzīvotājiem
pieejamajiem e-pakalpojumiem. Ar informatīvās kampaņas palīdzību sabiedrība
informēta par e-pakalpojumu piedāvātajām iespējām un to izmantošanas
ieguvumiem, kā arī aicināta tos aktīvi izmantot. Tās ietvaros LTV1 un LNT
kanālos pārraidītas 2 veidu televīzijas reklāmas, ar kuru palīdzību sasniegta 691
000 skatītāju liela auditorija, un 5 portālos (www.delfi.lv , www.apollo.lv ,
www.tvnet.lv , www.draugiem.lv , www.zip.lv ) eksponēti 20 veidu reklāmkarogi,
uz kuriem uzklikšķināts 10 000 reizes.

677. ES fondu iestādes 2011.gadā veikušas 2 izvērtējumus:
 VIAA 2011.gada beigās veikusi pētījumu „Eiropas Savienības struktūrfondu
komunikācijas izvērtējums”, kurā izzināti potenciālo un faktisko struktūrfondu
projektu pieteicēju un īstenotāju vērtējumi un ieteikumi VIAA komunikācijas
pilnveidošanai, kā arī noskaidroti ekspertu vērtējumi par VIAA līdz šim īstenoto
struktūrfondu komunikāciju un ieteikumi tās pilnveidošanai.
 VRAA 2011.gada beigās veikusi mērķgrupu pētījumu „Valsts reģionālās attīstības
aģentūras sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa grupās, kā arī ieteikumu izstrāde
pakalpojumu un informācijas plūsmas uzlabošanai darba ar ES fondiem (2011.gads)”,
sk. http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/vraa_2011petijumazinojums.pdf
4.pasākums – Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par ES fondu
jautājumiem
678. 2011.gada decembrī pēc FM pasūtījuma SIA „Latvijas Fakti” veica kopš ES fondu
ieviešanas uzsākšanas Latvijā 2004.gadā jau septīto sabiedriskās domas aptauju
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„Sabiedrības informētība par ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā”91, kurā tiešajās
intervijās aptaujāti 1003 visu Latvijas reģionu iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74
gadiem.
679. Līdzīgi kā 2010.g. aptaujā, arī 2011.g. decembrī vairāk nekā 90% aptaujāto Latvijas
iedzīvotāju atzina, ka ir dzirdējuši par to, ka Latvijai ir pieejami ES fondu līdzekļi. Tas
ir ievērojami vairāk nekā laikposmā 2004.g. – 2008.g., kad par ES fondu pieejamību
bija informēti 60% - 70% Latvijas iedzīvotāju.
Ilustrācija 50 Latvijas iedzīvotāju informētība par ES fondu pieejamību Latvijā
Vai Jūs esat dzirdējis,
ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi?
(Visi aptaujas dalībnieki; N=1003)
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680. 2006.g. – 2011.g. veikto aptauju rezultātu dinamika uzrāda pozitīvu tendenci – ar katru
aptauju pieaug to aptaujāto skaits, kurus apmierina pieejamā informācija par ES
fondiem. 2011.g. šādu viedokli paudušo respondentu skaits sasniedza divas trešdaļas
(64,6%) no visiem aptaujātajiem (salīdzinājumam 2010.g. – 53,8%).
681. Kritisku pozīciju („informācija par ES fondiem ir nepietiekama”) pārstāvēja 22,7%
aptaujas dalībnieku, un tas ir ievērojami mazāk nekā 2010.g. (38%).
Ilustrācija 51 Pieejamās informācijas par ES fondiem novērtējums
Lūdzu, novērtējiet Jums pieejamo informāciju par Eiropas Savienības
fondiem? Informācija kopumā …
(Bāze = respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami ES f ondu līdzekļi)
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91

Pilnā apjomā pētījums pieejams ES fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā “ES fondu izvērtēšana” http://www.esfondi.lv/page.php?id=1106
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682. Jāuzsver pozitīvā tendence, ka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu aptaujām, pieaugusi visu
ES fondu atpazīstamība. Visbiežāk aptaujas dalībnieki ir dzirdējuši par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai –atpazina 46,4% aptaujāto iedzīvotāju (2010.g.
– 45,6%). Otrs pazīstamākais ir ERAF, kuru zināja 41,1% respondentu (2010.g. –
36,4%), trešajā vieta ierindojās ESF, kuru atpazina 33,9% aptaujāto (2010.g. – 30,4%).
683. Līdzīgi kā 2010.g., arī 2011.g. salīdzinoši retāk tika atpazīti KF (20,2%) un Eiropas
Zivsaimniecības fonds (13,3%).
Ilustrācija 52 ES fondu atpazīstamība
Par kuriem Eiropas Savienības fondiem Jūs esat visbiežāk dzirdējis?
(Bāze = respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami ES fondu
līdzekļi)
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684. Pārliecinoši nozīmīgākais informācijas avots par ES fondu izmantošanu Latvijā ir
televīzija. Ar televīzijas starpniecību informāciju par ES fondiem un to atbalstāmajiem
projektiem gūst 72,1% respondentu. Līdzīgi rezultāti bija vērojami arī iepriekšējos
gados.
685. Nākamās vietas nozīmīgāko informācijas avotu sarakstā ieņem internets, radio,
internets un nacionālie preses izdevumi, ar kuru palīdzību informāciju par ES fondiem
un to atbalstāmajiem projektiem gūst 20% - 30% Latvijas iedzīvotāju. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo pētījumu rezultātiem jāatzīmē interneta kā avota par ES fondiem un to
atbalstāmajiem projektiem nozīmes pieaugums, savukārt sarūk preses izdevumu
nozīme.
686. 2011.g. aptauja iezīmēja tendenci – interesenti par ES fondiem aizvien retāk
informāciju meklē dažādās iestādēs, tā vietā priekšroku dodot internetam. Pārliecinoši
visbiežāk informācija par ES fondiem tikusi meklēta interneta mājas lapā
www.esfondi.lv vai citās – ministriju un aģentūru mājas lapās. Tomēr ES fondu
iestādes vēl aizvien ir nozīmīgi informācijas avoti par ES fondiem.
687. Kā pozitīva jāatzīmē tendence, ka ar katru gadu pieaug to respondentu skaits, kuri ir
dzirdējuši par kādiem konkrētiem projektiem, kuros piesaistīti ES fondu līdzekļi.
2011.g. decembrī par kādu konkrētu ES fondu projektu bija dzirdējuši vairāk nekā trīs
ceturtdaļas (78,7%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (2010.g. tādu bija 66,2%). Visbiežāk
150
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads

(52,5% gadījumu) tika atpazīti projekti ceļu un transporta sistēmas sakārtošanai. 49,2%
respondentu ir dzirdējuši par ES fondu finansētiem projektiem lauksaimnieku
atbalstam. Trešā biežāk (39,2%) minētā projektu grupa ir nodarbinātības veicināšana.
688. 2011.g. sabiedriskās domas aptaujas rezultāti iezīmēja pozitīvas pārmaiņas Latvijas
sabiedrības attieksmē pret ES fondu apguvi Latvijā. 2011.g. valdošais viedoklis
sabiedrībā ir pozitīvs– 48% respondentu ES fondu apguvi Latvijā vērtēja kā ļoti vai
drīzāk sekmīgu, savukārt pretējās domās bija 41,2% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju.
Ilustrācija 53 ES fondu līdzekļu apguves vērtējums
Sakiet, lūdzu, kā Jūs kopumā vērtējat Eiropas Savienības fondu apguvi
Latvijā? Jūsuprāt, līdzšinējā Eiropas Savienības struktūrfondu apguve
ir vērtējama kā ...?
(Bāze = respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami ES fondu
līdzekļi)
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689. Pārliecinošs aptaujas dalībnieku vairākums (73,8%) pārstāvēja viedokli, ka ES
piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecību. Kritisku viedokli šajā
jautājumā pārstāvēja 5,5% respondentu. Būtiski ir atzīmēt, ka salīdzinājumā ar 2010.g.
pētījumu ievērojami palielinājies pozitīvu viedokli paudušo iedzīvotāju skaits
(+16,3%), savukārt uzskats, ka ES piešķirtie līdzekļi negatīvi ietekmē Latvijas
tautsaimniecības un sabiedrības attīstību, pausts ievērojami retāk (-9,7%).
Ilustrācija 54 Iedzīvotāju vērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību
Jūsuprāt, kā Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi ietekmē Latvijas
tautsaimniecību un sabiedrības attīstību?
(Bāze = respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami ES fondu
līdzekļi)
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690. Latvijas iedzīvotāju skatījumā ES fondu atbalstītajās jomās vislielākā atdeve ir ceļu un
transporta sistēmas sakārtošanā (minēja 46,8% respondentu), lauksaimniecībā (30,4%),
nodarbinātības veicināšanā (29,1%), kā arī vides sakārtošanā (22,2%).
691. Līdzīgi kā 2010.g., arī 2011.g. kā prioritārās jomas, kurās turpmāk būtu jāiegulda
vairāk ES fondu līdzekļu, pārliecinoši visbiežāk tika nosauktas - veselības un sociālā
aprūpe (minēja 61,9% respondentu) un nodarbinātības veicināšana (54,9%). Nākamās
vietas prioritāro jomu sarakstā ieņem atbalsts lauksaimniekiem (minēja 35,6%
aptaujāto), izglītības attīstība (31,4%), kā arī ceļu un transporta sistēmas sakārtošana
(26,8%).
5.pasākums – Informācijas stendu un informācijas plākšņu izvietošana ES fondu projektu
īstenošanas vietās
692. Lai nodrošinātu publicitātes prasības, 2011.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas
projektos izvietojušas 389 informatīvās plāksnes un 100 informatīvos stendus.
6.pasākums – Interneta mājas lapu aktualizēšana
693. 2011.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC regulāri aktualizējušas to
mājaslapās ar ES fondiem saistītās sadaļas, publicējot aktualitātes par to pārziņā
esošajām DP aktivitātēm, t.sk. regulāri papildinot ar aktuālāko aktivitāšu
dokumentāciju, normatīvajiem aktiem, projektu pieredzēm, jautājumiem un atbildēm,
kā arī citu projektu īstenotājiem saistošu informāciju.
694. FM uzturējusi un regulāri aktualizējusi ES fondu tīmekļa vietni www.esfondi.lv,
ievietojot gan vadošās iestādes, gan citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju
aktualitātes, regulāri atjaunojot nākamā mēneša informatīvo pasākumu u.c. sadaļas,
tādējādi nodrošinot interneta lietotājiem aktuālāko informāciju par ES fondiem. 2011.
gadā www.esfondi.lv kopējais apmeklētāju skaits bija 207 950 (dienā vidēji 570
apmeklējumi), no tiem 94 061 – unikālie apmeklētāji (vidēji dienā 258 unikālie
apmeklētāji), savukārt vidējais mājaslapā pavadītais laiks bijis 04:32 min.
695. Būtiskas izmaiņas un uzlabojumi citu institūciju tīmekļa vietnēs 2011.gadā:


EM izveidojusi Latvijā renovēto daudzdzīvokļu māju e-karti (sk.
www.em.gov.lv), kurā vizuāli vienuviet parādīti ERAF aktivitātes
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros noslēgtie
līgumi un jau renovētās ēkas.



VRAA uzlabojusi mājas lapas funkcionalitāti, izveidojot galerijas rīku, ar kura
starpniecību tiks veidoti īstenotie projektu apraksti, lai popularizētu veiksmes
stāstus pašvaldību projektu īstenošanā. VRAA mājas lapā joprojām tiek uzturēta
google karte ar informāciju par projektu īstenošanas vietām.



VIAA izstrādājusi ES fondu finansēto izglītības un zinātnes projektu e-karti, kurā
atspoguļota informācija gan visas Latvijas teritorijā, gan dalījumā pa reģioniem,
novadiem un republikas pilsētām, kā arī dalījumā pa konkrētiem projektu
īstenotājiem. Kartē skatāma teksta un vizuāla informācija par visiem ES fondu
izglītībā un zinātnē īstenotajiem projektiem Latvijā.



Izmaiņas www.esfondi.lv sk. 9.pasākuma aprakstā.

7.pasākums – Informācija un konsultācijas, informatīvie pasākumi potenciālajiem projektu
iesniedzējiem, t.sk. informatīvais un konsultatīvais atbalsts reģionos
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696. Lai potenciālie projektu pieteicēji un projektu īstenotāji turpinātu saņemt informāciju
un konsultācijas, lai tiktu palielināta mērķa grupu kapacitāte ES fondu projektu
iesniegšanā un tās tiktu motivētas sagatavot projektus, 2011.gadā ES fondu atbildīgās
un sadarbības iestādes un RSIC kopā organizējuši 433 informatīvos pasākumus, kā arī
7 konferences, informējot par aktuāliem ES fondu jautājumiem klātienē.
697. Lai vairotu informatīvo un konsultatīvo atbalstu visos reģionos:
 RSIC rīkojuši 234 seminārus un informatīvās dienas, 2 reģionālās konferences.
Informējot un konsultējot interesentus gan klātienē, gan pa telefonu, gan ar epasta starpniecību un piedaloties citu institūciju rīkotajos semināros, RSIC
informāciju snieguši ap 30 000 interesentiem visā Latvijā;
 EM – 43 informatīvie pasākumi par ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” pamatnosacījumiem, iespējām un
kvalitatīvu projektu vadību, tai skaitā arī par apsaimniekošanas un renovācijas
procesa vadības jautājumiem. Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti organizēti
11 semināri, kuru mērķauditorija bija ēku apsaimniekotāji, dzīvokļu īpašnieku
biedrības, būvkomersanti un projektētāji. 2011.gada vasarā tika organizēta 1 apaļā
galda diskusija, kurā pārrunāta minētās aktivitātes īstenošanas gaita. Organizēts 1
konkurss „Energoefektīvākā ēka 2010”. EM piedalījusies 2 izstādēs „Māja.
Dzīvoklis” un „Māja1”.
 VARAM – 118 informatīvie pasākumi pašvaldību pārstāvjiem, projektu
iesniedzējiem un īstenotājiem. Jūnijā rīkota konference „Vai mēs VARAM
piedāvāt labāko pārvaldi saviem iedzīvotājiem? Jā, ITvienam!”. Konferences
ietvaros 300 dalībnieki iepazīstināti ar pēdējo gadu veiksmīgākajiem e-pārvaldes
projektiem Latvijā, informēti par plānoto bibliotēku digitalizāciju, elektroniskās
identitātes projektu, e-pakalpojumiem lauksaimniecības nozarē un pašvaldībās, kā
arī par Latvijas tiesu un Valsts zemes dienesta informatizāciju. Starptautiskajā
konferencē decembrī „Tavā varā” piedāvāti dažādi diskusiju, informācijas un
pieredzes apmaiņas formāti, kas var palīdzēt uzlabot horizontālo prioritāšu
„Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja”
īstenošanas rezultātus 2007.-2013.gada plānošanas periodā.
 VM sniegusi informatīvu atbalstu projektu iesniedzējiem par projektu
sagatavošanu aktivitātēs „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” un „Stacionārās veselības
aprūpes attīstība” ietvaros.
 KM – 1 seminārs potenciālajiem finansējuma saņēmējiem.
 CFLA – 4 informatīvie pasākumi finansējuma saņēmējiem par 3.darbības
programmas E projektu īstenošanu.
 VRAA – 12 informatīvi, pieredzes apmaiņas un labās prakses semināri pašvaldību
pārstāvjiem un 1 konference novembrī "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pieredze ES fondu
administrēšanā: ieviešanas izaicinājumi un labā prakse”.
 LIAA – 7 semināri potenciālajiem finansējuma saņēmējiem un projektu
īstenotājiem, sniegtas vairāk nekā 1100 konsultācijas LIAA Klientu apkalpošanas
nodaļā. Gada beigās rīkots Biznesa forums uzņēmējiem, kurā sniegta informācija
arī par 3.darbības programmas aktivitātēm.
 VIAA sniegusi 100 klātienes konsultācijas un 2037 konsultācijas pa telefonu un epastā finansējuma saņēmējiem par ERAF projektu īstenošanu.
8.pasākums – Tehniska satura konferences, semināri, pieredzes apmaiņas un labās prakses
publiskošanas pasākumi par lielo projektu īstenošanu
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698. VARAM rīkojusi atklāšanas pasākumus 8 lielajos projektos: atkritumu
apsaimniekošanas poligonos, ūdenssaimniecības projektos un rekonstruētajā Jēkabpils
aizsargdambī.
9.pasākums – ES fondu atbalstīto projektu saraksta publicēšana
699. 2011.gadā vadošās iestādes administrētajā ES fondu mājaslapā www.esfondi.lv ieviests
būtisks jauninājums: tīmekļa vietnē esošais 2007.-2013.gada plānošanas perioda
aktivitāšu saraksts piesaistīts ES fondu vadības informācijas sistēmai un tam
pievienots projekta līmenis (skat. ES fondu aktivitātes un projekti
http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867). Tas nodrošina automātisku ES fondu
projektu informācijas publiskošanu vienkopus un pārskatāmā veidā. ES fondu projektu
informācija apskatāma gan katras aktivitātes ietvaros, gan atsevišķā projektu
meklēšanas sadaļā, kur projektus iespējams grupēt pēc vairākiem parametriem,
piemēram, pēc fonda, pēc finansējuma apmēra, pēc reģiona un pēc administrējošās
iestādes. Projektu informācija tiek aktualizēta vienu reizi 2 nedēļās un tiek atainoti visi
īstenošanā esošie un visi pabeigtie projekti.
10.pasākums – ES karoga izkāršana 9.maijā pie ES fondu vadošās iestādes
700. Saskaņā ar Regulu Nr. 1083/2006 2011.gadā pastāvīgi nodrošināta ES karoga
izkāršana pie ES fondu vadošās iestādes – FM.

ES fondu komunikācijas vadība
701. Pārskata periodā veiktas izmaiņas ES fondu komunikāciju regulējošajos
normatīvajos aktos. 04.10.2011. stājās spēkā jauni MK noteikumi Nr.74992. Atšķirībā
no iepriekš spēkā esošā regulējuma informāciju par ES fondu projektiem publicē
vadošā iestāde. Plašāk sk. 9.pasākuma – ES fondu atbalstīto projektu saraksta
publicēšana aprakstā.
702. Attiecībā uz 2010.gadā noteiktajiem ES fondu projektu ietvaros veicamo informatīvo
un publicitātes pasākumu izmaksu ierobežojumiem jaunie noteikumi paredz papildus
Regulā Nr. 1828/2006 noteiktajiem obligāti īstenojamiem pasākumiem (projektos
izvietojamās informatīvās plāksnes un stendi) citu informatīvo un publicitātes
pasākumu, piem., drukāto materiālu, plakātu, audiovizuālo materiālu, reklāmas,
reprezentatīvo materiālu u.tml. izgatavošana un izplatīšana īstenošanu, ja to izmaksas
atbilst efektivitātes, lietderības un saimnieciskuma principiem.
703. Jāatzīmē, ka pārskata periodā ieviests un turpmāk tiks nodrošināts centralizēts ES
fondu reprezentatīvo materiālu iepirkums. 2011.gadā valsts pārvaldes elektronisko
iepirkumu sistēmā izveidots ESF, ERAF, KF reprezentatīvo preču katalogs kas
nodrošinājis ES fondu iestāžu veikto ES fondu reprezentatīvo materiālu iepirkumu
caurskatāmību un lietderības pamatojumu
704. 2011.gadā vadošā iestāde turpinājusi koordinēt atbildīgo iestāžu un sadarbības
iestāžu publicitātes pasākumu īstenošanu, t.sk. apkopojusi ES fondu iestāžu
2011.gada komunikācijas pasākumu plānu un rīkojusi trīs ES fondu komunikācijas
vadības grupas (pārstāvētas visas ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, 5 reģionālie
struktūrfondu informācijas centri, EK pārstāvniecība Latvijā) sanāksmes. Sanāksmju
rezultātā:

92

MK 04.10.2011. noteikumi Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem”
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institūcijas piedalījušās 2007.–2013. gada ES fondu plānošanas perioda vidusposma
komunikācijas pasākumu izvērtējuma veikšanā un pēc izvērtējuma noslēgšanās
iepazīstinātas ar tā rezultātiem;
institūcijas iepazīstinātas ar 2011.gada sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju
informētību par ES fondu jautājumiem rezultātiem;
sniegts skaidrojums par MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.749 un to nosacījumu
īstenošanu;
izplatīti komunikācijas labās prakses piemēri sanāksmes dalībniekiem;
saskaņots „Eirobusiņa” tematiskais plāns 2012. gadam u.c.

705. ES fondu komunikācijas izvērtējums. 2011. gadā neatkarīgs izvērtētājs pēc vadošās
iestādes pasūtījuma veica 2007.–2013. gada ES fondu plānošanas perioda vidusposma
komunikācijas pasākumu izvērtējumu ar mērķi 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.
706. Izvērtētājs sniedza atbildes uz šādiem jautājumiem:
a. vai komunikācijas pasākumi ir efektīvi93 un lietderīgi94 attiecībā pret ES fondu
komunikācijas stratēģijā 2007.–2015.gadam definētajiem ES fondu
komunikācijas mērķiem;
b. vai izveidotā ES fondu komunikācijas vadības sistēma ir efektīva95;
c. kādi ir komunikācijas pasākumu veiksmīgie un neveiksmīgie piemēri, kādi –
pozitīvie un negatīvie faktori;
d. kā pilnveidot ES fondu komunikācijas vadības sistēmu un komunikācijas
pasākumus, lai sasniegtu stratēģijā definētos komunikācijas mērķus.
707. Izvērtētājs izmantoja šādas metodes izvērtējuma veikšanā:
• saistošo dokumentu analīze, lai izzinātu vispārējo situāciju un apkopotu
pamatinformāciju;
• sešu ES fondu aktivitāšu ieviešanas analīze, lai novērtētu komunikācijas vadības
sistēmu;
• 18 padziļinātās intervijas ar vadošās iestādes, atbildīgo un sadarbības iestāžu,
reģionālo struktūrfondu informācijas centru pārstāvjiem un žurnālistiem;
• 5 fokusa grupu diskusijas reģionos ar finansējuma saņēmējiem, sociālajiem un
reģionālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, kurās piedalījās 47
dalībnieki;
• 3 fokusa grupu diskusijas ar ES fondu vadībā iesaistīto institūciju komunikācijas un
politikas plānošanas nodaļu pārstāvjiem, kurās piedalījās 25 dalībnieki;
• ES fondu iestāžu anketēšana (jautājumi par izlietoto komunikācijas budžetu un
cilvēkresursiem, par iestāžu sadarbību u.c.);
• finansējuma saņēmēju un pretendentu aptauja, kurā piedalījās 704 finansējuma
saņēmēji un 63 pretendenti (projektu iesniedzēji, kuru projektu pieteikumi tika
noraidīti). Kopā tika izsūtītas 8136 anketas visiem ES fondu vadības informācijas
sistēmā reģistrētajiem projektu iesniedzējiem.

93

Izmaksu efektivitātes (value for money) un sasniegto rezultātu attiecības vērtējums
Vērtējums par spēju radīt vēlamo efektu (spēja sasniegt definētos mērķus un mērķa grupas)
95
Cik viegli, ātri un lēti sistēmas ietvaros iespējams sasniegt stratēģijā noteiktos komunikācijas mērķus
94
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708. Pārskats par komunikācijas pasākumiem: pasākumu un rezultatīvo rādītāju
izpilde. Vairāk nekā puse no ES fondu komunikācijas stratēģijas ietvaros plānotajiem
pasākumiem pārskata periodā 01.01.2007. – 31.12.2010. ir izpildīti atbilstoši vidus
posmā pieņemtajam, t.i. 40-80% apmērā.
Tabula 14 darbības programmas informatīvajos un publicitātes pasākumos sasniegtie iznākuma rādītāji
2011.gadā un kopā par periodu
Nr.

Rādītāja nosaukums

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Informatīvie materiāli (veidu skaits)
Informatīvo pasākumu skaits
Informatīvo kampaņu skaits
Konferenču skaits
Preses konferenču skaits
Izplatīto preses relīžu skaits
Apmaksāto preses publikāciju skaits
Pētījumu skaits
Radio sižetu/ raidījumu skaits
Televīzijas sižetu/ raidījumu/ klipu skaits
Projektos izvietoto informatīvo plākšņu
skaits
Projektos izvietoto informatīvo stendu
skaits
Aktualizēta mājaslapa vai mājaslapas
sadaļa

12
13

Skaits
(01.01.2011.31.12.2011.)
53
433
2
7
6
315
199
3
169
73
389

Skaits kopā
(01.01.2007.31.12.2011.)
146
1626
5
36
43
1270
678
11
334
168
1114

100
17

Plānotais96

% no
plānotā

162
1170
16
41
47
1535
1049
11
326
179
77

90%
139%
31%
88%
91%
83%
65%
100%
102%
94%
1447%

406

2131

19%

17

Vadošā iestāde,
3 DP iestādes
un reģioni

100%

709. 2012. gadā paredzēts saskaņā ar izvērtējuma ieteikumiem aktualizēt ES fondu
komunikācijas stratēģiju 2007.-2015.gadam, t.sk. plānotos informatīvo un publicitātes
pasākumu rādītājus.
710. No 2007.-2010.gadam komunikācijas pasākumi aptvēruši vismaz 2.3 milj. lielu
auditoriju. Lielāko auditoriju ļāvušas sasniegt komunikāciju aktivitātes plašsaziņas
līdzekļos – TV, radio un presē, kā arī informatīvie semināri. Iestāžu interneta mājas
lapas mēnesī apmeklēja vidēji 119 000 unikālo lietotāju.
Ilustrācija 55 ES fondu komunikācijas stratēģijas ietvaros sasniegtā auditorija no 2007.-2010.gadm

96

ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam plānotie informatīvo un publicitātes pasākumu rādītāji, aptver 1., 2.,
3. darbības programmu kopā. Visām DP izstrādāta kopīga komunikācijas stratēģija, savukārt, lai šī ziņojuma kontekstā iegūtu
objektīvāku sasniegto rezultātu attiecību pret plānotajiem, rādītājus pēc iespējas jānodala DP griezumā. Tajā pašā laikā
stratēģijā rādītāji saskaņā ar EK prasību tika ieplānoti pa fondiem un šāds dalījums nav pilnībā atbilstošs DP. Institūciju vidū
ir tādas, kas vienlaicīgi administrē aktivitātes gan visu trīs DP (t.sk. pieci RSIC), gan divu DP ietvaros. Līdz ar to vairumā
gadījumu institūciju veiktie komunikācijas pasākumi (tātad arī pasākumu ietvaros sasniegtie rezultatīvie rādītāji) attiecas uz
trīs vai divām DP vienlaicīgi, kas apgrūtina objektīvu rezultātu iegūšanu, DP griezumā rēķinot sasniegto rādītāju attiecību
pret plānotajiem.
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711. Vairums no komunikācijas stratēģijas rezultatīvajiem rādītājiem sasniegti atbilstoši
vidusposmā plānotajam. Sabiedrības informētības, mērķa grupu informētības un
informācijas pieejamības, reģionālo struktūrfondu informācijas centru darbības
novērtējuma rādītāji izpildīti lielākā apmērā nekā plānots. Rādītāju, kas saistās ar
sabiedrības vērtējumu par ES fondu apguvi un to ietekmi uz tautsaimniecības attīstību,
izpilde 2010.gadā ir zemāka nekā stratēģijā plānots. Minēto rādītāju sasniegšanā jāņem
vērā ekonomiskā lejupslīde 2008., 2009. gadā, kas ietekmējusi arī iedzīvotāju
vērtējumu par ES fondu apguvi un ietekmi uz tautsaimniecību.
712. Komunikācijas pasākumu efektivitāte un lietderība. Pārskata periodā ES fondu
informatīvo un komunikācijas pasākumu īstenošanu nodrošināja vidēji 60 darbinieki
(štata vietas) vadošajā iestādē, 8 atbildīgajās, 7 sadarbības iestādēs un 5 reģionālajos
struktūrfondu informācijas centros. Institūcijas savā rīcībā esošo cilvēkresursu skaitu
vērtē kā nepietiekamu. Lai gan pārskata periodā atalgojuma samazinājums ir skāris 10
institūcijas, tomēr kopējais atalgojuma budžets ir pieaudzis. Vienlaicīgi ir notikusi no
budžeta finansēto štata vietu līdzfinansēšana vai pārfinansēšana no TP līdzekļiem.
713. Komunikācijas pasākumu īstenošanai pieejamais komunikācijas budžets kopumā
ir samazinājies vairāk nekā divas reizes, salīdzinot ar plānošanas perioda sākumā
plānoto. 2011.gada ietvaros DP informācijas un publicitātes pasākumiem ES fondu
administrēšanā iestādes, t.sk. reģionālie informācijas centri izlietojuši 581.7 tūkst eiro.
Lai gan komunikācijas budžets ir samazināts, tas nav traucējis izvirzīto mērķu
sasniegšanu. Puse institūciju norāda uz pozitīvo budžeta samazināšanas ietekmi, jo
institūcijas izmantoja alternatīvas un lētākas komunikācijas metodes. Katra trešā
institūcija savus finanšu resursus ir vērtējusi kā pietiekamus.
714. ES fondu vadībā iesaistīto institūciju komunikācijas budžetu analīze rāda, ka tās
institūcijas, kuru pārziņā ir vislielākais aktivitāšu skaits, informatīvajiem un
komunikācijas pasākumiem ir tērējušas salīdzinoši mazāku finansējumu nekā
institūcijas ar mazāku administrēšanas apjomu. Visvairāk institūcijas ir tērējušas
informatīvo pasākumu nodrošināšanai (33% no kopējā budžeta). Nākamais finansiāli
ietilpīgākais pasākums ir apmaksātās preses publikācijas (13%) un informatīvie
materiāli (11%). Vismazāk institūcijas ir tērējušas preses konferenču rīkošanai un
preses relīzēm. Šāds budžeta sadalījums ir atbilstošs ES fonda mērķa auditorijām un šo
auditoriju prioritārajiem informācijas kanāliem.
715. ES fondu komunikācijas pasākumi ir bijuši vērsti uz galvenajām stratēģijā noteiktajām
mērķa grupām. Pasākumu īstenošanā izmantoti kanāli, kas ļāvuši sasniegt noteiktās
mērķa grupas. Līdz ar to šos pasākumus var uzskatīt par lietderīgiem. Vērtējot ES
fondu komunikācijas pasākumu spēju sasniegt mērķa grupas, kritiski jāvērtē tas, ka
vairāk nekā 20% ES finansēto projektu neparedz finansējumu komunikācijai. ES fondu
finansējuma saņēmēju loma komunikācijas stratēģijas ieviešanā ir būtiska, jo tas ir liels
potenciāls kopējā sistēmā, tomēr projektu īstenotāji netiek pienācīgi novērtēti kā
komunikācijas veicēji. Tas saistās ar ES fondu komunikāciju regulējošajos
normatīvajos aktos veiktajiem grozījumiem, paredzot izmaksu ierobežojumus
komunikācijas pasākumiem projektos ar mērķi mazināt iespēju nelietderīgi izmantot
ES finansējumu. Tomēr rezultātā šie grozījumi būtiski ierobežoja komunikācijas darbu
projektos, un jau 2011.gadā šie noteikumi tika mainīti.
716. Komunikācijas vadības sistēmas efektivitāte. Pārskata periodā ES fondu vadība
iesaistītās institūcijas darbojušās saskaņā ar noteikto atbildības dalījumu komunikācijas
jomā, kas ir skaidri noteikts normatīvajos aktos un sadarbības līgumos. Īpaši pozitīvi
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gan ES fondu iestāžu aptaujā, gan fokusa grupu intervijās tika novērtēta reģionālo
struktūrfondu informācijas centru loma kopējā komunikācijas sistēmā.
717. Gan vadošā iestāde, gan atbildīgās un sadarbības iestādes ir pildījušas visas
normatīvajos aktos noteiktās komunikācijas funkcijas. Pašu iestāžu vērtējums par
savstarpējo sadarbību ir pozitīvs. Iestādes augstu novērtēja informācijas apriti savā
starpā, tās savlaicīgumu un sadarbības ātrumu, tomēr dokumentu kvalitāti –
saprotamību būtu nepieciešams uzlabot. Ziņojumā pozitīvi vērtēta vadošās iestādes
loma pasākumu koordinācijā un vadībā, kā arī institūciju kopējā sadarbībā.
718. ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas īstenoja virkni komunikācijas pasākumu, lai
nodrošinātu iespējas partneriem iesaistīties ES fondu plānošanas dokumentu izstrādē
un komentēšanā. Arī ES fondu vadības sistēmā ir iestrādāti vairāki instrumenti, kuru
mērķis ir veicināt atklātību par ES fondu apguvi. Tomēr sociālie partneri norāda, ka
sabiedrības līdzdalībai vēl aizvien ir dažādi šķēršļi, kas saistās gan ar līdzdalības
procesa plānošanas nepilnībām, gan ar sociālo partneru iekšējo resursu trūkumu.
719. Komunikācijas pasākumu kvalitāte. Informatīvo un publicitātes pasākumu piemēru
kvalitatīvais izvērtējums izcēla virkni faktoru, kas būtiski ietekmē ES fondu
komunikācijas rezultātus. Kā problemātiskākie minami sarežģītas un birokrātiskas
valodas izmantošana komunikācijā, informācijas trūkums publiskajā vidē par ES fondu
finansēto projektu rezultātiem un ietekmi uz cilvēku ikdienas dzīvi, kā arī Latvijas
mediju vides sarežģītie profesionālie un finansiālie apstākļi.
720. Atsevišķo piemēru analīze ļāva secināt, ka ir nepieciešams pilnveidot mediju
paziņojumu, apmaksāto preses publikāciju un iestāžu interneta mājas lapu kvalitāti.
Savukārt informatīvo semināru un TV raidījumu jomā ir sasniegts labs profesionālais
līmenis.
721. Izvērtējums ļauj secināt, ka kopumā ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbība ir
bijusi sekmīga. Tās rezultātā komunikācijas stratēģijas mērķu izpilde ir atbilstoša vidus
posmā paredzamajam līmenim. Visi stratēģijas mērķi tiek īstenoti atbilstošā apmērā.
Veiksmīga ir bijusi to stratēģijas mērķu izpilde, kas saistās ar nevalstisko, reģionālo un
sociālo partneru līdzdalību (2.mērķis), informācijas nodrošināšanu projektu
iesniedzējiem un īstenotājiem (3.mērķis), kā arī ar divvirziena komunikāciju reģionos
ar mērķi sekmēt iedzīvotāju līdzdalību fondu apguvē (5.mērķis). Tomēr atsevišķās
mērķu darbības jomās ir nepieciešami uzlabojumi. Komunikācijas rezultāti ir
salīdzinoši mazāk sekmīgi sabiedrības izpratnes jomā par ES fondu ietekmi uz
iedzīvotāju labklājību (1.mērķis), jautājumos par ES fondu apguves procesa
caurskatāmību un izsekojamību (4.mērķis), kā arī sadarbībā ar informācijas
starpniekiem (6.mērķis).
722. Ziņojumā sniegti praktiski ieteikumi, lai pilnveidotu ES fondu komunikācijas
pasākumu kvalitāti, kā arī komunikācijas procesa plānošanu un uzraudzību. Ieteikumi
pasākumu kvalitātes uzlabošanā ietver priekšlikumus, kā sekmēt sadarbību ar
žurnālistiem, kā veiksmīgāk apmainīties ar pozitīvo pieredzi ES fondu iestāžu starpā un
kā panākt sistēmiskas izmaiņas, lai atbrīvotu komunikāciju no formālās un
birokrātiskās izteiksmes formas.
723. Sistēmas līmenī formulēti vairāki priekšlikumi, kas nodrošinās komunikācijas
stratēģijas mērķiem atbilstošu un savstarpēji saistītu pasākumu plānošanu, uzskaiti,
novērtēšanu. Tādējādi paredzams būtiski uzlabot ES komunikācijas pasākumu
efektivitātes un lietderības uzraudzību.
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7. Secinājumi un turpmākā rīcība
724. Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību liecina, ka ES fondi ir
viens no būtiskākajiem investīciju avotiem Latvijas ekonomikā, kas mazināja un
amortizēja ekonomikas lejupslīdi krīzes laikā, kā arī pēc tās turpināja pozitīvi ietekmēt
tautsaimniecības stabilizāciju un izaugsmi. ES fondi par 6,7% mazināja krīzes
ietekmēto investīciju kritumu, kas 2009. gadā sasniedza 37,4%. Savukārt 2009. gada
IKP samazinājums par 17,7% bez ES fondu līdzekļiem būtu vēl par 3,7
procentpunktiem lielāks.
725. Lai gan iepriekšējos gados Latvijā ekonomiskā situācija pasliktinājās, valsts kopumā ir
spējusi sekmīgi nodrošināt ES fondu ieviešanu. Lai arī daļa no ES fondu aktivitātēm
joprojām ir ieviešanas stadijā, jau sasniegtie rezultāti liecina, ka Latvija šajā fondu
plānošanas periodā kopumā spēs sasniegt izvirzītos mērķus un rādītājus.
726. DP ieviešana 2011.gadā uzskatāma par sekmīgu – pozitīvu ERAF ietvaros, apmierinoši
KF ietvaros. Kopumā līdz 2011.gada beigām apstiprināti projekti par 2 770.1 milj. eiro
jeb 86.3% no DP ES fondu piešķīruma (progress gada laikā 309.6 milj. eiro, 9.6
procentpunkti), noslēgti līgumi par 2 748.7 milj. eiro jeb 85.6% (progress – 338.8 milj.
eiro, 10.6 procentpunkti) un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (tai skaitā
avansi) par 1 309.8 milj. eiro jeb 40.8% (progress 460.9 milj.eiro, 14.4 procentpunkti).
727. Kopumā starp ES un Latviju parakstītajā Saprašanās memoranda ceturtajā
papildinājumā noteiktās saistības 2011.gadā ir izpildītas par 105.1% ERAF ietvaros97,
veicot maksājumus finansējuma saņēmējiem par kopējo summu 334.3 milj. eiro,
savukārt, KF ietvaros - 88.7% apmērā (veikti maksājumi par 178.2 milj. eiro), kas
saistīts pārsvarā ar kavējumiem atsevišķu lielo projektu ieviešanā iepirkumu problēmu
dēļ.
728. DP ietvaros līdz 2011.gada beigām ir pabeigti 517 projekti 251.8 milj. eiro jeb 7.8%
apmērā, t.sk. 458 ERAF projekti 157.3 milj. eiro apmērā un 59 KF ietvaros 94.5
milj.eiro apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma.
729. Kavējošie faktori ES fondu ieviešanā 2011.gadā ir bijuši iepirkumu problēmas
(sūdzības, iepirkumu beigšanās bez rezultātiem, problēmas iepirkumu procedūras
norisē), t.sk. problēmas KF lielo projektu iepirkumos un pieaugošs sadārdzinājums
autoceļu būvniecības un ūdenssaimniecības projektos.
730. Pilnībā pabeigtas trīs aktivitātes/ apakšaktivitātes: 3.1.4.1.2. ,,Infrastruktūras
pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai’’, 3.1.5.3.2.
,,Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība’’ un 3.2.1.4. ,,Mazo ostu
infrastruktūras uzlabošana’’.
731. Savukārt attiecībā uz projektu ietvaros sasniegtajiem fizisko rādītāju vērtībām, pozitīvi
vērtējams tas, ka šobrīd dažu rādītāju vērtības pat ir pārsniegušas mērķi, kuru bija
plānots sasniegt līdz plānošanas perioda beigām, piemēram rādītāji, kas saistīti ar
renovēto vai labiekārtoto pirmsskolas izglītības iestāžu skaitu, kā arī atbalstīto
alternatīvās aprūpes centru skaitu, kas galvenokārt bijis iespējams izmaksu
samazināšanās dēļ 2009.-2010.gadā, kad tika noslēgta liela daļa iepirkumu līgumu. DP
ietvaros jau līdz 31.12.2011. pārsniegti vairāki rādītāji, piemēram sociālās
infrastruktūras jomā un energoefektivitātes jomās.

97

Kopējais ERAF mērķis darbības programmām „Infrastruktūra un pakalpojumi” un „Uzņēmējdarbība un
inovācijas”
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732. Galvenie izaicinājumi, kas 2011.gadā bija jārisina projektu ieviešanā, ir bijuši
iepirkumu problēmas un sadārdzinājums autoceļu būvniecības un ūdenssaimniecības
projektos.
733. 2011.gadā vadošā iestāde ir veikusi virkni pasākumu 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) vadošā iestāde ir stiprinājusi vadošās iestādes uzraudzību atbildīgo iestāžu un
sadarbības iestāžu veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās;
2) atjaunota iekšējā audita funkcija ES fondu vadības un kontroles sistēmā;
3) pilnveidota iepirkumu uzraudzības sistēma;
4) stiprināta atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu iekšējo procedūru atbilstības
uzraudzība;
5) ieviesti papildus uzraudzības pasākumi datu kvalitātes nodrošināšanai VIS.
734. Savukārt kā galvenie uzdevumi 2012.gadam ir atzīmējami:
1) Vadošās iestādes deleģēto funkciju uzraudzības stiprināšana;
2) Maksājumu no EK atjaunošanas veicināšana, pilnveidojot pārliecības gūšanu un
sniegšanu Valsts kasei un EK par Regulas 1083/2006 60.panta izpildi;
3) EK iniciatīvas par jauniešu nodarbinātību atbalsta no ES fondiem iespēju izvērtēšana;
4) Lielo projektu īstenošana un to pastiprināta uzraudzība;
5) Metodisko un skaidrojošo materiālu ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm
pilnveidošanas un aktualizēšanas turpināšana.
6) Gatavošanās 2014.-2020.gada plānošanas periodam.
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Pielikumi
1. pielikums. „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss
(uz 31.12.2011., salīdzinot ar 31.12.2010.)”
Skat. failu ,,1.pielikums_3DP_IEVIEŠANAS PROGRESS_31.12.2011.’’

2. pielikums. „Finanšu līdzekļi, par kuriem veikti maksājumi ES fondu
finansējuma saņēmējam un saņemtie maksājumi no EK līdz 31.12.2011.gadā
(EUR) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"ietvaros”
Skat. failu ,,2.pielikums_3DP_MAKSĀJUMI_31.12.2011.’’

3. pielikums. „Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa
dimensiju kodiem līdz 31.12.2011.”
Skat. failu ,,3.pielikums_3DP_KATEGORIZĀCIJAS LAPA’’

4. pielikums. „Darbības programmas ietvaros sasniegtie uzraudzības rādītāji
līdz 31.12.2011.”
Skat. failu ,,4.pielikums_3DP_RĀDĪTĀJI_31.12.2011.’’
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