
Solvita Gulbe 

Valsts kancelejas Eiropas Savienības 

struktūrfondu departamenta vadītāja 

 

2013.gada 12.aprīlī 

 

Secinājumi, kļūdas un to novēršana Eiropas Savienības fondu 

projektu īstenošanā 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 



2 

Prezentācijas saturs 

1. Pieejamais Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda (turpmāk: ES fondi) finansējuma 
apjoms 
 

2. Kā mums veicas ES fondu apguvē? 
 

3. Kā novērst neatbilstošas izmaksas projektu 
īstenošanā? 
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Fonds 
Eiropas Kopienas 

finansējums 
(EUR) 

Latvijas 
līdzfinansējums 

(EUR)  

Kopējais 
finansējums 

(Eiropas 
Kopienas+ 

Latvijas) (EUR)  

 % no SF un KF 

ERAF 2'407'567'364 662'793'319 3'070'360'683 53.1% 

ESF 583'103'717 102'900'656 686'004'373 12.9% 

KF 1'539'776'553 381'540'358 1'921'316'911 34.0% 

KOPĀ: 4'530'447'634 1'147'234'333 5'677'681'967 100.00% 

Finansējuma sadalījums pa fondiem  
un nacionālais līdzfinansējums 

  



Valsts kancelejas pārziņā esošās aktivitātes  
2007-2013.gadā 

Aktivitātes nosaukums Summa kopā (LVL) Eiropas Sociālais fonda 

finansējums (LVL) 
Atbalstīto projektu skaits  

12.02.2012. 

Administratīvo šķēršļu samazināšana un 

publisko pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana 
2 066 020 1 756 117 2 

Kvalitātes vadības sistēmas izveide un 

ieviešana 
409 219 347 836 30 

Publisko pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana valsts, reģionālā un 

vietējā 

līmenī 

522 939 443 850 22 

Publiskās pārvaldes cilvēkresursu 

plānošanas un vadības informācijas 

tehnoloģiju sistēmas izstrāde un 

ieviešana 

71 564 60 829 2 

Sociālo partneru administratīvās 

kapacitātes 

stiprināšana 
2 244 185 1 907 557 2 

NVO administratīvās kapacitātes 

stiprināšana 
2 263 029 2 090 842 108 

Atbalsts pašvaldībām kapacitātes 

stiprināšanā Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai 

1 672 674 1 672 674 99 

KOPĀ 9 249 630 8 279 705 265 
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Kā mums veicas ES fondu apguvē? 

 
1. 2012.gadā veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 76,9% apmērā no 

plānotā maksājumu apmēra gadā 
 

2. Lielākais maksājumu īpatsvars- gada nogalē, kad izmaksāti 151,98 miljoni 
latu jeb 32,6% no gada laikā veiktajiem maksājumiem.  
 

3. Jauna problemātiska tendence - pārkāpumi, kas saistīti ar līgumu izpildi, 
grozījumi līgumu izpildes laikā  
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Kā mums veicas ES fondu apguvē? 

 
1. Kopējā ES fondu līdzekļu neatbilstība ir 27,6 miljonu apmērā, valsts 

iestādēs neatbilstību apjoms ir 7,7 miljoni latu jeb 27,8% no kopējā 
2007-2013.gada plānošanas periodā konstatēto neatbilstību apjoma 
 

2. Neatbilstību cēlonis ES fondu projektos- Publisko iepirkumu likuma un 
aktivitāšu ieviešanas normatīvo aktu pārkāpumi. Arī tāpēc, ka 
finansējuma saņēmēji neveic saimniecisko darbību un veikto darbu 
apjomi neatbilst aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem vai projekta 
saskaņotajai tāmei 
 

3. Līguma pārkāpumu dēļ neatbilstība ir 16,5 miljonu latu apmērā, 
iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumu dēļ - 7 miljoni, bet 
saistībā ar krāpšanu - 4 miljoni latu 
 

4. Straujākais neatbilstību apjoma pieaugums ir vērojams valsts pārvaldes 
      iestāžu projektos, tomēr pieaugums ir arī nevalstisko organizāciju 
      līgumu pārkāpumiem 
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Kā novērst neatbilstošas izmaksas ES fondu 
finansētu projektu īstenošanā? 

 

1. Kļūdu prevencija 
 
2. Bez noslēpumiem 
 
3. Darbs ar likumu un Ministru kabineta noteikumu normu tekstu 
 
4. Mācāmies no savām, bet labāk- no citu kļūdām 
 

 



 
 

Kļūdu prevencija 
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/atbildigaiestade/esaktualijaunumi 
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Savā pieredzē vēlamies dalīties, tādēļ šajā sadaļā atradīsiet pārskatus par juridiskiem jautājumiem, kas 

saistīti ar civiltiesisku līgumu satura izvēli, piemērojamo nodokļu likmi, publisko iepirkumu, kā arī citiem 

tematiem Eiropas Savienības fondu atbalstītu projektu īstenošanā.  

  

Mēs turpinām strādāt, tādēļ šī sadaļa tiks arvien papildināta ar jaunu informāciju. Ja tā noderēs Eiropas 

Savienības fondu līdzfinansētu projektu īstenotājiem, uzraugiem vai juridisko tematu interesentiem, mēs 

būsim gandarīti un pagodināti dalīties mūsu pieredzē.   

 

Pārskati: 

1. Civiltiesiska līguma satura veidošanas principi 

2. Vai publiskā iepirkuma rezultātā iestāde var slēgt pakalpojumu līgumu ar iestādē    

    nodarbinātu personu? 

3. Autoratlīdzības līgums vs uzņēmuma līgums 

4. PVN līgumos un rēķinos, ja sadarbības partneris ir ārvalsts komersants 

5. Apakšuzņēmēju iesaiste līgumu izpildē 

  

 

Juridisks atbalsts Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu projektu īstenošanā 
 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansēta projekta īstenošana saistīta ar dažādiem 

juridiskiem jautājumiem. Atbilstošas publiskā iepirkuma procedūras izvēle, līguma satura 

formulēšana, pareizs nodokļu aprēķins ir tikai daļa no tematiem, ar ko nākas saskarties 

gan projektu īstenotājiem, gan to uzraugiem. Juridiski precīzi dokumenti ir veiksmīga 

projekta priekšnoteikums.  

 

Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments Eiropas Savienības 

fondu plānošanas periodā 2007.-2013.gadā veic vairāk kā 240 projektu uzraudzību. 

Projektus īsteno nevalstiskas organizācijas, valsts iestādes un sociālie partneri. Tos 

līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projektu uzraudzības procesā esam risinājuši 

dažādus juridiskus jautājumus, sadarbojoties gan ar ministriju un aģentūru juristiem, 

gan arī zvērinātiem advokātiem. 

http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/atbildigaiestade/esaktualijaunumi
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/atbildigaiestade/esaktualijaunumi


Bez noslēpumiem 
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1. ES fondu projektu rezultātu publiskošana 

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem 

pētījumiem (Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdes protokols 

Nr.42, 33.§): 

 

http://polsis.mk.gov.lv/news.do 

 

2. Informācijas atklātības nosacījumi ES fondu projektu īstenošanā 

 

3. Informācijas tehnoloģiju risinājumu autortiesību aspekti 

 

 

http://polsis.mk.gov.lv/news.do
http://polsis.mk.gov.lv/news.do
http://polsis.mk.gov.lv/news.do
http://polsis.mk.gov.lv/news.do
http://polsis.mk.gov.lv/news.do
http://polsis.mk.gov.lv/news.do
http://polsis.mk.gov.lv/news.do
http://polsis.mk.gov.lv/news.do
http://polsis.mk.gov.lv/news.do
http://polsis.mk.gov.lv/news.do
http://polsis.mk.gov.lv/news.do
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Darbs ar likumu un Ministru kabineta noteikumu normu tekstu 

 Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas sadarbība ES fondu normatīvā regulējuma 
vienkāršošanā, lai mazinātu  administratīvā sloga iestrādi normatīvajos aktos ES fondu 
vadībā 2014.–2020.gada plānošanas periodā: 
 
1. līdz 2013.gada 15.maijam priekšlikumi Finanšu ministrijai par likumprojektu „Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 
vadības likums” 
 

2. līdz 2013.gada 31.jūlijam priekšlikumi Finanšu ministrijai par Ministru kabineta 
noteikumiem par ES fondu vadību, tai skaitā, projektu iesniegumu atlases un 
vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, iepirkumu 
pirmspārbaudēm, projekta grozījumu veikšanas kārtību, pievienotās vērtības nodokļa 
iekļaušanu attiecināmajās izmaksās, Ministru kabineta noteikumiem par valsts 
budžeta plānošanas un maksājumu veikšanas kārtību, kā arī Ministru kabineta 
noteikumiem par pārbaudēm ES fondu projektu īstenošanas vietās 
 

3. līdz 2013.gada 30.septembrim priekšlikumi Finanšu ministrijai par Ministru kabineta 
noteikumiem par neatbilstību konstatēšanu, finanšu korekcijas piemērošanu un 
neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtību, kā arī ES fondu projektu publicitātes 
un vizuālās identitātes nodrošināšanu 
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Mācāmies no savām, bet labāk- no citu kļūdām 

 
 

Valsts kancelejas organizēts informatīvais seminārs 
 

Darba kārtībā: 
 

Iepirkumu uzraudzības biroja 
ES fondu Revīzijas iestādes 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu 

apkarošanas pārvaldes  
 

amatpersonu pieredze. 
 

Lai veiksmīga pasākuma norise!  
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