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Informatīvais ziņojums par vidēja termiņa pasākumiem efektīvas ES 

struktūrfondu apguves nodrošināšanai 2008.gadā 

 

Ievads 

 

Lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu Eiropas Savienības struktūrfondu 

(struktūrfondi) apguvi 2008.gadā un Latvija noteiktajos termiņos pilnībā spētu 

deklarēt atmaksai Eiropas Komisijā 2004.-2006.gada plānošanas perioda 

ietvaros tai pieejamos struktūrfondu līdzekļus (izpildītu n+2 nosacījumu 

attiecībā uz 2006.gada struktūrfondu piešķīrumu), īpašu uzdevumu ministrs 

Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās ir sagatavojis informatīvo ziņojumu 

par vidēja termiņa pasākumiem, lai veicinātu efektīvu struktūrfondu apguvi 

2008.gadā (ziņojums).  

 

Ziņojums ietver virkni 2008.gada laikā kompleksi īstenojamu pasākumu, kas 

vērsti uz iespējami pilnīgu 2004.-2006.gada plānošanas perioda struktūrfondu 

apguvi, nodrošinot visa Latvijai pieejamā finansējuma 625 miljonu eiro apjomā 

atbilstošu apguvi un deklarēšanu Eiropas Komisijā līdz 2009.gada 30. jūnijam.  

 

Ziņojums aptver visas struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas – vadošo 

iestādi, maksājumu iestādi, desmit pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, četras otrā 

līmeņa starpniekinstitūcijas, četrus grantu shēmu apsaimniekotājus, kā arī 

struktūrfondu finansējuma saņēmējus.  

 

Īstenojamie pasākumi struktūrfondu finansējuma apguves nodrošināšanai 

 

1. Struktūrfondu pieprasījumu iesniegšanas grantu shēmu apsaimniekotājiem 

un otrā līmeņa starpniekinstitūcijās plāna sagatavošana 

 

Mērķis: Nodrošināt plānveidīgu struktūrfondu pieprasījumu iesniegšanu un 

apstiprināšanu, kas ļauj veikt maksājumus finansējuma saņēmējam un sagatavot 

izdevumu deklarācijas iesniegšanai Eiropas Komisijā. Nodrošināt pastiprinātu 

politiskā līmeņa uzraudzību un kontroli pār struktūrfondu finansējuma apguvi. 

 

Saturs: Pasākums paredz katra atbildīgā nozares ministra plāna sagatavošanu 

par struktūrfondu pieprasījumu iesniegšanas un apstiprināšanas grafikiem 

attiecīgo aktivitāšu ietvaros grantu shēmu apsaimniekotājiem un otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijās. Tas paredz par attiecīgajām aktivitātēm atbildīgajiem 

nozaru ministriem nodrošināt savlaicīgu un atbilstošu struktūrfondu 

pieprasījumu sagatavošanu un mēneša ietvaros iesniedzamo un apstiprināmo 

struktūrfondu pieprasījumu finansējuma apjomu iesniegšanu grantu shēmu 

apsaimniekotājiem un otrā līmeņa starpniekinstitūcijās noteiktos termiņos. 

Turklāt pasākums paredz īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības 
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līdzekļu apguves lietās (ĪUMESLAL) sagatavot ikmēneša informatīvo ziņojumu, 

kurā informētu Ministru kabinetu par struktūrfondu finansējuma pieprasījumu 

sagatavošanas un iesniegšanas gaitu, struktūrfondu izdevumu deklarēšanas 

Eiropas Komisijā progresu un citiem šajā ziņojumā minētajiem pasākumiem. 

 

Uzdevumi: 

1. Ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un 

zinātnes ministrei, veselības ministram, īpašu uzdevumu ministrei 

elektroniskās pārvaldes lietās, zemkopības ministram sagatavot un līdz 

2007.gada 1. novembrim iesniegt ĪUMESLAL plānu par struktūrfondu 

pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu grantu shēmu 

apsaimniekotājiem un otrā līmeņa starpniekinstitūcijās to pārziņā esošajās 

aktivitātēs. Plānā struktūrfonda aktivitātes līmenī norādīt struktūrfondu 

pieprasījumu finansējumu, kas līdz 2008.gada kārtējā mēneša 

15.datumam, 2008.gada septembri ieskaitot, tiks iesniegts otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijā un kas aktivitātes līmenī pilnībā nodrošinās n+2 

principa izpildi 2006.gada struktūrfondu piešķīrumam. 

2. Ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un 

zinātnes ministrei, veselības ministram, īpašu uzdevumu ministrei 

elektroniskās pārvaldes lietās, zemkopības ministram, pamatojoties uz 

2.līmeņa starpniekinstitūcijas vai grantu shēmas apsaimniekotāja sniegto 

informāciju, sagatavot un reizi mēnesī līdz nākamā mēneša 4. datumam 

iesniegt ĪUMESLAL informāciju aktivitātes līmenī par to pārziņā esošajās 

aktivitātēs iesniegtajiem struktūrfondu pieprasījumiem, atmaksātajiem 

struktūrfonda pieprasījumiem un Eiropas Komisijā deklarētajiem 

struktūrfonda pieprasījumiem, skaidrojot plāna neizpildes iemeslus, ja tādi 

radušies, un rīcību trūkumu novēršanai. 

3. ĪUMESLAL apkopot nozaru ministru iesniegtās prognozes par 

struktūrfondu pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu grantu shēmu 

apsaimniekotājiem un otrā līmeņa starpniekinstitūcijās, un pastāvīgi 

uzraudzīt to izpildi. 

4. ĪUMESLAL reizi mēnesī, sākot ar 2008.gada februāri līdz 2008.gada 

decembrim līdz nākamā mēneša 15.datumam sagatavot un iesniegt 

Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta sēdes 

protokollēmumā par informatīvo ziņojumu par pasākumiem efektīvas 

struktūrfondu apguves nodrošināšanai 2008.gadā  struktūrfondu 

finansējuma apguvei noteikto uzdevumu sasniegšanu un struktūrfondu 

finansējuma apguves progresu n+2 principa nodrošināšanai par 

struktūrfondu 2006.gada piešķīrumu.  
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5. ĪUMESLAL ierosināt finansējuma pārdali starp programmas 

papildinājuma pasākumiem vai aktivitātēm, ja aktivitātes ietvaros tiek 

konstatēts kritisks kavējums n+2 principa nodrošināšanai. 

 

2. Struktūrfondu pieprasījumu izskatīšanas, apstiprināšanas, izdevumu 

atmaksas veikšanas un izdevumu deklarācijas iesniegšanas Eiropas Komisijā 

procesa paātrināšana. 

 

Mērķis: Nodrošināt efektīvu un ātru struktūrfondu pieprasījumu izskatīšanu,  

apstiprināšanu un apmaksu, veicināt savlaicīgu izdevumu deklarācijas 

iesniegšanu Eiropas Komisijā, nodrošinot struktūrfondu apguvi noteiktajos 

termiņos. 

 

Saturs: Pasākums paredz termiņu noteikšanu grantu shēmu apsaimniekotājiem 

un otrā līmeņa starpniekinstitūcijām iesniegto struktūrfonda pieprasījumu 

izskatīšanai, tādējādi nodrošinot ātrāku struktūrfondu pieprasījumu apriti. Tāpat 

pasākums paredz īsāku termiņu noteikšanu Valsts kasei  maksājumu veikšanai 

struktūrfondu finansējuma saņēmējiem, kā arī ātrāku izdevumu deklarācijas 

izskatīšanu struktūrfondu vadošajā iestādē un izdevumu apliecināšanu Valsts 

kasē izdevumu deklarēšanai Eiropas Komisijā. 

 

Uzdevumi: 

1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, Valsts reģionālās attīstības 

aģentūrai, Sabiedrības integrācijas fondam, Sociālo pakalpojumu 

pārvaldei 40 darbdienu laikā pārbaudīt granta finansējuma saņēmēja 

veiktos maksājumus, sagatavot un iesniegt struktūrfondu pieprasījumu 

otrā līmeņa starpniekinstitūcijā un sagatavot maksājuma uzdevumu par 

izdevumu atmaksu struktūrfondu finansējuma saņēmējiem un iesniegt to 

Valsts kasē, ja nav nepieciešami būtiski precizējumi granta finansējuma 

pieprasījumā vai nav pieprasīta būtiska papildu informācija.  

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Nodarbinātības valsts aģentūrai, 

Valsts izglītības attīstības aģentūrai, Lauku atbalsta dienestam 40 

darbdienu laikā pēc struktūrfonda pieprasījuma saņemšanas izskatīt un 

sagatavot maksājuma uzdevumu par izdevumu atmaksu struktūrfondu 

finansējuma saņēmējiem, vai par aizņēmuma atmaksu vai par 

pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos un iesniegt Valsts kasē, ja nav 

nepieciešami būtiski precizējumi struktūrfonda pieprasījumā vai nav 

pieprasīta būtiska papildu informācija.  

3. Valsts kasei 10 darbdienu laikā pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas, ja 

nav nepieciešami precizējumi vai labojumi maksājumu dokumentos, veikt 

maksājumu par izdevumu atmaksu struktūrfondu finansējuma 

saņēmējiem, vai par aizņēmuma atmaksu vai par pārskaitījumu valsts 

budžeta ieņēmumos. 
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4. Vadošajai iestādei pēc izdevumu deklarācijas saņemšanas no otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijas 5 darbdienu laikā to pārbaudīt un iesniegt Valsts 

kasē. 

5. Valsts kasei pēc izdevumu deklarācijas saņemšanas veikt tās pārbaudi 17 

darbdienu laikā, ja nav nepieciešami precizējumi izdevumu 

deklarācijā vai nav pieprasīta papildu informācija, un iesniegt atmaksas 

pieprasījumu Eiropas Komisijā. 

 

3. Būtiskuma principa ievērošana struktūrfondu pieprasījumu izskatīšanas un 

apstiprināšanas procesā 

 

Mērķis: Nodrošināt savlaicīgu struktūrfondu pieprasījumu un granta 

finansējuma pieprasījumu apstiprināšanu, kas ļauj veikt maksājumus 

finansējuma saņēmējiem un sagatavot izdevumu deklarācijas iesniegšanai 

Eiropas Komisijā, ņemot vērā būtiskuma principu. 

 

Saturs: Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 494 „Eiropas 

Savienības struktūrfondu finanšu vadības nodrošināšanas kārtība” un 

27.06.2006. noteikumiem Nr.546 „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus 

Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic 

maksājumus” (MK noteikumi) otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas 

apsaimniekotājs pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegto struktūrfonda/granta 

pieprasījumu un apstiprina attiecināmo izdevumu summu. Sakarā ar to, ka bieži 

vien struktūrfonda/granta pieprasījumos tiek pielaistas kļūdas un to precizēšanas 

process prasa ilgu laiku, tiek kavēta struktūrfonda/granta pieprasījuma 

apstiprināšana un līdz ar to deklarēšana Eiropas Komisijā un atgūšana valsts 

budžetā. Ņemot vērā to, ka nereti minētais kavējums ir saistīts ar nebūtisku 

kļūdu labošanu, piemēram, attiecināmo izdevumu summas precizēšanu par 

dažiem santīmiem, ir nepieciešams struktūrfonda/granta pieprasījuma 

izskatīšanas procesā ņemt vērā būtiskuma principu, nepieprasot pieprasījumu 

precizēšanu nebūtisko kļūdu dēļ. Tas paredz iespēju otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijām apstiprināt struktūrfonda pieprasījuma daļu un grantu 

shēmu apsaimniekotājiem apstiprināt granta finansējuma pieprasījuma daļu, par 

kuru ir gūta pārliecība par izdevumu attiecināmību. 

 

Uzdevums: 

ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un 

zinātnes ministrei, veselības ministram, īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās 

pārvaldes lietās, zemkopības ministram izstrādāt kārtību, kādā apstiprināt 

struktūrfondu pieprasījuma vai granta finansējuma pieprasījuma daļu, par kuru ir 

gūta pārliecība par izdevumu attiecināmību, apstiprināt struktūrfondu 

pieprasījuma daļu vai granta finansējuma pieprasījuma daļu, par kuru ir gūta 
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pārliecība par izdevumu attiecināmību un informēt par to finansējuma 

saņēmējus. 

 

4. Konsultatīvs atbalsts finansējuma saņēmējiem. 

 

Mērķis: Sniedzot konsultatīva rakstura atbalstu finansējuma saņēmējiem 

struktūrfonda pieprasījumu un granta finansējuma pieprasījumu sagatavošanā, 

kuri pašlaik īsteno struktūrfondu finansētus projektus, veicināt kvalitatīvu 

struktūrfondu pieprasījumu iesniegšanu grantu shēmu apsaimniekotājiem un otrā 

līmeņa starpniekinstitūcijās. 

 

Saturs: Pasākums paredz pastāvīga konsultatīva atbalsta sniegšanu finansējuma 

saņēmējiem, kuri pašlaik īsteno struktūrfondu finansētus projektus, otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijām sniedzot atbalstu finansējuma saņēmējiem struktūrfondu 

finansējuma pieprasījumu sagatavošanā, tādējādi veicinot ātrāku un precīzāku 

struktūrfondu pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu grantu shēmu 

apsaimniekotājiem un otrā līmeņa starpniekinstitūcijās. Laika posmā no 2008. 

gada janvāra līdz aprīlim šo pasākumu īstenošanai ir pieejams struktūrfondu 

tehniskās palīdzības finansējums. 

 

Uzdevumi: 

1. Ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un 

zinātnes ministrei, veselības ministram, zemkopības ministram, īpašu 

uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās līdz 2007. gada 1. 

novembrim iesniegt īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības 

līdzekļu apguves lietās izskatīšanai un saskaņošanai informāciju par 

plānotajiem konsultatīvajiem un informatīvajiem pasākumiem to 

kompetencē esošo aktivitāšu finansējuma saņēmējiem, kuri pašlaik īsteno 

struktūrfondu finansētus projektus, norādot paredzamo pasākumu skaitu, 

to norises veidu un laiku, un nepieciešamo finansējumu no struktūrfondu 

tehniskās palīdzības līdzekļiem pasākumiem laika posmā no 2008. gada 

janvāra līdz aprīlim, pārējā laikā šos pasākumu īstenojot no esošajiem 

budžeta resursiem. 

 

 

2. Ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un 

zinātnes ministrei, veselības ministram, zemkopības ministram, īpašu 

uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās nodrošināt  informatīvu 

un konsultatīvu pasākumu organizēšanu to kompetencē esošo aktivitāšu 

finansējuma saņēmējiem, kuri pašlaik īsteno struktūrfondu finansētus 

projektus. 
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5. Iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem izskatīšana  

 

Mērķis: Novērst iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem 

izskatīšanas radītus kavējumus struktūrfondu apguvē. 

 

Saturs: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (Likums) viena no Iepirkumu 

uzraudzības biroja funkcijām ir izskatīt iesniegumus par iepirkuma procedūras 

pārkāpumiem (iesniegumi), tai skaitā ES fondu projektos. Atbilstoši statistikai 

lielākā daļa sūdzību tiek atzītas par nepamatotām. Saskaņā ar Likumu 

iesnieguma izskatīšanas laikā tiek apturēta projekta īstenošanas gaita, tādējādi 

var rasties apdraudējums n+2 principa nodrošināšanai. Ņemot vērā izveidojušos 

situāciju, kad vienīgi realizēti kompleksi rīcības pasākumi var novērst 

struktūrfondu finansējuma neatgūšanu valsts budžetā pilnā apmērā, 

nepieciešams maksimāli saīsināts iesniegumu par iepirkuma procedūras 

pārkāpumiem struktūrfondu projektos izskatīšanas laiks Iepirkumu uzraudzības 

birojā. Lai novērstu un mazinātu nepamatoti iesniegto sūdzību skaitu Iepirkumu 

uzraudzības birojā saskaņā ar Likumā noteikto, jānodrošina preventīvie 

pasākumi un proaktīvi jāsniedz metodiska palīdzība un konsultācijas un jārīko 

mācības pasūtītājiem, preču pārdevējiem, iznomātājiem, būvdarbu veicējiem un 

pakalpojumu sniedzējiem, kuri iesaistīti struktūrfondu projektos. 

 

Uzdevumi: 

1. Iepirkumu uzraudzības birojam prioritārā kārtībā 10 darba dienu laikā pēc 

pieprasīto dokumentu saņemšanas no pasūtītāja izskatīt  iesniegumus un 

pieņemt lēmumus par struktūrfondu projektiem, kas var ietekmēt n+2 

principa nodrošināšanu. 

2. Iepirkumu uzraudzības birojam veicināt metodiskās palīdzības un 

konsultāciju sniegšanu, kā arī mācību rīkošanu struktūrfondu vadībā 

iesaistītajām institūcijām un attiecīgajām personām. 

 

 

 

 

 

6. Apmācību organizēšana finansējuma saņēmējiem.  

 

Mērķis: Veicināt struktūrfondu finansējuma saņēmēju izpratni par publisko 

iepirkumu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajām tiesību normām un 

darba tiesībām, kas nodrošinātu spēju praktiski piemērot minētās tiesību normas.  

Tā rezultātā sekmētu struktūrfondu apguvi, mazinātu neatbilstoši veiktu 
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izdevumu risku un uzlabotu struktūrfonda finansējuma saņēmēju atskaitīšanās 

kvalitāti par projektu īstenošanu.  

 

Saturs: Pasākums paredz apmācību īstenošanu struktūrfondu finansējuma 

saņēmējiem, kuri pašlaik īsteno struktūrfondu finansētus projektus. Pirmā 

līmeņa starpniekinstitūcijām organizēt apmācību kursus par tēmām, kuras no 

procedūras viedokļa ir būtiskākās un problemātiskākās sekmīgai struktūrfondu 

finansējuma apguvei - publiskā iepirkuma īstenošana, grāmatvedības uzskaite, 

darba tiesības u.c. Laika posmā no 2008. gada janvāra līdz aprīlim šo pasākumu 

īstenošanai ir pieejams struktūrfondu tehniskās palīdzības finansējums. 

 

Uzdevumi: 

1. Ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un 

zinātnes ministrei, zemkopības ministram, veselības ministram, īpašu 

uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās līdz 2007. gada 1. 

novembrim iesniegt īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības 

līdzekļu apguves lietās izskatīšanai un saskaņošanai informāciju par 

plānotajiem mācību pasākumiem to kompetencē esošo aktivitāšu 

finansējuma saņēmējiem, kuri pašlaik īsteno struktūrfondu finansētus 

projektus. Informācijā norādīt mācību tēmu, mērķauditorijas apjomu, 

paredzamo mācību norises laiku un vietu, un mācībām laika periodā no 

2008. gada janvāra līdz aprīlim nepieciešamo finansējumu no 

struktūrfondu tehniskās palīdzības līdzekļiem. 

2. Ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un 

zinātnes ministrei, zemkopības ministram, veselības ministram, īpašu 

uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās, laika periodā no 2008. 

gada janvāra līdz 2008. gada aprīļa beigām izmantojot struktūrfondu 

tehniskās palīdzības finansējumu mācībām, pārējā laikā no esošajiem 

budžeta resursiem, nodrošināt  apmācību organizēšanu par publisko 

iepirkumu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošām tiesību normām un 

darba tiesību tiesisko regulējumu to kompetencē esošo aktivitāšu 

finansējuma saņēmējiem, kuri pašlaik īsteno struktūrfondu finansētus 

projektus. 

 

 

7. Atvaļinājumu ierobežojums. 

 

Mērķis: Nodrošināt cilvēkresursu pietiekamību struktūrfondu vadībā. 

 

Saturs: Lai cilvēkresursu trūkums nekavētu struktūrfondu apguves 

nodrošināšanu, noslēdzoties 2004.-2006.gada plānošanas periodam, un 
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administratīvā kapacitāte iespēju robežās nebūtu šķērslis n+2 principa izpildei 

2006.gada struktūrfondu piešķīrumam, pasākums paredz pilnībā ierobežot 

kārtējo, papildus, bezalgas un mācību atvaļinājumu piešķiršanu ministriju un to 

pakļautības un pārraudzības iestāžu darbiniekiem tajās struktūrvienībās, kuras 

pilda vadošās iestādes, maksājumu iestādes, pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, 

otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, grantu shēmas apsaimniekotāja funkcijas, kā 

arī publiskā sektora struktūrfondu finansējuma saņēmējiem, kuri pašlaik īsteno 

struktūrfondu finansētus projektus laikā no 2008.gada 1.jūlija līdz 31.oktobrim. 

 

Uzdevums:  

Finanšu ministram, ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides 

ministram, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības 

ministrei, izglītības un zinātnes ministrei, veselības ministram, zemkopības 

ministram, īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās, īpašu 

uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās un to 

pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu vadītājiem, kā arī publiskā sektora 

struktūrfondu finansējuma saņēmēju iestāžu vadītājiem organizēt atvaļinājumu 

grafiku tā, lai darbinieku atvaļinājumi neietekmētu n+2 principa nodrošināšanu 

par 2006.gada struktūrfonda piešķīrumu no 2008.gada 1.jūlija līdz 31.oktobrim. 
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