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Pēc pievienotā saraksta 

 

Par Eiropas Savienības finanšu resursu 

(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

 

A.god. kolēģi! 

 

Lai veicinātu vienotu izpratni par š.g. 14.augusta Ministru kabineta 

(turpmāk  - MK) sēdes protokolā Nr.45 21.§ „Par Eiropas Savienības finanšu 

resursu (struktūrfondu un kohēzijas fonda) apguvi” (turpmāk – MK sēdes 

protokols) norādītājiem steidzamajiem pasākumiem attiecībā uz 2004.-2006. 

gada plānošanas periodu, vēršu Jūsu uzmanību uz tālāk minēto. 

 MK sēdes protokolā tika norādītas summas, par kādām Jums 

jānodrošina no savā pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu puses Eiropas 

Savienības struktūrfondu (turpmāk – struktūrfondi) pieprasījumu iesniegšana 

atbildīgajās starpniekinstitūcijās. Struktūrfondu pieprasījums ir iesniedzams 

līdz š.g. 15.septembrim ar mērķi nodrošināt efektīvu plānoto struktūrfondu 

apguvi 2007.gadā, tajā skaitā kopējo finanšu progresu un n+2 nosacījuma 

izpildi. MK sēdes protokolā minētās summas tika aprēķinātas šādi: 

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) struktūrfonda 

pieprasījumu summas katrai no ministrijām tika aprēķinātas, ņemot vērā 

katras ERAF aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmēju sniegtās prognozes par 

plānotajiem iesniedzamajiem struktūrfondu pieprasījumiem š.g. augustā un 

septembrī, kā arī, ievērojot ERAF 2005.gada n+2 principa izpildei apgūstamo 

finansējumu. Tādējādi noteiktā finanšu progresa nodrošināšanai ERAF 

finansējuma saņēmējiem jāiesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā š.g. 

augustā un septembrī prognozētie struktūrfonda pieprasījumi. 

- Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) struktūrfonda pieprasījumu 

summas tika aprēķinātas, ņemot vērā ESF 2005.gada n+2 principa izpildei 

apgūstamo finansējumu, kā arī, ievērojot Eiropas Komisijā līdz š.g. 11.maijam 

iesniegtās izdevumu deklarācijas, atlikušo apgūstamo summu sadalot starp 
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nozaru ministrijām pēc ESF aktivitātēm piešķirtā finansējuma piešķīruma 

proporcijas. Noteiktā finanšu progresa nodrošināšanai ESF finansējuma 

saņēmējiem līdz š.g. 15. septembrim jāiesniedz attiecīgajā otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijā struktūrfonda pieprasījumi par summu, kas vēl nav 

deklarēta Eiropas Komisijai. Vēršu uzmanību uz to, ka saskaņā ar ESF  

finansējuma saņēmēju šobrīd sniegtajām prognozēm par plānotajiem 

iesniedzamajiem struktūrfondu pieprasījumiem līdz š.g. septembrim, ESF 

2005. gada n+2 principa izpilde netiek nodrošināta. 

Vēršu uzmanību, ka pareizi (atbilstoši visām prasībām) struktūrfondu 

pieprasījumi jāiesniedz attiecīgajā otrā līmeņa starpniekinstitūcijā līdz š.g. 15. 

septembrim, lai līdz 2007.gada beigām šie pieprasījumi tiktu attiecīgā kārtībā 

izvērtēti, apstiprināti, veiktas atmaksas struktūrfonda finansējuma saņēmējam 

un atmaksātais struktūrfonda finansējums varētu tikt iekļauts izdevumu 

deklarācijā iesniegšanai Eiropas Komisijā. Par MK sēdes protokola 21. § 

1.1.  – 1.12. apakšpunktu izpildi lūdzu man sniegt savlaicīgi informāciju, 

lai attiecīgi varu informēt MK.  

Attiecībā uz MK sēdes protokola 21. § 2.1.  – 2.3. apakšpunktos 

minētajiem uzdevumiem, vēršu uzmanību, ka katram ministram savas nozares 

kompetences ietvaros līdz š.g. 30. novembrim jāiesniedz MK ziņojums par 

konstatēto izmaksu pieaugumu savā kompetencē esošajiem struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda projektiem, kuros finansējuma saņēmēji ir valsts vai 

pašvaldības iestādes vai valsts, vai pašvaldības kapitālsabiedrības. Ziņojumā 

jāiekļauj informācija par projektiem, kuru īstenošana saistīta ar būvniecību vai 

piegādēm, kuru izmaksas pārsniedz 100 000 latu, norādot projektu 

pabeigšanai nepieciešamo papildu valsts budžeta līdzekļu apjomu. Katrai no 

ministrijām, iesniedzot MK valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, lai segtu 

augstākminēto projektu izmaksu pieaugumu, jānodrošina detalizēts izmaksu 

pieauguma pamatojums un aprēķins par katru projektu visā tā īstenošanas 

periodā, norādot informāciju par nepieciešamo papildus finansējumu pa 

gadiem, kā arī cita MK protokola 21. § 2.3. apakšpunktos norādītā 

nepieciešamā informācija. 

Atsaucoties uz MK sēdes protokola 21. § 2.4.1. apakšpunktā minēto 

nosacījumu par izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanu, vēršu uzmanību, ka 

saskaņā ar 2007. gada 26. jūnija MK noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu 

ieviešanu” 2. un 3.pielikuma 7.sadaļā minēto,  izmaksu un ieguvumu analīze 

jāveic visiem projektu iesniegumiem tādās Eiropas Savienības fondu 

aktivitātēs, kur Kohēzijas fonda vai ERAF infrastruktūras projekta iesnieguma 

kopējā attiecināmo izdevumu summa pārsniedz 5 miljonus eiro vai ir projektu 

iesniegumi, no kuriem gūst ieņēmumus, ja to kopējā attiecināmo izdevumu 

summa pārsniedz 200 000 eiro. Tāpat izmaksu un ieguvumu analīze veicama, 
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ja to paredz normatīvie akti par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes 

īstenošanu. 

Atsaucoties uz MK sēdes protokola 21. § 2.9. apakšpunktu, lai 

efektīvāk tiktu panākts labākais rezultāts, man uzrunājot Eiropas Komisiju, 

aicinu Jūs aktīvi sadarboties un savlaicīgi man sniegt konkrētus priekšlikumus 

risinājumiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un struktūrfondu projektu 

izmaksu pieauguma gadījumā. 

Nepieciešamības gadījumā esmu gatavs tikties, lai papildus pārrunātu 

MK sēdes protokolā minēto uzdevumu izpildi un Jūsu priekšlikumus 

konkrētiem risinājumiem. 

 

 

Ceru uz veiksmīgu sadarbību! 

 

 

 

Ar cieņu 

 

ministrs N.Broks 
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Ekonomikas ministram J.Strodam 

Izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai 

Īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudelei 

Labklājības ministrei D.Staķei 

Satiksmes ministram A.Šleseram  

Veselības ministram V.Veldrem 

Vides ministram R.Vējonim 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram  

A. Štokenbergam 
 

 

 

 

Kopija: Valsts kancelejai 
 


