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Pēc pievienotā saraksta 

Par pasākumiem efektīvas ES struktūrfondu  

apguves nodrošināšanai 2008.gadā 

 

God. kolēģi! 

 

Lai veicinātu vienotu izpratni par š.g. 18.septembra Ministru kabineta 

sēdes protokolā Nr.52 63.§ „Informatīvais ziņojums par vidēja termiņa 

pasākumiem efektīvas Eiropas Savienības struktūrfondu apguves 

nodrošināšanai 2008.gadā” (MK sēdes protokols) noteiktajiem pasākumiem, 

vēršu Jūsu uzmanību uz tālāk minēto.  

MK sēdes protokolā dotie uzdevumi attiecināmi uz ES 

struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas periodu. 

 MK sēdes protokola 1.punkts nosaka uzdevumu nodrošināt regulāru 

un plānveidīgu struktūrfondu pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu 

atbildīgajās institūcijās. Aicinu līdz 2007.gada 1.novembrim saskaņā ar 

vēstulei pievienoto pielikumu iesniegt man plānu par struktūrfondu 

pieprasījumu iesniegšanu otrā līmeņa starpniekinstitūcijās par Jūsu pārziņā 

esošajām struktūrfondu aktivitātēm.  

Aicinu, sākot ar 2007.gada 4.decembri līdz 2008.gada 4.novembrim 

ieskaitot, reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 4. datumam saskaņā ar vēstulei 

pievienoto pielikumu iesniegt man informāciju par plāna izpildi struktūrfondu 

aktivitāšu līmenī par vienu mēnesi līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam 

iesniegtajiem un atmaksātajiem struktūrfondu pieprasījumiem, Eiropas 

Komisijā deklarētajiem izdevumiem, skaidrojot plāna neizpildes iemeslus, ja 

tādi radušies, un rīcību trūkumu novēršanai.  

 

 MK sēdes protokola 2.punkts nosaka uzdevumu īsākā termiņā nekā 

Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.546 „Kārtība, kādā 

valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto 

projektu īstenošanai un veic maksājumus” un Ministru kabineta 2006.gada 
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20.jūnija noteikumos Nr.494 „Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu 

vadības nodrošināšanas kārtība” (noteikumi) paredzēts, izskatīt apstiprināt 

un apmaksāt struktūrfondu pieprasījumus, lai veicinātu savlaicīgu 

izdevumu deklarāciju iesniegšanu Eiropas Komisijā, nodrošinot struktūrfondu 

savlaicīgu apguvi:  

 Otrā līmeņa starpniekinstitūcijām un grantu shēmu 

apsaimniekotājiem noteikumos noteikto 60 darbdienu vietā atbilstoši MK 

sēdes protokolam 40 darbdienās pēc struktūrfonda pieprasījuma 

saņemšanas jāsagatavo maksājuma uzdevums, ja nav nepieciešami būtiski 

precizējumi struktūrfonda finansējuma pieprasījumā.  

 Valsts kasei noteikumos noteikto 20 darbdienu vietā atbilstoši MK sēdes 

protokolam 10 darbdienās pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas 

jānodrošina maksājums struktūrfondu finansējuma saņēmējam, ja nav 

nepieciešami precizējumi vai labojumi maksājumu dokumentos.  

 Vadošajai iestādei noteikumos noteikto 7 darbdienu vietā atbilstoši MK 

sēdes protokolam 5 darbdienās pēc izdevumu deklarācijas saņemšanas tā 

jāpārbauda un jāiesniedz Valsts kasē.  

 Valsts kasei noteikumos noteikto 23 darbdienu vietā atbilstoši MK sēdes 

protokolam 17 darbdienās pēc izdevumu deklarācijas saņemšanas jāveic 

tās pārbaude un jāiesniedz Eiropas Komisijā, ja nav nepieciešami 

precizējumi izdevumu deklarācijā vai nav pieprasīta papildu informācija.  

 

MK sēdes protokola 3.punkts nosaka uzdevumu ņemt vērā 

būtiskuma principu struktūrfondu (vai granta finansējuma) 

pieprasījumu izskatīšanas un apstiprināšanas procesā. Šis punkts 

attiecināms uz ministru pakļautībā un pārraudzībā esošajām iestādēm, tāpēc 

otrā līmeņa starpniekinstitūcijām un grantu shēmu apsaimniekotājiem līdz 

2007.gada 15.oktobrim nepieciešams iesniegt informāciju par kārtību, kādā 

daļēji apstiprināt struktūrfondu (vai granta finansējuma) pieprasījumu par to 

daļu, par kuru ir gūta pārliecība par izdevumu attiecināmību. Otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijām un grantu shēmu apsaimniekotājiem jāinformē atbildīgie 

ministri par to, vai šāda kārtība tiek piemērota, vai arī, ja šāda kārtība nav 

spēkā, kad to plānots izstrādāt. 

Lai struktūrfondu pieprasījumu izskatīšana būtu maksimāli operatīva un 

pieprasījums netiktu atgriezts iesniedzējam nenozīmīgu kļūdu dēļ, kas tā 

virzīšanu apmaksai uz laiku apstādina, nepieciešams apstiprināt struktūrfonda 

vai granta finansējuma pieprasījumā iekļauto izdevumu daļu, par kuru 

attiecināmību nav šaubu un virzīt to apmaksai. Savukārt par atlikušo 

struktūrfonda pieprasījumā iekļauto izdevumu daļu, par kuru attiecināmību 

nav iespējams gūt pietiekošu pārliecību, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai 

grantu shēmas apsaimniekotājs veic padziļinātu pārbaudi, lai gūtu pietiekošu 

pārliecību, ilgākā laika posmā pēc nepieciešamības, sadarbojoties ar projekta 

īstenotāju.  
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Aicinu visas otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un grantu shēmu 

apsaimniekotājus pielietot daļējas struktūrfondu pieprasījumu apstiprināšanas 

mehānismu saskaņā ar izstrādātiem iekšējiem normatīviem aktiem, lai 

kopīgiem spēkiem varētu operatīvi nodrošināt struktūrfondu atmaksas procesu 

finansējuma saņēmējiem, kas savukārt ir priekšnosacījums, lai varētu 

sagatavot izdevumu deklarācijas, tās iesniegt Eiropas Komisijā un nodrošināt 

savlaicīgu Eiropas Savienības finansējuma atgūšanu valsts budžetā. 

 

MK sēdes protokola 4.un 6.punkts nosaka uzdevumu nodrošināt 

konsultatīvu atbalstu finansējuma saņēmējiem struktūrfonda 

pieprasījumu sagatavošanā, kā arī sniegt nepieciešamo izglītojošo atbalstu 

projektu īstenotājiem par publisko iepirkumu, grāmatvedības uzskaiti 

reglamentējošajām tiesību normām, darba tiesībām u.tml. Tāpēc aicinu līdz 

2007. gada 15.oktobrim iesniegt man informāciju par plānotajiem 

informatīvajiem un izglītojošajiem pasākumiem projektu īstenotājiem. 

Norādu, ka minēto pasākumu organizēšanai pieejams finansējums no 

struktūrfondu tehniskās palīdzības līdzekļiem līdz 2008. gada aprīlim. 

 

MK sēdes protokola 5.punkts nosaka uzdevumu īsākā termiņā nekā 

noteikts Publisko iepirkumu likuma 84.panta pirmajā daļā Iepirkumu 

uzraudzības birojam prioritārā kārtībā 10 darbdienās pēc pieprasīto 

dokumentu saņemšanas no pasūtītāja izskatīt  iesniegumus un pieņemt 

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

nodrošināšanu.  

 

MK sēdes protokola 7.punkts nosaka uzdevumu nodrošināt 

cilvēkresursu pietiekamību struktūrfondu vadībā. Aicinu struktūrfondu 

vadībā iesaistītajās institūcijās no 2008.gada 1.jūlija līdz 31.oktobrim 

organizēt atvaļinājumu grafiku tā, lai darbinieku atvaļinājumi neietekmētu 

n+2 principa nodrošināšanu 2008.gadā.  

 

Informēju, ka 2007.gada 18.septembrī Ministru kabinetā izskatītais 

informatīvais ziņojums par vidēja termiņa pasākumiem efektīvas Eiropas 

Savienības struktūrfondu apguves nodrošināšanai 2008.gadā ar tam pievienoto 

MK sēdes protokolu pieejams Eiropas Savienības fondu mājas lapas 

www.esfondi.lv sadaļā „Eiropas Savienības struktūrfondi” -> „Ziņojumi par 

ES fondu ieviešanu” -> „Vadošās iestādes ziņojumi” 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=667 ). Vēstules pielikums elektroniski 

pieejams Eiropas Savienības fondu mājas lapas sadaļā „Eiropas Savienības 

struktūrfondi” -> „Ziņojumi par ES fondu ieviešanu” -> „Pirmā līmeņa un otrā 

līmeņa starpniekinstitūciju sagatavotie ziņojumi” 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=657 ). 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=667
http://www.esfondi.lv/page.php?id=657
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Nepieciešamības gadījumā esmu gatavs tikties, lai papildus pārrunātu 

MK sēdes protokolā minēto uzdevumu izpildi un Jūsu priekšlikumus 

konkrētiem risinājumiem. 

 

Ceru uz veiksmīgu sadarbību! 

 

Pielikumā:  Pirmā līmeņa starpniekinstitūciju struktūrfondu pieprasījumu  

iesniegšanas un izpildes plāna formāts uz 1 lapas. 

 

Ar cieņu 

 

ministrs N.Broks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S.Rieksta / 7095656 

sanda.rieksta@fm.gov.lv 
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Ekonomikas ministra p.i. god. A.Kalvītim 

Izglītības un zinātnes ministrei cien. B.Rivžai 

Īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās  

cien. I.Gudelei 

Labklājības ministrei cien. D.Staķei 

Satiksmes ministram god. A.Šleseram  

Veselības ministram god. V.Veldrem 

Vides ministram god. R.Vējonim 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram  

god. A. Štokenbergam 

Zemkopības ministram god. M.Rozem 

 

 

Kopija: Valsts kancelejai 

Valsts kasei 

Iepirkumu uzraudzības birojam 

Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai 

Nodarbinātības valsts aģentūrai 

Lauku atbalsta dienestam 

Valsts izglītības attīstības aģentūrai 

Sabiedrības integrācijas fondam 

Sociālo pakalpojumu pārvaldei 

Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai 

Valsts reģionālās attīstības aģentūrai 

 

 

 

 


