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fonda ieviešana Latvijā

2014.gada februāris



Apmācību mērķis

 Pilnveidot izpratni par ES fondu (Eiropas Savienības

struktūrfondi un Kohēzijas fonds) ieviešanas sistēmu

Latvijā

 Uzlabot sadarbību starp ES fondu administrēšanā

iesaistītajām institūcijām un tiesībsargājošajām institūcijām

 Pilnveidot zināšanas par ES fondu projektu ietvaros

konstatētajām neatbilstībām un to ietvaros radušos

neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesu
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Prezentācijas saturs

2007.-2013.gada ES fondu plānošanas 
periods:
 tiesiskais regulējums; 

 institucionālais ietvars;

 ES fondu projektu administrēšanas process;

 Neatbilstības

2014.-2020.gada ES fondu plānošanas 
periods:
 būtiskākie jaunievedumi salīdzinājumā ar 2007. -

2013.gada plānošanas periodu 
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Tiesiskais regulējums I
2007.- 2013.gads

EK tiesību akti

1. Regula Nr.1083/2006 – Vispārīgi noteikumi, kas nosaka mērķus, ko ES fondi
palīdz sasniegt, pieejamos finanšu līdzekļus un to piešķiršanas kritērijus.

2. Regula Nr.1828/2006 – Šī regula paredz noteikumus Regulas (EK) Nr. 1083/2006
un Regulas (EK) Nr. 1080/2006 īstenošanai;

3. Kohēzijas fonda Regula Nr.1084/2006;

4. Eiropas Sociālā fonda Regula Nr. 1081/2006;

5. Eiropas Reģionālā attīstības fonda Regula Nr. 1080/2006;

6. Finanšu pārvaldības principu Regula Nr. 966/2012.

Visa informācija par regulām, normatīviajiem aktiem un ES fondu ieviešanu pieejama mājas lapā

www.esfondi.lv (http://www.esfondi.lv/page.php?id=482)
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Tiesiskais regulējums II

Latvijas Republikas tiesību akti:

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums

MK noteikumi par projektu ieviešanu un uzraudzību:

• Vadības noteikumi (Nr.419);

• Budžeta līdzekļu plānošana un maksājumu veikšana (MK not. Nr.1041)

• Neatbilstības un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana (MK not. Nr.740)

• Projektu uzraudzība un izvērtēšana (MK not. Nr.1238)

• Auditi un kontroles (MK not Nr.501)

• Vizuālās identitātes prasības (MK not Nr.749)

• Pārbaudes projektu īstenošanas vietās (MK not. Nr.140)

• ES fondu vadības un kontroles sistēma ( MK not. Nr. 524)

• Noteikumi par darbības programmu ieviešanu (tehnisko palīdzību) (MK
not. Nr.918 un Nr.694)
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Tiesiskais regulējums III

EK izstrādātas vadlīnijas un skaidrojumi:

• Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas par krāpšanas pazīmēm.

• Vadlīnijas par finanšu korekcijām, sistēmiskiem trūkumiem u.c.

ES fondu vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas:

• Vadošas iestādes izstrādātās vadlīnijas par neatbilstību
konstatēšanu un ziņošanu EK/OLAF;

• vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu u.c.
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Tiesiskais regulējums IV

MK noteikumi par aktivitāšu ieviešanu

(aptuveni 150 šādu noteikumu)

– Izstrādā neatkarīgi no projekta atlases veida (ierobežota/atklāta)

– Nosaka aktivitātes:

• Ieviešanas kārtību;

• Prasības, kurām jāatbilst projektam, t.sk. projekta atlases 

kritērijus;

• Atbildības sadalījumu starp atbildīgo iestādi un sadarbības 

iestādi;

• Projektos attiecināmos izdevumus
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ES un Latvijas kohēzijas politikas 

plānošanas dokumentu hierarhija

ES fondu plānošana nacionālajā 

līmenī ir organizēta trīs līmeņos:

 Valsts stratēģiskais 

ietvardokuments;

 Darbības programmas;

 Darbības programmu 

papildinājumi.
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Institucionālais ietvars
(2007.-2013.gads)
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ES fondu vadības 

institucionālais ietvars I
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ES fondu projektu administrēšanas 
process

(2007.-2013.gads)
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ES fondu projektu 

administrēšanas process I

Projektu iesniegumu atlases gaita:

Pēc projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgās iestādes

(ministrijas) vai sadarbības iestādes (aģentūras) pieņem šādus

lēmumus:

– Par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

– Par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem;

– Par projekta iesnieguma noraidīšanu.
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ES fondu projektu administrēšanas 

process II

Uzraudzības principi 2007.-2013.gadā

Vadošā iestāde uzrauga ES fondus (darbības programmu, darbības

programmu papildinājumu prioritāšu un aktivitāšu līmenī);

Projektu uzraudzību veic atbildīgās un sadarbības iestādes;

Vadošā iestāde uzrauga lielos projektus (virs 50 milj.EUR un

apjomīgāki);

Par panākto progresu darbības programmu mērķu sasniegšanā

ziņo uzraudzības komitejai.

Vadošā iestāde, izmantojot atbildīgo iestāžu un maksājumu

iestādes iesniegtos pārskatus par aktivitāšu ieviešanu, sagatavo

gada un noslēguma ziņojumus par darbības programmu ieviešanu.
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ES fondu projektu 

administrēšanas process III

Maksājumu veikšana un izdevumu deklarēšana

 Līgumslēdzējs pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma

pieprasījumu;

 Valsts kase veic maksājumu finansējuma saņēmējam;

 Līgumslēdzējs sagatavo informāciju par apstiprinātajiem finansējuma

saņēmēja izdevumiem apkopošanai Sertifikācijas iestādei un VI saskaņo

šo informāciju;

 Sertifikācijas iestāde veic iesniegtās informācijas pārbaudi, veicot izlases

veida maksājumu pieprasījumu pārbaudes pārliecības gūšanai par

izdevumu attiecināmību, sagatavo maksājuma pieteikumu, veic tā

sertificēšanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā.
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ES fondu projektu 

administrēšanas process (VIS) IV

 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības

informācijas sistēma (VIS) ir galvenais ES fondu datu pamatavots un

uzraudzības rīks.

 VIS veidota kā centrāla tīkla sistēma, kas pieejama visām ES fondu

vadībā iesaistītajām institūcijām (vadošā, maksājumu, revīzijas,

sertifikācijas, atbildīgā, sadarbības iestādes, Iepirkumu uzraudzības

birojs) efektīvai ES fondu finansētu aktivitāšu uzraudzībai.

 VIS sistēmā tiek uzkrāta informācija par 2007.-2013.gada ES fondu

plānošanas perioda finansētiem projektiem un migrēta informācija par

2004.-2006.gada ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētiem

projektiem, nodrošinot vienotu datu avotu ES fondu līdzfinansētu projektu

uzskaitē un uzraudzībā.

15



ES fondu projektu 

administrēšanas process (VIS) V

VIS galvenie mērķi ir:

 uzkrāt un uzglabāt informāciju par ES fondu plānošanas

dokumentiem un projektiem, kas nepieciešama ES fondu vadībai

un darbības programmu īstenošanas uzraudzībai;

 nodrošināt iespējas veidot pārskatus par ES fondu līdzfinansēto

aktivitāšu un lielo projektu īstenošanu;

 nodrošināt iespējas analizēt informāciju par ES fondu

līdzfinansēto aktivitāšu un lielo projektu īstenošanu;

 nodrošināt elektronisku datu apmaiņu ar Eiropas Komisijas un ES

fondu vadībā iesaistīto institūciju informācijas sistēmām.
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ES fondu projektu kontroles I

ES fondu 1. līmeņa pārbaudes:

1.Pārbaudes projektu īstenošanas vietās, t.sk., tehniskās

pārbaudes;

2.Maksājumu pieprasījumu pārbaudes;

3.Iepirkumu pirmspārbaudes:

 Iepirkumu plānu pārbaude;

 Iepirkumu dokumentācijas un norises izlases veida

pārbaudes.
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ES fondu projektu kontroles II

ES fondu 2. līmeņa pārbaudes:

 Sistēmas auditi;

 Sertificēto izdevumu izlases pārbaudes.
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ES fondu projektu kontroles III

ES fondu projektos veiktās pārbaudes var salīdzināt ar sietu:

Iepirkumu pirmspārbaudes→  Pārbaudes projektu īstenošanas vietās → Maksājumu pieprasījumu 

pārbaudes

kā rezultātā pastāv neliela iespējamība kādai neatklātai neatbilstībai. 

Ņemot vērā, ka riska novērtējums tiek izmantots visa veida kontrolēs, 

tad tas kopējo risku mazina līdz minimumam.

 Kontroļu kvalitāte nav salīdzināma ar sieta biezumu!
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«Kontroļu piramīda»  I

20

EK - VKS auditi

RI (5%) - VKS auditi, sertificēto izdevumu izlases pārbaudes, 

Sertif.iest. (2%) - Izdevumu deklarācijas pārbaudes, MP 
pārbaudes, noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude

VI (10%) - DFP, PPĪV, 

FM IAD (0,5%) - VKS auditi

AI (24%)/SI (57%) - MP pārbaudes, PPĪV, iepirkuma pirmspārbaudes, 

IUB (1,5%) - iepirkuma pirmspārbaudes

ERP, Valsts 
kontrole, citi ārējie 

auditi - VKS 
auditi/revīzijas

% - amata vietu skaits %-tos attiecīgajā iestāde no kopā ES fondu administrēšanā amata vietām uz 31.12.2013. 

Uz 31.12.2013. ES fondu administrēšanā paredzētas 727 amata vietas



«Kontroļu piramīda»  I
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Iestāde
Revīzijas 

iestāde

Vadošā 

iestāde

Sertifi-

kācijas

iestāde

AI/ SI FM IAD IUB

EK, ERP, 

Valsts

kontrole, 

citi ārējie 

auditori

Vadības un kontroles sistēmas audits X* X ** X

Sertificēto izdevumu izlases pārbaude X

Deleģēto funkciju pārbaudes X

Pārbaudes projekta īstenošanas vietā X X

Maksājumu pieprasījuma pārbaudes X X

Izdevumu deklarācijas pārbaude X

Iepirkuma pirmspārbaudes X X

Noslēguma izdevumu deklarācijas 

pārbaude
X

X* - Revīzijas iestāde veic ex-post kontroles

X ** FM Iekšējā audita departaments nodrošina preventīvās kontroles 



Neatbilstības
(2007.-2013.gads)
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Definīcijas I

Neatbilstība – saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 2.panta

7.punktu neatbilstība ir jebkurš Kopienas tiesību aktu pārkāpums,

kas noticis saimnieciskās darbības subjekta darbības vai

bezdarbības dēļ un kas rada vai varētu radīt kaitējumu Eiropas

Savienības vispārējam budžetam, prasot no vispārējā budžeta

segt nepamatotu izdevumu daļu;
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Definīcijas II

Aizdomas par krāpšanu – ir neatbilstība, kuras dēļ ierosina administratīvu

un/vai tiesas procedūru valsts līmenī, lai konstatētu tīšu darbību vai

bezdarbību, jo īpaši, krāpšanu, kā minēts Konvencijas par Eiropas Kopienas

finanšu interešu aizsardzību 1.panta 1.punkta a)apakšpunktā: Attiecībā uz

izdevumiem, jebkura apzināta darbība vai bezdarbība attiecībā uz:

 viltotu, nepareizu vai nepilnīgu apgalvojumu vai dokumentu lietošanu vai

uzrādīšanu, kā rezultātā ir notikusi nelikumīga piesavināšanās vai

pretlikumīga līdzekļu paturēšana no Eiropas Kopienu Kopbudžeta

fondiem vai budžetiem, kurus administrē Eiropas Kopienas, vai kurus

administrē Eiropas Kopienu vārdā,

 informācijas neizpaušanu, tādējādi pārkāpjot īpašu pienākumu, kam ir 

tādas pašas sekas

 līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu, kas neatbilst mērķiem, kam šie līdzekļi 

tika sākotnēji piešķirti.
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Neatbilstību veidi 

 Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums;

 Nespēja pildīt līguma/vienošanās nosacījumus;

 Noteikto ieviešanas nosacījumu pārkāpšana;

 Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību;

 Iespējams interešu konflikts;

 Cita neatbilstība;

Dalībvalstīm jāuzkrāj informācija arī par maksātnespēju un

bankrotu gadījumiem.
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Neatbilstību rašanās

Neatbilstības var rasties jebkurā brīdī: 

 Projekta iesnieguma sagatavošanas stadijā;

 Projekta iesnieguma iesniegšanas un vērtēšanas stadijā;

 Projekta īstenošanas stadijā;

 Pēc pēdējā maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam.
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Institūcijas un to loma neatbilstību 

konstatēšanā un ziņošanā I
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Institūcijas un to loma neatbilstību 

konstatēšanā un ziņošanā II
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Biežāk konstatētie neatbilstību 

veidi uz 31.12.2013.
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1%

85%

12%

0% 2% 0%

Eiropas Sociālais fonds

14%

49%

27%

0%

6%

3%

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
un Kohēzijas fonds

Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību

Cita neatbilstība

Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums

Iespējams interešu konflikts

Nespēja pildīt līguma/vienošanās nosacījumus

Noteikto ieviešanas nosacījumu pārkāpšana



Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana, ja ES 

fondu finansējuma saņēmējs ir publiska 

persona (MK not. Nr. 740 IV nodaļa).

30

Ja nevar ieturēt – 

noraksta (līdz 120 

EUR)

Ietur no kārtējā vai 

nākamā 

maksājuma

Ja nav iespējams 

ieturēt vai 

noraKSTĪT

Triju darbdienu laikā informē 

finansējuma saņēmēju par 

iespēju labprātīgi atmaksāt 

neatbilstoši veiktos izdevumus. 

Kopiju nosūta sertifikācijas 

iestādei.

Ja divu nedēļu 

laikā nav veikta 

labprātīga 

atmaksa vai nav 

saņemta atbilde 

par iespēju 

atmaksāt.

Vadošā iestāde 

reizi ceturksnī 

informē Ministru 

kabinetu par 

neatbilstoši 

veiktajiem 

izdevumiem

Līgumslēdzējs 

informē valsts 

iestādes, kas 

veica 

neatbilstošos 

izdevumus, 

augstākās 

iestādes vadītāju.



Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana, ja 

finansējuma saņēmējs ir privātpersona (MK 

not. Nr. 740  V nodaļa) .
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Neatbilstību un krāpšanu 

jautājumus izskata

AFCOS (Krāpšanas novēršanas padome ES līmenī);

Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzības

koordinācijas padomē;

Atsevišķās sanāksmēs ar tiesībsargājošo iestāžu

pārstāvjiem;

Finanšu ministrijas neatbilstību darba grupas sanāksmēs
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2014.-2020.gada 

plānošanas periods
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Tiesiskais ietvars 2014-2020
Normatīvie akti

ES Latvija

ES fondu 
vadības likums

«horizontālie» 
MK noteikumi

Specifiskā 
atbalsta 

mērķa MK 
noteikumi

Vispārējā regula 
Nr.1303/2013

KF regula 
Nr.1300/2013

24 deleģētie akti

32 ieviešanas akti

ERAF regula 
Nr.1301/2013 

ESF regula 
Nr.1304/2013
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Institucionālā struktūra
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AI un SI funkciju sadalījums

Atbildīgā iestāde

• Izstrādā plānošanas

dokumentus

• Izstrādā vērtēšanas 

kritērijus un vērtēšanas 

metodoloģiju

• Izstrādā specifisko atbalsta 

mērķu (SAM) noteikumus

• Nodrošina SAM rezultātu 

sasniegšanu un kontroli

Sadarbības iestāde

• Izstrādā projektu iesniegumu 

atlases nolikumu

• Konsultē projektu 

iesniedzējus un finansējuma 

saņēmējus

• Veic projektu iesniegumu 

atlasi

• Slēdz līgumus un 

vienošanās ar finansējuma 

saņēmējiem

• Uzrauga projektu īstenošanu
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Specifiskā atbalsta mērķa 

noteikumi

• Saturs:

– Mērķis

– Pieejamais finansējums

– Atlases veids

– Projektu iesniedzēju loks

– Atbalstāmās darbības

– Attiecināmās izmaksas

– Nosacījumi līguma/vienošanās vienpusējam uzteikumam

• Vērtēšanas kritērijus apstiprinās tikai Uzraudzības 

komiteja, un tie tiks iekļauti atlases nolikumā.
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Sadarbības iestādes lēmuma 

apstrīdēšana un pārsūdzēšana

 Var apstrīdēt vadošajā iestādē

 Privātpersonas administratīvo aktu var pārsūdzēt

tiesā

 Publiskas personas pārvaldes lēmumu pārsūdzēt

nevar

 Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur

tā darbību
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Strīdu risināšanas kārtība projekta 

īstenošanas laikā

Privātpersonām

• Vienošanās sarunu ceļā 

līgumā noteiktajā kārtībā 

• Neatbilstoši veikto 

izdevumu atgūšana 

turpmāk tikai civiltiesiskā 

kārtībā

Publiskām personām

• Vienošanās sarunu ceļā 

vienošanās noteiktajā 

kārtībā

• Sadarbības iestādes 

lēmumu var apstrīdēt 

vadošajā iestādē

• Vadošās iestādes 

lēmums ir galējais 

lēmums



Salīdzinājums

2007-2013 2014-2020

9 AI un 6 SI 10 AI un 1 SI (CFLA)

AI funkcijas var deleģēt SI Skaidrs AI un SI funkciju sadalījums

Apstiprināt projektus un slēgt līgumus var 

gan AI, gan SI

Projektus apstiprina un līgumus slēdz tikai 

SI

SI lēmumus var apstrīdēt AI SI lēmumus var apstrīdēt vadošajā iestādē

Neatbilstoši veiktos izdevumus var atgūt 

administratīvā procesa kārtībā

Neatbilstoši veiktos izdevumus var atgūt

tikai civiltiesiskā kārtībā

Neskaidra strīdu risināšanas kārtība, ja

finansējuma saņēmējs ir publiska persona

Noteikta strīdu risināšanas kārtība, ja 

finansējuma saņēmējs ir publiska persona

Vērtēšanas kritēriji aktivitātes noteikumos Vērtēšanas kritēriji u.c. noteikumi atlases 

nolikumā

Nevienlīdzīgi nosacījumi projektu 

informācijas atklātībai

Vienlīdzīgāki nosacījumi, vairāk 

informācijas atklātības
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Risku vadība un krāpšanas 

apkarošana I

 VI izstrādā risku pārvaldības stratēģiju un izveido risku vadības darba

grupu. Sastāvs: ES fondu vadībā iesaistītās iestādes, ELFLA un EJZF VI

pārstāvji, pieaicinātie eksperti;

 Lai veiktu efektīvus un samērīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus,

izstrādāta FM resora stratēģija ES finanšu interešu aizsardzībai –

krāpšanas apkarošanai 2014.-2016.gadam; VI izstrādā krāpšanas

apkarošanas stratēģiju ES fondu ietvaros;

 Veidota sadarbība ar tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram,

organizējot darba grupas un abpusējās apmācības, kā arī piedaloties

AFCOS padomē;
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Risku vadība un krāpšanas 

apkarošana II

 Paredzēts pāriet uz elektronisku projektu risku vērtēšanu, attiecīgi risku

vērtēšanas kritērijus nosakot VIS, par pamatu ņemot Eiropas Komisijas

izstrādātā risku vadības instrumenta ARACHNE noteiktos kritērijus;

 Paredzēts, ka projektu iesnieguma iesniedzējam/finansējuma

saņēmējam atkarībā no tā tipa, specifiskā atbalsta mērķa specifikas un

projekta apjoma, viena no projekta iesnieguma sadaļām būs projekta

risku identificēšana, kuru vadību uzrauga projekta īstenošanas laikā.
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Paldies par uzmanību! 

Vairāk informācijas - www.esfondi.lv

uzlabofondus@fm.gov.lv

priekšlikumu iesūtīšanai 

par ES fondu apguves pilnveidošanu
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