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1.1 EK vēstule par ES fondu maksājumu 

apturēšanu  

 

 • 27.01.2012. saņemta oficiāla EK vēstule par ERAF 

deklarācijas pārtraukšanu divās programmās; 

• Iemesli: 

- FM trūkst ietekmes mehānisma pār nozaru ministru un 

aģentūru pieņemtajiem lēmumiem par līdzekļu 

izlietojumu; 

- FM nedrīkst paļauties uz nozaru ministriju darbu; 

- FM nepietiekoši veic pārbaudes gan projektos, gan pie 

nozaru ministrijām un aģentūrām. 
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1.2.EK vēstule par ES fondu 

maksājumu apturēšanu  

EK secinājumi balstīti uz Latvijas Revīzijas iestādes 

audita ziņojumiem*, bet neņemot vērā, ka: 

- 2011.gadā Latviju apmeklēja 10 audita misijas no 

EK un ERP. Šo audita misiju laikā pārbaudīti turpat 

100 projekti; 

- Ziņojumos, kas saņemti no EK nav atklāti/ norādīti 

būtiski, sistēmiski trūkumi. 

 

*Revīzijas iestāde nav norādījusi, ka pārkāpumi ir tik būtiski, lai būtu 

nepieciešams apturēt maksājumus 
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2.Ietekme uz finansējuma saņēmēju 

• Visās trīs darbības programmās EK uz laiku 

ieturēs 120,2 milj. eiro.  

• Šobrīd finansējums ir pietiekams. Valsts kases 

kontā ir pieejama finansējuma rezerve 145,67 milj. 

eiro, kas pietiks turpmākajam pus gadam.  

• EK maksājumu apturēšana neietekmēs 

finansējuma izmaksu ES fondu projektu 

īstenotājiem. 
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3.1.Turpmākā rīcība  

Ņemot vērā, ka Latvijā izveidotā 

sistēma atbilst regulu prasībām 

(akreditēta un akceptēta no EK 

puses), turpināt skaidrot EK Latvijas 

sistēmas priekšrocības un tās 

drošumu.  
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3.2. Turpmākā rīcība  

1.Stiprināt vadošās iestādes kontroles: 

a) pie starpniekinstitūcijām, lai gūtu pārliecību par 

deleģēto funkciju kvalitatīvu izpildi (iestāžu 

procedūru, vērtēšanas procesa, projekta 

ieviešanas procesa u.c. pārbaudes; vērtējums par 

iestādes spēju veikt deleģētās funkcijas); 

b) pie finansējuma saņēmējiem (gūt pārliecību par 

finansējuma atbilstošu izlietojumu īpaši sarežģītos 

gadījumos); 

2. Stiprināt iekšējā audita lomu ES fondu sistēmā; 
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3.3. Turpmākā rīcība 

 

3. Stiprināts metodoloģiskais atbalsts, unificētas 

pārbaudes lapas; 

4. Izstrādāta nacionālā procedūra maksājumu 

apturēšanai, ja iestāde nekvalitatīvi veic tai deleģētās 

funkcijas; 
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3.4. Turpmākā rīcība 

5. Turpināt īstenot iesāktās izmaiņas un 

pilnveidojumus ES fondu vadības un kontroles 

sistēmā, t.sk.: 

a) procesa laikā komunicēt ar EK, lai gūtu 

pārliecību, ka veiktās un plānotās izmaiņas ir 

pietiekošas, lai atjaunotu maksājumus;  

b) nepieciešamības gadījumā nodrošināt 

papildus pasākumu ieviešanu.  
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4.1. Citu valstu pieredze maksājumu 

apturēšanā 

Dalībvalsts Apturēto maksājumu skaits Apturēto maksājumu pieprasījumu 

summas (EUR) 

Apturētie maksājumi 2010. gadā 

Bulgārija 5 14 619 169 

Vācija 8 217 813 928 

Spānija  21 1 477 274 643 

Ungārija 1 32 955 56 

Itālija 1 83 836 966 

Portugāle 1 103 280 025 

Lielbritānija 12 209 842 822 

Kopā 49 2,5 miljardi EIRO 

Apturētie maksājumi 2011. gada 1 ceturksnī. 

Čehija 2 130 366 820 

Vācija 7 239 620 673 

Grieķija 2 132 432 079 

ETC  2 12 368 124 

Itālija 8 169 580 704 

Lietuva 1 31 861 254 

Spānija 15 176 428 486 

Lielbritānija 6 109 284 094 

Kopā 43 1 miljards EIRO 
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4.2. Citu valstu pieredze 

maksājumu apturēšanā 

• Lietuvā maksājumi apturēti, jo revīzijas iestāde (RI) 

konstatējusi pārkāpumus sistēmas audita laikā. 

Konstatējumi attiecas uz vienu no 

starpniekinstitūcijām, kur pastāvot nopietnas 

problēmas saistībā ar vadības pārbaudēm.   

• Pagājušā gada oktobrī maksājumi apturēti 

Igaunijā. Tas noticis, jo RI audita laikā konstatējusi 

trūkumus sertifikācijas iestādes (SeI) darbā. SeI darbs 

tika novērtēs ar „3”, līdz ar ko Igaunija atsauca EK 

iesniegto izdevumu deklarāciju līdz problēmu 

novēršanai.  
14 



  

 

 

Paldies par uzmanību! 

www.esfondi.lv 

www.fm.gov.lv 
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