Proporcionālo finanšu korekciju piemērošana par iepirkumu plānu savlaicīgu
neiesniegšanu.

1.

Kā rīkoties, ja iepirkuma plāns netiek iesniegts noteikumu norādītajos
termiņos (piemēram, plāns tiek iesniegts pēc iepirkuma procedūras
uzsākšanas) vai, ja iepirkuma plāns netiek iesniegts vispār?

VI atbilde: Lai neveidotos situācija, ka FS savlaicīgi neiesniedz iepirkuma plānu
saskaņā ar MK noteikumiem Nr.419, aicinām AI/SI projektu uzraudzības procesā
savlaicīgi konstatēt iepirkuma plānu iesniegšanas termiņu un savlaicīgi brīdinām
FS. Ja FS neievēro līgumā/vienošanas un MK noteikumos Nr.419 noteiktās prasības
attiecībā uz iepirkuma plānu iesniegšanu, aicinām AI/SI izmantot līgumā/vienošanas
par projekta īstenošanu un ES fondu regulējošos tiesību aktos paredzētos
instrumentus, piemēram, līgumsodu piemērošanu, finanšu korekciju piemērošanu,
līgumu laušanu. Sīkāk iespējamā rīcība aprakstīta pie zemāk norādītajiem
jautājumiem.
2.

Kā rīkoties, ja finansējuma saņēmējs vai projekta iesniedzējs veic
iepirkumu, kas nav norādīts konkrētajā iepirkuma plānā?

VI atbilde: Ja FS ir veicis iepirkumu, kas nav iekļauts iepirkuma plānā, bet pēc
būtības ir paredzēts projektā, tad būtu piemērojams līgumsods vai saskaņā ar
vadošās iestādes finanšu korekciju vadlīniju 2.pielikuma 13.punktu vismaz 2%
korekcija no attiecīgā iepirkuma summas, jo FS ir pārkāpis līguma vai vienošanās
nosacījumus par projekta īstenošanu un arī MK noteikumu Nr.419 29.punktu
attiecībā uz pienākumu iesniegt iepirkuma plānu pirms iepirkuma veikšanas.
3.

Vai par augstāk minētajiem pārkāpumiem ir iespējams piemērot
Finanšu ministrijas 2011.gada 21.jūnijā apstiprinātajās vadlīnijās
Nr.10.10 „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas
Savienības fondu finansētajos projektos” (turpmāk – vadlīnijas)
noteiktās finanšu korekcijas?

VI atbilde: Ja FS nav ievērojis MK noteikumos Nr.419 noteiktās prasības attiecībā uz
iepirkuma plāna iesniegšanas termiņu, aicinām AI/SI rīkoties pēc šādas shēmas: ja
FS nav iesniedzis līgumā vai vienošanās un MK noteikumos Nr.419 noteiktajā kārtībā
nav iesniedzis iepirkuma plānu, AI/SI brīdināt FS par nepieciešamību iesniegt plānu
un noteikt termiņu, kādā tas ir izdarāms. Ja FS AI/SI noteiktajā termiņā plānu
neiesniedz, tad piemērot finanšu korekciju saskaņā ar finanšu korekcijas vadlīnijām
(2.pielikuma 13.punktu). Ja ir noslēgts civiltiesiskais līgums ar FS par projekta
īstenošanu, tad iepirkuma plāna neiesniegšanas gadījumā var piemērot arī
līgumsodu, attiecīgi koriģējot projekta attiecināmās izmaksas līgumsoda apmērā. Ja
FS tomēr neiesniedz iepirkuma plānu vai atkārtoti pārkāpj noteiktās prasības
attiecībā uz iepirkuma plāniem vai citos nepieciešamos gadījumos, piemēram, nepilda
līguma vai vienošanās nosacījumus, AI/SI var izskatīt lauzt līgumu ar FS. Sīkāk
pamatojumu, lūdzu, skatīt skaidrojumu par rīcību pie 2.jautājuma. Vienlaikus aicinām

līgumos vai vienošanās ar FS atrunāt šādu kārtību, lai FS iepriekš būtu brīdināts jau
slēdzot līgumu vai vienošanas par projekta īstenošanu. Turklāt aicinām AI/SI
proaktīvi sadarboties ar FS, t.sk. savlaicīgi atgādinot FS par nepieciešamo
dokumentu (t.sk. iepirkumu plānu) iesniegšanas termiņiem (piem. izsūtot, standarta
atgādinājuma e-pastus klientiem, pasakot, ka pēc x dienām FS ir jāiesniedz AI/SI
noteiktus dokumentus un kādas sankcijas būtu par to nesniegšanu).
4.

Ja ir iespējams piemērot finanšu korekciju, kurš augstāk minēto
vadlīniju punkts būtu attiecināms uz šāda veida pārkāpumiem? Vai
varētu tikt piemērota vadlīniju 13.punktā norādītā finanšu korekcija?

VI atbilde: Ja savlaicīgi netiek iesniegts iepirkuma plāns pēc AI/SI atgādinājuma,
aicinām AI/SI piemērot šobrīd spēkā esošo finanšu korekciju vadlīniju 13.punktā
„Nav ievērotas vispārīgās Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu
prasības attiecīgajā jomā” norādīto 2%, jo šajā gadījumā FS nav ievērojis
nacionālajos normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz iepirkuma plānu
iesniegšanu. Korekcija būtu piemērojama projekta attiecināmajām izmaksām. Ja tiek
veikts iepirkums, kas nav iekļauts iepirkuma plānā, tad piemēro korekciju vismaz 2%
korekcija no attiecīgā iepirkuma summas.

