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Finanšu ministrijas Eiropas Savienības
sistēmas nodalas vadītāja
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības
Finanšu ministrijas Eiropas SavienĪbas
Finanšu ministrijas Eiropas SavienĪbas
vadītāja
Finanšu ministrijas Eiropas SavienĪbas
uzraudzĪbas nodalas vadītājs
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības
nodalas vadītāja
Finanšu ministrijas Eiropas SavienĪbas
nodalas vadītāja
Finanšu ministrijas Eiropas Savienīhas
nodalas vadītājas vietniece
Finanšu ministrijas Eiropas SavienĪbas
Finanšu ministrijas Eiropas Savienīhas

fondu VadĪbas sistēmas departamenta direktores vietniece Ieviešanas
fondu UzraudzĪbas departamenta direktore
fondu UzraudzĪbas departamenta direktores vietnieks
fondu VadĪbas sistēmas departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodalas
fondu UzraudzĪbas departamenta Uzņēmējdarhīhas un inovācijas
fondu uzraudzĪbas departamenta Publiskās infrastruktūras uzraudzĪbas
fondu UzraudzĪbas departamenta Eiropas Sociālā fonda uzraudzīhas
fondu Stratēģijas departamenta Puhliskās infrastruktūras plānošanas
fondu VadĪbas sistēmas departamenta Kontroles nodalas vadītāja
fondu revīzijas departamenta vecākā eksperte
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Normunds Gaigals
Olga Stolarova
Sandra Cakule
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Zita Zariņa
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Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta vecākā cksperte
Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece Eiropas Savienības fondu jautājumos - Sl vadītāja
Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda departamenta direktore
Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta direktora vietniece
Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta direktora vietniece
Valsts izglītības attīstības aģentūras Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta direktore
Valsts izglītības attīstības aģentūras Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta direktores vietniece
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Direktora vietnieks- Finanšu departamenta direktors
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta direktore
Veselības ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktors
Veselības ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktora vietniece
Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta
vadītāja vietnieks
Sabiedrības integrācijas fonda Finanšu kontroles nodalas vadītāja
Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta ERAF un KF projektu uzraudzības nodalas vadītājs
Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas un plānošanas
nodalas vadītāja
Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktores vietniece programmu ieviešanas jautājumos
Centrālā finanšu un līgumu aģentūras direktore
Centrālā finanšu un līgumu aģentūras direktores vietniece stratēģiskajos jautājumos, Programmu vadības un
uzraudzības departamenta direktore
Centrālā finanšu un līgumu aģentūras Programmu vadības un metodikas nodalas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un
ārvalstu atbalsta instrumentu nodalas vecākā referente
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Programmu vadības
nodalas vecākā eksperte
Valsts kases Eiropas lietu departamenta direktore
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Vadošā iestāde
08.11.2012. sanāksmē par ES E.Pieķis vērš uzmanību, ka vadošā iestāde jau iepriekš ir sniegusi
informāciju
par vienotiem nosacījumiem
rādītāju uzraudzībai gan
fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu
Koalīcijas
darba
grupās,
gan
Ministru
kabineta
sēdēs,
kā ari iepriekšējā ES
jautājumiem
informēja,
ka
virssaistību
(08.1 1.201 2.
uzraudzības kārtība tiks precizēta un nosūtīta fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu sanāksmē
sanāksmes
protokols).
iestādēm lidz 2012.gada beigām (sanāksmes
Ņemot vērā, ka 2012.gada 4.decembrī Ministru kabineta sēdes laikā tika
protokola 8.punkts un prezentācijas 4.slaids).
Lūdzam:
1) VI informēt
par vienotiem apstiprināti nosacījumi virssaistību izlietojuma uzraudzībai un disciplīnai,
nosacījumiem rādītāju uzraudzības kārtībai, 2) virssaistību uzraudzības kārtība nav nepieciešama. Visi iesniegtie ziņojumi
sniegt aktuālo informāciju par minēto vadlīniju un MK pieņemtie pil par virssaistību finansēj urnu un tā uzraudzību
apkopotā
veidā
vienuviet
atrodami
ES
fondu
mājaslapā
precizējumu statusu.
http://www.esfondi.lv/page.php?id=ll42.
Tāpat informē, ka provizoriski
š.g. I 5.aprTIī notiks kārtēja Koalīcijas darba grupa, kur tiks skatīts jautājums
par virssaistībām un to apjomiem, lidz ar to aprīla sākumā no vadošās
iestādes puses sekos informācijas pieprasījums
iestādēm pārbaudīt
virssaistību datus.
D.Rancāne, atbildot uz iestāŽu uzdoto jautājumu par uzraudzības
rādītājiem, vērš uzmanību, ka nav nepieciešama atsevišķa uzraudzības
kārtība par virssaistībām sasniegtajiem rādītājiem un apguve ir jāskata
parastajā kārtība atbilstoši fondu regulējumam. Galvenais, lai ir sasniegts
optimāls daudzums, jo svarīgs ir kopējais rezultāts. Atsevišķi par
virssaistībām
sasniegtie rādītāji nav jāuzskaita, ja vien papildus
piešķirtajam
virssaistību
finansējumam
kā nosacījums
finansējuma
piešķiršanai nav noteikts atsevišķi sasniedzams rādītāj s. Ja iestādēm rodas
papildu jautājumi par virssaistībām, kontaktpersona no vadošās iestādes ir
Edmunds Piekis.
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Lūdzam skaidrot, kāda ir valstī vienota kārtība VI ir konsultējusies ar FM Finanšu vadības un metodoloģijas departamentu,
ārvalstu tinanšu palīdzības projektu finansējuma kas sadarbībā ar Budžeta departamentu ir izskatījuši jautājumu un snieguši
nodrošināšanai. Saskaņā ar likuma par budžetu un šādu viedokli par Likuma par budžetu un finanšu vadību (LBFV) normu
finanšu vadību 24.panta trešo dalu budžeta piemērošanu:
iestādes var uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa
saistības, nepārsniedzot saimnieciskā gada valsts LBFV 24.panta trešā dala nosaka, ka "budžeta iestādes var uzņemties valsts
budžeta likumā noteiktos valsts budžeta ilgtermiņa budžeta ilgtermiņa saistības, nepārsniedzot saimnieciskā gada valsts
saistību maksimāli pielaujamos apjomus. Budžeta budžeta likumā noteiktos valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli
iestādes var uzņemties papildu valsts budžeta pielaujamos apjomus. Budžeta iestādes var uzņemties papildu valsts
ilgtermiņa saistības vienīgi Eiropas Savienības budžeta ilgtermiņa
saistības vienīgi Eiropas Savienības politikas
politikas instrumentu un pārējās ārva!stu finanšu instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos
palīdzības Iīdzfinansētos projektos un pasākumos, un pasākumos, ja pieņemts attiecīgs Ministru kabineta Iēmums." Šī LBFV
ja pieņemts attiecīgs Ministru kabineta Iēmums. norma nebūtu traktējama šauri tikai attiecībā uz saistībām, ko uzņemas
Savukārt 18.05.2010. MK noteikumu Nr.464 sākot no n+ I un turpmākiem gadiem, bet tā ir attiecināma ari uz tām
"Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts jaunām saistībām, ko iestāde gatavojas uzņemties tekošajā (n) gadā. Līdz ar
budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums"
to, lai uzņemtos ilgtermiņa saistības ĀFP projektu īstenošanai "n" un "n+!"
80.00.00 programmā plānoto līdzeklu pārdales gadā, ir nepieciešams Ministru kabineta Iēmums.
kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības Iīdzfinansēto Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr.523 "Noteikumi par
projektu un pasākumu īstenošanai"
7.punkts budžeta pieprasījumu izstrādāŠanas un iesniegšanas pamatprincipiem"
nosaka, ka valsts budžeta līdzeklus ārvalstu 34.5.apakšpunkts nosaka, ka Eiropas Savienības politiku instrumentu un
finanšu Iīdzeklu projekta īstenošanai var pieprasī! pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem
un finansētiem
tikai apstiprinātajiem projektiem un atsevišķs MK projektiem un pasākumiem, kuriem maksājumu veikšana ir paredzēta, tikai
Iēmums nav nepieciešams.
sākot ar n+ l gadu un turpmākajos gados, nepieciešams Ministru kabineta
Lūdzam skaidrot: 1) vai likumā par budžetu un Iēmums par tiesībām uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības.
finanšu vadību minētais MK Iēmums virzāms uz Paskaidrojam,
ka minētie noteikumi
regulē budžeta piepras~jumu
sēdi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai sagatavošanas pan1atprincipus nākamajiem gadiem, bet neskar tekošo (n)
pēc tā apstiprināšanas; 2) vai šis !ēmums virzāms gadu un izmaiņas tekošā (n) gada saistībās.
kooā ar ziņojIJmu un ko tam būtu jāaptver (ja ir Budžetu var oieorasī! pārdalī! no 80.00.00 programmas tikai apstiprinātiem
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piemēri, lūdzam sniegt piemērus).
Vienlaikus uzskatām, ka ir jāizveido tāda kārtība,
kas neierobežo institūciju iespējas dalībai ārvalstu
finanšu
palīdzības
projektos
(t.i.,
papildu
finansējuma piesaistē), kā ari ir jābūt samērīgam
finansējuma apjomam, pie kura atsevišķs MK
lēmums nebūtu nepieciešams.
Papildus skaidrojam, ka tikko Iīgums ir parakstīts
tā sadarbības partneri
grib uzreiz ieskaitīt
finansējumu un uzsākt projekta realizāciju, bet
finansējuma saņēmējs pēc procedūras var kontu
atvērt tikai pēc mēneša vai pusotra, kad ir FM
nKojums par apropriācijas palielināŠanu, bet ja vēl
jāgatavo attiecīgs Ministru kabineta lēmums, tad
tas ir vēl ilgāk. No otras puses, ja iestāde piesakās
uz kādu projektu viņa jau nezina vai projekts tiks
apstiprināts, Iīdz ar to uz MK var iet tikai kad
projekts apstiprināts, tas būs 1 mēnesis, un vē1 2
mēneši kamēr būs FM rīkojums.
Lidz ar to pie šādas kārtības praktiski ir
neiespējama VB institūciju dalība ārvalstu finanšu
palīdzības finansētos projektos.
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projektiem saskaņā ar MK 18.05.2010. noteikumu Nr.464 "Noteikumi par
74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais
finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzeklu pārdales kārtību
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības Iīdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 8.punktu.
FM izsaka priekšlikumu, ka MK Iēmuma projektu var virzīt jau pirms
projekta iesnieguma iesniegšanas, lūdzot atlauju uzĢemties saistības
par izsludināto
finansējumu
atlasē
noteiktajā
aktivitātē/
apakšaktivitātē, lai nekavētu Iīgumu slēgšanas procesu. Vienlaikus
budžetā faktiski nepieciešamie izdevumi (AI/Sl var neapstiprināt
projektus par visu izsludināto finansējumu) tiks pieprasiti pēc
projektu apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Zemāk ir EM informatīvais ziņojums piemēram par saistību uzņemšanos tā
saucamās
"pašfinansēšanās
shēmas"
ietvaros
(http://www.mk.gov.1v/doc/2005IEMZino
14011 0 papfin5.1 02.doc),
kā ari piemērs par informatīvo ziņojumu "Par vienošanās par projekta
īstenošanu
noslēgšanu
darbības
programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.2.apakšaktivitātes "Satiksmes drošības
uzlabojumi Rīgā" ietvaros".
http://www.mk.gov.lv/lv/mkItapl?pid=402600
l8&mode=mk&date=20 1210-16
I.Freidenfelde
vērsa uzmanību, ka vairākos gadījumos šī var būt
nesamērīga prasība, ņemot vērā projektu nelielo finansējuma apjomu, kā ari
nelietderīga rīcība gadījumos, ja projekts netiek apstiprināts.
VI lūdz neskaidrību gadījumos attiecībā uz citu ārvalstu finanšu palīdzības
budžeta jautājumiem un piemērojamo praksi vērsties Finanšu ministrijas
Budžeta departamentā.
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ES fondu projektu līgumu slēgšanas

Lūgums no VIS ņemot datus, kas tiek sūtīti AI/Sl
saskaņošanai, lai VI sagatavotu kādu informatīvo
ziņojumu vai protokollēmumu:
1.
Saskaņot ar VlAA datumu (brīdināt laikus,
kad un kas tiks atlasīts), jo ir dažas datu grupas, ko
ne VIS, ne VIAA lokālā sistēma vairs nevar iegūt
ar atpakaļejošiem datumiem (ir tikai aktuālākās
vērtības).
2.
Pārskatiem pievienot skaidri izprotamus
kolonnu apzīmējumus, lai nerastos pārpratumi Vai
zem Veiktajiem maksājumiem (un ari pārējānl

",Ai,'

;•.lr

,;dRI~;;"

",'WIJi

lnfonrlācija
~ii,,';ŗfffljr

E.Pieķis informē, ka attiecībā uz līguma slēgšanu nacionālā līmenī
aktivitāŠu īstenošanas noteikumos var būt noteikts līdz kuram datumam
izdevumi tiek attiecināti. Vispārējā Regula nenosaka aizliegumu slēgt
līgumus pēc 20l3.gada, taču, lai mazinātu risku projektu savlaicīgai un
atbilstošai pabeigšanai, vadošā iestāde ir aicinājusi deklarēt visu ES fondu
aktivitātes atlases kārtā pieejamo finansējumu trīs gadu laikā pēc projektu
atlases uzsākšanas, ja atlase tiek uzsākta līdz 2010.gadam un divu gadu
laikā, ja atlase tiek uzsākta, sākot ar 2011.gadu. No tā izriet, ka projektiem,
par kuru īstenošanu līgumi tiek slēgti pēc 2013.gada, ir krietni īsāks laiks
izdevumu deklarēšanai un attiecīgi palielināts risks finansējuma atbilstošai
izlietošanai pilnā apmērā.
Vēršam uzmanību, ka, plānojot jaunas projektu atlases un līgumu slēgšanu
ar finansējuma
saņēmējiem, jāievēro maksājuma pieprasījumu
un
maksājuma rīkojumu iesniegšanas maksājumu iestādē nosacījumi saskaņā
ar MK noteikumu Nr. I 041 30. un 3l.punktu. Attiecīgi, atbildīgajām
iestādēm ir jāizvērtē Ministru kabineta noteikumu grozījumi par aktivitāŠu
īstenošanu, ņemot vērā projektu īstenošanas ilgumu un citus riskus, kas
saistīti ar projektu nesavlaicīgu ieviešanu.
E.Pieķis vērš AI/Sl uzmanību, ka lai nerastos datu atšķirības starp VIS
datiem un AI/Sl datiem, aicina iestādes savlaicīgi ievadīt datus VIS
atbilstoši normatīvajos aktos un starpresoru vienošanās noteiktajiem
termiņiem.
Lai sagatavotu informāciju gan par finanšu progresu ceturkšņa ziņojumam,
gan par neatbilstībām, vadošā iestāde no VIS velk datus ārējos
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos: par neatbilstībām atbilstoši MK
not.Nr.740 8., 9., 10.punktā noteiktajam, par finanšu datiem MK
01.06.2010. protokol1ēmuma Nr.28 39~ 7.punktā noteikt~jā termiņā, t.i.,
kas izveidoti katra ceturkšņa nākamā mēneša sestajā darba dienā.
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datu grupām) FS slēpjas tiešām faktiski Veiktais Piemēram, analizējot AI pusgada ziņojumus, dati tiek vilkti 7.mēneša
maksājums vai tomēr Apstiprinātās summas, kā 6.darba dienā.
arī skaidri uzskaitīt citus kritērijus, kas ir ņemti Pēc pieprasījuma, ziņojumu sagatavošanā iesaistītie darbinieki sniedz
vērā iegūstot datus : ir/ nav iekjauti avansi, ir/nav informāciju par izejas datiem, no kuriem sagatavota informācija. Vadošā
atmaksas, ir/nav Pārtrauktie projekti, ir/nav Flat- iestāde savos e-pastos mēģina norādīt kontaktpersonas, ar kurām ir
rate radītas neatbilstības, ir/nav iekšā visi tin avoti nepieciešams komunicēt. Gadījumā, ja konkrēts cilvēks nevar sniegt atbildi
uz konkrēto jautājumu, tiek lūgts komunicēt ar šajā jautājumā kompetentu
jeb kāds ir izņemts ārā utt.
3.
Par koordinatoru norādīt personu, kas var cilvēku.
atbildēt uz detalizētiem jautājumiem par pārskata Attiecībā uz neatbilstību datu saskaņošanu, informējam, ka neskaidrību
gadījumā ir nepieciešams rakstīt uz e-pastu: neatbilstības@fm.gov.lv,
sagatavošanai nepieciešamiem datiem.
4.
Ļoti grūti identiticēt iemeslus, kāpēc attiecīgi informācija tiks nokomunicēta atbildīgajiem cilvēkiem un atbilde
nesakrīt dati, ja ir norādīts tikai gala kopējā tiks sniegta.
summa. Būtu nepieciešami arī darba izejas faili
VRAA aicina vadošo iestādi datus attiecībā uz gada beigām salīdzināt ar
projektu līmenī.
5.
Tā kā mēs katru mēnesi gatavojam datu VIS datiem, kas vilkti uz 6.janvāri, nevis uz 6.februāri. Tāpat lūdz informēt
kvalitātes salīdzinošās atskaites starp VIAA lokālo precīzi par datumiem, kuros tiks vilkta informācija, un neizdomāt jaunas
sistēmu un FM VIS, tad īsti nav skaidrs kāpēc vēl form<ļs datu salīdzināšanas pieprasījumiem, ņemot vērā, ka dati katru
būtu jāsalīdzina dati. Datu nesakritība teorētiski mēnesi tiek salīdzināti ar Valsts kases datiem.
iespējama tikai, ja tiek izmantoti dažādi atlases A.lariņa atzīmē, ka attiecībā uz gada ziņojuma gatavošanu, ņemot vērā to,
kritēriji vai datu avoti, vai ari tiek pielaistas ka dati par noslēgtajiem līgumiem un apstiprinātajiem projektiem, tiek
vadīti VIS nevis 5 darba dienu laikā kā maksājumu pieprasījumiem, bet IS
kļūdas, neprecīzi norādot atlases kritērij us.
darba dienu laikā, tāpēc arī dati no VIS tika vilkti februāra sākumā.
D.Rancāne informē, ka vadošā iestāde padomās, kādā veidā dati turpmāk
tiks vilkti no VIS, iespējams, ka tomēr paliks pie katra mēneša 6.darba
dienas. Jauna forma datu salīdzināŠanai ir saistīta ar deleģēto funkciju
pārbaudēm un ir saskaņota ar Revīzijas iestādi, lai vadošā iestāde spētu
kontrolēt situāciju un pirms deklarēšanas apzinātu potenciālos riskus un
izņemt summas, kas nevarētu tikt attiecinātas. Attiecībā uz komunikāciju
starp iestādēm, lūgums gadījumā, ja darbinieks nereagē uz pieprasījumiem,
VI sagatavotā informācija par 2013.gada 21..marta ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
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Vai projektu iesniegumu atlasē
projektu, kurā darbi ir pabeigti?

var
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S.Ozola informē, ka atbilstoši 24.11.2010. MK noteikumiem Nr.l041 nav
ierobežojuma kontu skaitam un nav arī noteikts, ka projektam ir jāatver
atsevišķs konts, vienīgā obligātā prasība atvērt kontu Valsts kasē/ darījuma
kontu kredītiestādē noteikta gadījumā, ja tiek saņemts avanss. Tā ir AVS1
kompetence, ko atrunā līgumā ar finansējuma saņēmēju. Tomēr jāatzīmē,
ka AI/Sl jābūt pārliecībai, ka finansējuma saņēmējs nodrošinās drošu
finanšu vadību un audita izsekojamību projekta ietvaros veiktajiem
izdevumiem.
S.Ozola informē, ka projekta iesniegšana, kurā darbi ir pabeigti, nav laba
prakse. Tādē1 līdz šim pamatā visās aktivitātēs ir noteikts, ka pirms
projektu atlases uzsākšanas, saskaņā ar MK noteikumos par aktivitātes
īstenošanu noteikto, var tikt īstenota projektu iesniegumu sagatavošana,
tehniskā projekta izstrāde utml., bet galvenajām projekta darbībām jānotiek
pēc projektu atlases noslēgšanās, ievērojot an nacionālo regulējumu, kas
attiecas uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību. Šāda prakse
ieviesta an, lai saskanētu EK piemērotais princips atbilstoši Regulas
Nr.1083/2006 56. panta interpretācijai, proti, darbības tiek īstenotas
atbilstoši normatīvajos aktos (MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu)
definētajiem nosacījumiem, t.i. "darbības nedrīkst būt pabeigtas pirms
atbilstības sākuma dienas", kas arī ir izriet no EK vad1īnijām "Rules and
conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and
Cohesion Fund. An overview of the eligibility rules in the programming
peri od 2007-2013"
http:// ec.europa. eu/regional poli cy/ sources/ docgener/ presenta! eli gibili tv/eli
gibility 2009 en.pdf.

VI sagatavotā infonnācija par 20 13.gada 21..marta ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu sanāksmē izskatāmajiemjautājumiem
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SM pārstāvis informē, ka pašlaik precedenti nav, bet ir gadījumi, kad ir
izsludināts iepirkums pirms projekta apstiprināŠanas.

,

VARAM pārstāvis uzskata, ka gadījumā, ja projektā ir veikts iepirkums
pirms tā apstiprināŠanas, jo īpaši infrastruktūras projektos, tas ir uzskatāms
par priekšrocību, jo ir sagaidāms mazāks risks projekta īstenošanas laikā.
D.Rancāne piekrit, bet tam ir jābūt skaidri atrunātam MK noteikumos par
aktivitātes īstenošanu. Tāpat no minētās Regulas interpretācijas izriet, ka
projekts nedn"Kst būt pabeigts pirms atbilstības sākuma dienas. No
neformālām sarunām ar EK, jāvērtē pabeigtības pakāpe, kas būtu uz
būtiskuma robežas. D.Rancāne ierosina uzskatī! 50% projekta galveno
aktivitāŠu pabeigtību par robežu, kad rūpīgi jāizvērtē, vai šādi projekti var
kvalificēties atbalstam un šādos gadījumos nepieciešams īpaši argumentēts
Iēmums. D.Rancāne aicina par šādiem gadījumiem savlaicīgi konsultēties
ar vadošo iestādi.
FM (VI)

7.

VI

Par procentu ieņēmumiem projektu ietvaros

S.Auniņa skaidro, ka šis jautājums jau iepriekš ir ticis skaidrots, kā ari
informācija ir ievietota mājas lapā, tomēr šis jautājums loti bieži atkārtojas.
Vēršam uzmanību, ka gan saskaņa ar Eiropas Komisijas (EK) regulas
Nr.l083/2006 3.pantu, gan ari saskaņa ar LR normatīvajiem aktiem pelņas
gūšana, izmantojot saņemto finansējumu, nav attiecināma darbība. Turklāt,
jāņem vērā, ka projekta ietvaros izmaksātā avansa maksājuma mērķis ir
atvieglot finansējuma saņēmējam projekta īstenošanas uzsākšanu atbilstoši
nepieciešamajai naudas plūsmai, nevis to noguldīšana bankās. Tāpēc ari
lūdzam iestādes uzraudzīt avansu piešķiršanas lietderību. Līdz ar to
procentu ieņēmumi no publiskā finansējuma neklūst par privāto
finansējumu, bet joprojām ir uzskatāmi par publisko finansējumu.
Tādās situācijās praktiski ierosinām iespēju uzskatī!, ka oar konkrētu

sagatavotā informācija par 20 13.gada 21..marta ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
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procentu ieņēmumu apjomu projekts ir ātrāk saņēmis pieejamo publiskā
finansējuma daļu. Šādā gadījumā nepieciešams juridiski pareizi vienoties ar
finansējuma saņēmēju par ātrāk iegūtās publiskā finansējuma daļas
dzēšanu, piemēram, samazinot turpmāko maksājumu apjomu tādā apmērā,
lai saglabātu sākotnēji paredzēto projekta publiskā finansējuma apjomu,
šāda veida vienošanos dokumentējot un nepieciešamības gadījumā veicot
līguma grozījumus.
Par šādas pieejas nodrošināŠanu Ekonomikas ministrijas aktivitātes
"Biznesa inkubatori" ietvaros vadošā iestāde vērsīsies pie Eiropas
Komisijas atsevišķi līdz š.g. marta beigām.
VRAA pārstāvis jautā, kāpēc tiek pieprasīts atmaksāt par iepirkuma
nolikuma izņemšanu piemēroto maksu, samazinot projekta attiecināmas
izmaksas, jo uzskata, ka, kad maksa ir adekvāta, tad to nevarētu attiecināt
uz ieņēmumiem projektā, bet tie ir izdevumi pavairošanas izmaksu
kompensēšanai.
Revīzijas iestāde atbild ka, gadījumā, ja administratīvas izmaksas projekta
ietvaros tiek segtas no ES fondu tinansējuma, tad nolikuma maksa obligāti
būtu jāatmaksā, tā kā administratīvās izmaksas jau sedz šis dokumentācijas
izstrādāŠanu un pavairošanu. Savukārt, ja projekta ietvaros administratīvie
izdevumi nav attiecināmi un par nolikumu pieprasītā summa ir samērīga
(sedz faktiskos dokumenta/u pavairošanas izdevumus - saskaņā ar PIL
3D.panta 6.daļu), tad ir pieļaujams to neatskaitīt no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām. Tas, protams, neattiecas uz gadījumiem, kad
par iepirkuma nolikumu tiek pieprasīti, kā piemēram 100 un vairāk lati.
VM vērš uzmanību, ka iespējams šādos gadījumos jautājums - nesamērīgas
samaksas pieprasīšana par iepirkuma dokumentāciju,
ir jāvēr!ē kā
'retendentus ierobežoiošs faktors.
VI sagatavotā informācija par 20 13.gada 21 ..marta ES fondu un citu ārvalstu linanšu instrumentu sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
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Finanšu korekcijas piemērošana
auditu konstatējumiem

atbilstoši

EK

I

S.Auniņa vērš iestāŽu uzmanību, ka ja EK audita ziņojumos neatbilstība
aktivitātē ir pieņemta tikai par ES līdzfinansēto dalu, bet aktivitātes
finansējums sastāv no ES dalas, valsts budžeta dalas un privātā
finansējuma, tad saskaņā ar Vispārējās regulas 98.panta 2.dalu ...
"dalībvalsts veiktās korekcijas izpaužas kā visa vai dalēja valsts
ieguldījuma (public contribution)
darbības programmā atcelšana" un
konstatētā neatbilstība proporcionāli būtu jāpiemēro arī valsts budžeta un
privātā līdzfinansējuma dalai, bet jāatgūst tikai valsts budžeta un valsts
I budžeta dotācijas dala.
VISu" Biznesa rokasgrāmata

',00

I LIAA

9.

'ļ'"

10.

I LIAA

Ir gadījumi, ka finansējuma saņēmējs ir iesniedzis
LIAA
maksājuma
pieprasījumu,
taču pret
finansējuma saņēmēju ir uzsākts kriminālprocess,
līdz ar to maksājuma pieprasījuma apmaksa uz
nezināmu laika periodu tiek iesaldēta. Kamēr nav
zināmi kriminālprocesa rezultāti, ES SFKF VIS
sadalā "Maksājumu
pieprasījumi"
iesniegtais
maksājuma pieprasījums ir statusā "Pieņemts".
Ierosinām minētajā sadalā veikt papildinājumus,
lai, ievadot maksājuma pieprasījuma datus, būtu
iespējams
izvēlēties
vēl vienu
maksājuma
pieprasījuma statusa veidu, kas būtu pielietojams
šādos gadījumos.
Dati par 2007. -2013.gada plānošanas perioda ES
fondu projektiem tiek ievadīti ES SFKF VIS no
plānošanas perioda sākuma. ES SFKF VIS
Biznesa rokasgrāmata pirmo reizi tika publicēta
2010.gada decembrī, un uz šo brīdi ir spēkā tās

N.Eglītis verš uzmanību, ka ņemot vērā VIS esošo funkcionalitāti un šā
brīža neskaidrības ar nākamā plānošanas perioda IT risinājumiem, minētajā
piemērā informāciju varētu norādīt, ievadot to pie sadalas "Maksājumu
pieprasījumi" laukā "Piezīmes".

N .Eglītis vērš uzmanību, ka retroaktīvi nepieciešams nodrošināt tikai to
datu aktualizēšanu, par kuriem vadošā iestāde ir lūgusi to darīt. Katru reizi
veicot izmaiņas datu ievades prasībās tiek izvērtēta nepieciešamība labot
vēsturiskos datus un vērtēts samērīgums attiecībā uz nepieciešamo
informāciiu datu analīzei un perioda slēgšanas nodrošināŠanai.

VI sagatavotā infonnācija par 2013.gada 2l..marta ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu sanāksmē izskatāmaj iemjautājumiem
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7.versija.
Kādā mērā uz ES SFKF VIS
ievadītajiem vēsturiskajiem datiem ir attiecināmas Papildus N.Eglītis lūdz iestādes koncentrēties uz sistēmu uzturēšanas
katrā aktualizētajā
ES SFKF VIS Biznesa darbiem un neplānot būtiskas investīcijas esošajās sistēmās, bet uzgaidīt
rokasgrāmatas versijā iekļautās prasības? Pēc līdz būs zināmi nākamā plānošanas perioda sistēmas risinājumi, izņemot
analoģijas, vērtējot tiesību normu spēku laikā un sadaļas par pārbaudēm, neatbilstībām un atgūšanu, un pielāgošanai Eiro
to intertemporālo piemērojamību, uzskatāms, ka ieviešanai, kas tiks pilnveidotas esošās sistēmas ietvaros. Piedāvājumu
iestādei ir jāpiemēro tie normatīvie akti, kas uz izmaiņām izsūtīs iestādēm saskaņošanai nākamo divu nedēļu laikā.
doto bridi ir spēkā (normatīvais akts uzskatāms Attiecīgi, ja dati sistēmā lidz šim ir vadīti atbilstoši VI skaidrojumiem, tad
par spēkā esošu no tā spēkā stāŠanās dienas lidz kopumā paredzams, ka izmaiņas būs spēkā tikai uz datiem, kas būtu vadāmi
tas zaudē savu spēku, piemēram, izdodot jaunu sistēmā uz priekšu no izmaiņu stāŠanas spēkā.
aktu, kas regulē tās pašas sabiedriskās attiecības),
un nav pamata piemērot normatīvos aktus ar
atoakalcjošu spēku.
111!!i!I!;!1 Vadlīni' as,' skaidro' umi, llormatīvo aktu iemērošana';;
Par grozījumiem līgumos pirms reversā PVN L.Barbara informē, ka vadošā iestāde ir saskārusies ar gadījumu, kad,
kārtības stāŠanās spēkā
atsaucoties uz grozījumiem normatīvajos aktos par reversās PVN likmes
piemērošanu, veikti grozījumi iepriekš iepirkuma rezu!tātā noslēgtā
būvniecības līgumā, kuru rezu!tātā būtiski izmainīti citi līguma punktu
nosacījumi.
Piemērs:
Pēc FIDIC parauga noslēgtā būvniecības līgumā definēta akceptētā līguma
summa. Tā, slēdzot līgumu, norādīta ar PVN. Pasūtītājs šo punktu līguma
īstenošanas laikā grozījis, norādot jau minētās izmaiņas reversā PVN
piemērošanā
būvniecības jomā un akceptēto līguma summu pēc
grozījumiem definējis bez PVN. Līguma grozījumu dēļ saturiskas izmaiņas
radušās citos līguma punktos, kas nosaka līguma izpildes nodrošinājuma
apmēru, darbu izpildes nokavējuma līgumsoda apmēru, maksimālā darbu
izpildes nokavējuma līgumsoda summas apmēru, ieturējuma naudas
summas limita apmēru, kā ari uzņēmēja civi!tiesiskās atbildības

VI sagatavotā informācija par 20 13.gada 21..marta ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu sanāksmē izskatāmajiemjautājumiem
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apdrošināšanas apjomu. Būtiskas izmaiņas radušās, jo visas iepriekš
minētās naudas summas rēķinātas procentuāli no akceptētās līguma
summas.
Skaidrojam, ka šādas izmaiņas uzskatāmas par būtisku līguma grozījumu,
jo
tiek mainīts sākotnēji noteiktais ekonomiskais līdzsvars par labu
uzvarējušajam pretendentam. Izmaiņas PVN maksāšanas kārtībā pēc
būtības neradīja nepieciešamību veikt šādus grozījumus līgumā, lidz ar to
ari nav iespējams pamatot, ka šādi grozījumi tiktu veikti jebkurā gad~jumā
neatkarīgi no tā, kurš ir līguma izpildītājs.
Vadošā iestādc aicina iestādes rūpīgi izvērtēt līdzīga rakstura grozījumus,
lai neradītu potenciā1u neatbilstoši veikto izdevumu risku.
Kad vadošā iestāde plāno aktualizēt vadlīnijas par S.Auniņa informē, ka Š.g. 19.martā vadošā iestādc ir izsūtījusi AI/Sl
izmaksu pamatojošajiem dokumentiem, ES fondu lūgumu sniegt priekšlikumus vadlīniju uzlabošanai līdz š.g 10.maijam.
Plānojam, ka vadlīnijas varētu tikt apstiprinātas lidz Š.g. septembrim.
mājas lapānorādīts, ka 30.12.2013.gadā.

EEZ/ Norvēģijas
finanšu instrumentu
2009.2014.g. periods: lūdzam skaidrot, kāds būs
tiesiskais regulējums attiecībā uz PVN pārskatiem.

Attiecībā uz finanšu korekciju vadlīnijām, informējam, ka sanāksme tiks
sasaukta š.g. apriJa vidū.
L.Barbara informē, ka šobrīd tiek izstrādāti grozījumi 2012.gada 9.oktobra
Ministru kabineta noteikumos Nr.694 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda
vadības noteikumi"", kur tiks ietverts tiesiskais regulējums attiecībā uz
PVN pārskatiem.
Vienlaikus Finanšu ministrija ir izstrādājusi priekšlikumus normām, kuras
būs obligāti iekJaujamas līgumos par projektu īstenošanu un kuras precizēs
minēto MK noteikumu regulējumu attiecībā uz PVN pārskatiem.
Skaidrojam, ka PVN pārskatu iesniegšanas uz izstrādāŠanas regulējums pēc
būtības tiek pielīdzināts PVN pārskatu iesniegšanas regulējumam, kas
šobrīd pastāv ES struktūrfondu jomā.
Grozījumu projektu plānots iesniegt izsludināŠanai VSS Š.g. aprija beigās.

VI sagatavotā informācija par 20 13.gada 21..marta ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
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ES
fondi:
saskaņā
ar
S.Auniņa informē, ka ja rēķinā norādīto PVN summu par iegādātajām
noteikumiem Nr.952, ja finansējuma saņēmējs precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem ir iespējams atskaitīt no valsts
projekta ietvaros neveic ar rVN apliekamus budžetā maksājamas summas kā priekšnodokli Pievienotās vērtības
darījumus, tam PVN pārskats nav jāiesniedz. Kā nodokļa likuma noteiktajā kārtībā, PVN summa nav attiecināma
rikoties gadījumos, ja finansējuma saņēmējs nav f1nansēšanai no fondiem.
reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā, bet Tāpat norāda, ka sadarbības partnera PVN attiecināšana nav MK
tā sadarbības partneris ir reģistrēts, līdz ar to noteikumu Nr.952 saturs, bet šis jautājums jārisina finansējuma saņēmējam
pastāv risks, ka partneris šo PVN var iekļaut gan un sadarbības partnerim savstarpēji, proti, ar līguma nosacījumiem vai kā
priekšnodoklī,
gan projektā kā attiecināmās citādi, lai novērstu šādu dubulttinansējuma
risku. Vienlaikus vērš
izmaksas? MK noteikumi nosaka, ka PVN uzmanību, ka sadarbības partnerim jāizpilda MK noteikumu Nr.419
pārskatu iesniedz finansējuma saņēmējs, taču, tā 4.punktā noteiktie nosacījumi.
kā tas nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu
reģistrā, tam pārskats nav jāiesniedz. Bez tam, ja
finansēj urna saņēmēj s PVN pārskatā ieklautu
partnera izdevumus, VID nāktos konstatēt, ka tas
nav ieklāvis šo PVN priekšnodoklī, jo nav
reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā un
nekādi nevar atgūt PVN no valsts.
ES fondi: finansējuma saņēmējs (pašvaldība)
S.Auniņa pateicas SIl' par uzdoto jautājumu un lūdz iestādēm izteikt
īsteno divus ESI' projektus (abos līgumslēdzējs ir priekšlikumus sanāksmes 1aikā, t.sk. izvērtējot šādas pieejas ieguvumus un
viena un tā pati sadarbības iestāde). Viens projekts trūkumus par to, vai būtu nepieciešams sasaistīt vairākus viena un tā paša
ir noslēdzies, tajā ir konstatēti neatbilstoši veikti finansējuma saņēmēja īstenotos projektus, ieturot citu projektu ietvaros
izdevumi 450 LVL apmērā, bet finansējuma konstatētos neatbilstoši veiktos izdevumus, kuros nav iespējama to
saņēmējs nav veicis to labprātīgu atmaksu. Otrā atgūšana, no esošā projekta. Šobrīd vadošā iestāde saskata daudz risku
projektā ir saņemts apmaksai kārtējais maksājuma šādas pieejas ieviešanā, jo fondu administrēšana iesaistītas daudz iestādes,
pieprasījums. Vai ir samērīgi veikt šo maksājumu, piemēram kādā kārtībā varētu atgūt, vai nekavētu citu projektu ieviešanu un
ja finansējuma saņēmējs nav izpildījis savas fondu apguvi kopumā. Kā viens no risinājumiem gadījumos, kad
saistības iepriekšējā projektā? Vai ir iespējams no linansējuma saņēmējs negrib labprātīgi atmaksāt neatbilstoši veiktos
šī maksājuma
ieturēt
iepriekšējā
projektā izdevumus (pie nosacījuma, ka tas ir tiešās vai pastarpinātās valsts
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konstatētos neatbilstoši veiktos izdevumus? Ja jā,
tad kā to tehniski atspogulot VISā, lai darījumu
plūsma būtu izsekojama?
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pārvaldes iestāde, atvasināta publiskā persona vai cita valsts iestāde), būtu
vērsties Ministru kabinetā saskaņā ar MK noteikumu Nr.740 23.punktu un
24.punktu, kurā atsevišķi lemtu par atgūšanu, iespējams, ne vienmēr tā būtu
norakstīšana, bet kāds cits atgūšanas veids.
Diskusija:
VKanc. uzskata, ka šāda prakse būtu ieviešama, lai disciplinētu
finansējuma saņēmēju un mazinātu neatbilstību riskus ES fondu projektu
īstenošanā, kā ari nodrošinātu efektīvu finanšu līdzeklu pārvaldību.
LM uzskata, ka jautājums jāvērtē, jo šāda kārtība varētu atstāt iespaidu uz
cita projekta rezultātu. Iespējams, ka pie projektu iesniegumu vērtēšanas
būtu nosakāms īpašs kritērijs, un, piemēram, varētu samazināt punktu
skaitu šādiem finansējuma saņēmējiem.
VM atbalsta LM piedāvāto risinājumu un vērš uzmanību, ka katrs gadījums
ir jāskata atsevišķi un nevar noteikt dažādas prasības komersantiem un
valsts budžeta iestādēm.
CFLA uzskata, ka būtu jāvērtē pa finansējuma saņēmēju veidiem, bet
jāapzinās, ka mēs apdraudam jaunā projekta īstenošanu un mērķa
sasniegšanu.
SIF dalās pieredzē saistībā ar Šveices instrumenta projektu praksi, kur jau
sākotnēji līgumos ar finansējuma saņēmējiem tiek noteikta rīcība, ja tas
nebūs nokārtojis saistības iepriekšējā projektā.
S.Ozola, uzklausot visas iestādes secina, ka šis process būtu loti grūti
vadāms. Iespējams mēs varētu sākt šo procesu vadīt vienas iestādes līmenī
un vēlāk virzīties uz visu fondu administrēšanu, bet noteikti, ka šis
risinājums būtu ieviešams tikai nākamajā plānošanas peri odā, saņemot
iestāŽu akceptu. Šobrīd apzināsimies, ka gadījumā, ja virzīsim šādu
lēmumu, būs liela politiskā pretestība no pašvaldību puses. Atbildot uz
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VIAA jautājumu par situāciju Daugavpils novada domē attiecībā uz SIA
"Gādība" īstenotajiem projektiem, informē, ka vadošā iestāde informēs
visas iestādes par rīcību kāda būtu veicama šādā gadījuma iestāŠanas brīdī.
Rezumējot, šobrīd vadošā iestāde gribēja ierosināt uzsākt diskusiju par šo
tēmu, lai saprastu vai mēs varētu ieviest šādu praksi fondos un ari lūdz
iestādēm sniegt priekšlikumus šādas pieejas nodrošināšanai, ja attiecināms,
jaunā plānošanas perioda izstrādes procesā, t.i. likumprojekta vai MK
noteikumu
izstrādes
laikā,
vai
ari
nosūtī!
tos
uz e-pastu
Jekaterina.Gelaha@fm.gov.lv apkopošanai un izvērtēšanai.
16..

FM (VI)

Informatīvs
praksi

jautājums,

lai noskaidrotu

iestāžu

L.Barbara informē, ka vienā Phare projektā tika konstatēts, ka projekta
līgumā noteikts, ka projekta ietvaros iepirktās iekārtas atrodas finansējuma
saņēmēja īpašumā, taču projekta iesniegumā iesniedzējs bija norādījis, ka
iekārtas tiks nodotas sadarbības partnera bilancē, Līgumā norādīts, ka
projekta iesniegums ir līguma neatņemama sastāvdala. Attiecīgi šobrīd
tiesvedības procesā ir konstatēts, ka iekārtas ir sadarbības partnera īpašums,
lidz ar to finansējuma saņēmējs nevar prasīt no maksātnespējīga sadarbības
partnera mantas izslēgt attiecīgās iekārtas, savukārt līgumslēdzējai iestādei
nav faktisku iespēju atgūt neatbilstoši veiktos izdevumus no finansējuma
saņēmēja.
Līdz ar to lūdzam iestādēm informēt, vai, slēdzot līgumu ar sadarbības
partneri, tam kā neatņemama sastāvdala tiek pievienots klāt ari projekta
iesniegums un iestādes ir saskārušas ar šo problēmu tiesvedības procesā,
piemēram, ja sadarbības partneris ir pasludināts par maksātnespējīgu.
lestādēm nav nācies saskarties ar tiesvedības procesu šāda iemesla dēl.
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projekta iesniegums, tomēr pār projekta
normatīvie akti (kur tas attiecināms).
FM(RI)
),,-

Par Rl audita ziņojuma saskaņošanas kārtību un Sl
lomu

A.Abula kā Revīzijas iestādes (RI) pārstāvis vērš sadarbības iestāŽu (Sl)
uzmanību uz kārtību, kādā tiek veiktas revīzijas un saskaņoti konstatētie
trūkumi un izteiktie ieteikumi:
Revīzijas laikā:
•
veicot pārbaudes uz vietas pie finansējuma saņēmēja, RI pirmos
iespaidus par projektu, t.sk. iespējamos konstatējumus/atvērtos jautājumus,
pārrunā ar finansējuma saņēmēju, fiksējot to AKTĀ, kurā finansējuma
saņēmējs parakstās, ka ir informēts par neskaidriem jautājumiem, kā ari
norāda informāciju / dokumentus, kurus iesniegs vēlāk;
•
analizējot pārbaudes rezultātus, ja nepieciešams, Rl dod iespēju
finansējuma saņēmējam iesniegt papildu informāciju (lielākoties elektroniski) savstarpēji atrunātā termiņā. Komunikācija ar finansējuma
saņēmēju,
tiks nosūtīta
attiecīgās
Sl nozīmētai
kontaktpersonai
informācijai, lai Sl būtu lietas kursā par diskusiju un tādējādi ceram
saskaņošanas procesu padarīt efektīvāku un ātrāku;
•
pēc papildu informācijas saņemšanas no finansējuma saņēmēja un
analīzes tiek apkopoti pārbaužu rezultāti par konkrētās Sl administrētajiem
projektiem un nosūtīti Sl pirmreizējai saskaņošanai pirms ziņojuma
projekta sagatavošanas (tiek rīkota ari sanāksme, ja nepieciešams). Tāpat uz
sanāksmi RI vienmēr pieaicina Vadošās iestādes pārstāvjus un attiecīgo
jomu ekspertus (piemēram, lUB);
Ziņojuma saskaņošanas procedūra (gan sistēmas auditu, gan izdevumu
revīziju ietvaros) saskaņā ar MK noteikumiem Nr.50l:
•
pēc informācijas saņemšanas no Sl, tiek sagatavots ziņojuma
projekts un uzsākta oficiālā saskaņošanas procedūra, kuras laikā tiek
sanemta papildu informācija no Sl, veikta tās analīze un rīkotas
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saskaņošanas sanāksmes, ja nepieciešams. Šajā bridi tiek sagaidīts, ka
informāciju Sl iesniedz, komunicējot ar finansējuma saņēmēju. Lai gan
faktiski visai papildu informācijai normāli būtu jau jābūt iesniegtai, formāli
šāda iespēja tiek dota. Lūdzu ņemt vērā, ka vairākkārtēja informācijas
papildināŠana un/vai jau sniegto komentāru mainīšana ievērojami paildzina
procesu un rada bažas par kontroles sistēmas efektivitāti;
•
pēc saskaņojuma no Sl saņemšanas, tiek sagatavots ziņojums, kurā
uzskaitītie konstatējumi tiek ieklauti Gada kontroles ziņojumā EK un
noteiktās finanšu korekcijas tiek ieklautas klūdas aprēķinā, uz ko pamatojas
Rl atzinums.
N .B. pēc revīzijas un augstāk minētās saskaņošanas procedūras, kas
vairumā gadījumu aizņem vairākus mēnešus, RI nepielauj gadījumus, kad
atkal tiek atrasta un iesniegta papildu informācija un ieteikumi varētu tikt
pārskatīti. Lūdzu ņemt vērā, ka pēc ziņojumu nosūtīšanas uz EK un pēc
klūdas līmeņa aprēķina, ir neiespējami izskaidrot, kādē1 nepieciešams šos
ziņojumus atsaukt un koriģēt klūdu, kuru EK jau ieklāvusi savos tālākajos
ZlņOjUmos.
Bez tam, lūdzu ņemt vērā, ka, Iēmumu pieņem Sl vai VI (atsauce uz RI
ziņojumu var būt tikai informatīva rakstura), līdz ar to, nosūtot Iēmumu
finansējuma saņēmējam par finanšu korekciju, atsauce ir liekama uz
normatīvā akta pantu/punktu, kurš tiek pārkāpts, tādē1 ir vitāIi svarīgi
diskusijas rezultātā nonākt līdz kopējai izpratnei, lai nākotnē Iēmuma
pieņēmējam vairs nebūtu jāŠaubās par lēmuma pareizību.
Tāpat tiek sagaidīts, ka Sl ziņo par ieteikumu ieviešanu 10 darba dienu
laikā pēc attiecīgā ieteikuma ieviešanas termiņa stāŠanās spēkā saskaņā ar
MK 24.07.2012. noteikumu Nr.501 29. un 4l.punktu.
CFLA
interesējās,
viedokli/komentārus,

vai Rl, saņemot
no finansējuma
saņēmēja
asaka tam savu viedokli par tā nemšanu/ncņemšanu
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vērā. RI pārstāvis informē, ka diemžēl uz doto bridi ne visos gadījumos ir
iespējams izsekot šādai notikumu gaitai. CFLA uzskata, ka tā varētu būt
problēma un lūdz vienoties par šādas prakses ievērošanu turpmāk. Tāpat
CFLA precizē, ka, kad notiek ziņojuma projekta saskaņošana ar Sl, attiecīgi
Sl saskaņo to ar finansējuma saņēmēju, kad jau ir zināms finanšu
korekcijas apmērs, lai finansējuma saņēmēji zinātu finanšu sekas un
izteiktu savus iebildumus jau saskaņošanas laikā.
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FM (RI)

Informācija
par
RI
auditos
izdarītajiem
secinājumiem, konstatētiem trūkumiem utt.

A.Abula iepazīstina iestādes ar RI auditos
secinājumiem, visbiežāk pielautajām klūdām.

un revīzijas

izdarītajiem

FM (VI)

Informācija
par deleģēto
funkciju pārbaužu
secinājumiem, konstatētiem trūkumiem utt.

S.Ozola iepazīstina iestādes ar vadošās iestādes deleģēto funkciju pārbaužu
un virspārbaužu konstatētajiem trūkumiem un izdarītajiem secinājumiem.
Tāpat akcentē, ka turpmāk plāno apvienot vadošās iestādes pārbaudes,
iespēju robežās vienlaicīgi veicot pārbaudes gan AI, gan Sl, kā ari plāno
deIeģēto funkciju pārbaužu ietvaros ieklaut IUB veiktās iepirkumu
pirmspārbaudes, tādējādi apvienojot šis pārbaudes, lai atslogotu iestādes.
Ņemot vērā minēto, ir būtiski VIS ievadīt iestāŽu plānoto pārbaužu
projektu īstenošanas vietās datumus, lai pēc plānoto pārbaužu grafika VI
varētu pārliecināties par iestādes pārbaužu intensitātes ievērošanu, kā ari
atbilstoši plānot savas pārbaudes. Protams, var būt dažādi pamatojumi
plānotā pārbaudes datuma maiņai, bet aicinām iestādes iespēju robežās
censties ievērot sākotnēji noteikto pārbaužu datumu ievērošanu.
RI informē, ka ari no savas puses cenšas pielāgoties un iet apvienotajās
pārbaudēs.
Valsts Kancelejas pārstāvis interesējās kādā griezumā dati par pusgadā
veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās atbilstību ikgadējam pārbaužu
lānam būtu vai attiecīgi nebūtu jāiekļauj uzraudzības zinoiumā un lūdz
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iekjaut atbildi protokolā.
Vadošā iestāde atbild, ka kopumā AI pusgada ziņoj urna 2.7. sadajā
"Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to
rezultātiem" iekjaujamā informācija noteikta VI "Vadlīniju, kas nosaka
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas
darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā"
1. pielikumā.
Ņemot vērā AI pārziņā esošo aktivitāšu specifiku, AI/Sl savstarpējo
funkciju deleģējumu, kā ari to, ka 2007. -2013. gada perioda uzdevumi AI
jāfokusē gan uzraudzības, gan pēcuzraudzības jautājumiem, VI aicina
lielāku uzmanību pievērst analīzei par PPīV gūtajiem secinājumiem un
atbilstoši plānot arī korektīvas darbības, tostarp nākamās PPīV atbilstoši
riska pakāpei, tātad pusgada ziņojumos būtiska ir analītiska informācija par
AI/ Sl veikto projektu izvērtējumu pa riska līmeņiem, faktiski veikto
pārbaužu rezultātiem,
konstatēto trūkumu novēršanu un ieteikumu
ieviešanu. Gadījumos, kad VI veikto AI deleģēto funkciju pārbaužu
ietvaros šādi jautājumi aktualizēti - šāda analīze ar AI secinājumiem ir
īpaši vēlama, papildus tiem datiem par PPīV, ko VI iegūst VIS pārskatos,
lai VI uz pilnvērtīgākas informācijas bāzes analizētu pastāvošos/iespējamos
riskus un nepieciešamas korektīvās darbības.
Sanliksme beidzas: plkst. 16:00
Sanāksmes vadītājs:
Solveiga Ozola
Protokolētājs:
Jekaterina Gelaha
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