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Padomes 1999. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz
vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem;
Komisijas 2001. gada 2. marta Regula (EK) Nr. 448/2001, kas reglamentē
Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/1999 īstenošanu attiecībā uz finanšu
korekciju izdarīšanu palīdzībā, kas piešķirta no struktūrfondiem;
Padomes 1994. gada 16. maija Regula (EK) Nr. 1164/94 par Kohēzijas fonda
izveidi;
Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999;
Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulu (EK) Nr.1828/2006 kas paredz
noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko
paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra regula Nr. 966/2012
par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par
Padomes Regulas Nr. 1605/2002 atcelšanu;
Eiropas Komisijas 2002.gada 25.jūnija Padomes Regula Nr.1605/2002 par
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējiem budžetiem. (Attiecas
uz darbībām, kas veiktas šīs Regulas darbības laikā).
Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumi Nr. 706 „Kārtība, kādā ziņo
par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un
pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu”;
Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.704 „Kārtība, kādā
uzskaita un atmaksā Kohēzijas fonda projektu ietvaros neatbilstoši veiktos
izdevumus”;
Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo
par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā
konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma
izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus”;
Eiropas Komisijas izstrādātās „Pamatnostādnes, kurās definē principus,
kritērijus un aptuvenās skalas, kas Komisijas dienestiem jāpiemēro, lai
noteiktu Regulas (EK) Nr. 1083/2006 99. Pantā un 100.pantā paredzētās
finanšu korekcijas”1;
Eiropas Komisijas izstrādātas „Vadlīnijas Savienības līdzfinansētajām
izmaksām, kas īstenotas dalītās pārvaldības ietvaros, piemērojamo finanšu
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korekciju noteikšanai publiskā iepirkuma noteikumu neizpildes gadījumā”
(Eiropas Komisijas 19.12.2013. lēmums);
SIA „DEA BALTIKA” „Metodoloģiska rokasgrāmata par būtiskām
pārmaiņām, kas tiek veiktas projektos piecu gadu laikā no pēdējā maksājuma
veikšanas”;
Eiropas Komisijas 2009.gada 18.februāra „Informatīvais paziņojums par
krāpšanas pazīmēm attiecībā uz ERAF, ESF un KF”.
Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumi Nr.132 „Kārtība, kādā
sniedzami ziņojumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadībā konstatētajām
neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi”;
Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumi Nr.273 „Latvijas un Šveices
sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība”;
Šveices 2012.gada 29.februārī apstiprinātās „Neatbilstību vadlīnijas”;
Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.67 „Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta
2009.-2014.gada perioda uzraudzības noteikumi”.

