
1.jautājums (VARAM): Lūdzu skaidrot, ja neatbilstība ir konstatēta pirms šo vadlīniju 

apstiprināšanas datuma, bet lēmums par konkrētu finanšu korekcijas apjomu tiks pieņemts 

pēc šo vadlīniju spēkā stāšanās datuma, vai ir jāpiemēro vadlīniju iepriekšējā versija vai jau 

šī jaunā versija?   

 

Atbilde: Saskaņā ar ES fondu vadības informācijas sistēmas Biznesa rokasgrāmatas 

11.1.sadaļā „Neatbilstību ievade VIS” noteikto par neatbilstības konstatēšanas datumu uzskata 

datumu, kad  pieņemts lēmums par neatbilstoši veiktiem izdevumiem: 

http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/VIS/VIS_biznesa_rokasgramata_v.1.11.pdf. 

Tātad, lēmums par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem ir MK noteikumu Nr.740 

6.punktā minētais lēmums par neatbilstības konstatēšanu, jo, pieņemot šo lēmumu, 

līgumslēdzējam ir arī pienākums lemt par piemērojamo finanšu korekciju.  Vēršam uzmanību, 

ka turpmākajos MK noteikumu Nr.740 punktos (19.punkts un 25.punkts) noteiktās darbības ir 

uz lēmuma par neatbilstības konstatēšanu pamata veicamās darbības, lai atgūtu konkrēto 

neatbilstoši veikto izdevumu summu. 

 

2.jautājums (CFLA): Ko darīt ar pārsūdzībām, kuras mēs saņemam pēc 13.03.2014. 

aktualizēto nacionālo finanšu korekciju vadlīniju spēkā stāšanās – vai gadījumos, kad mēs 

pēc būtības pārskatām savu lēmumu (piem. FS ir iesniedzis jaunus apsvērumus/ faktus), mums 

šobrīd pārskatītais lēmums būtu jāvērtē pēc jaunajām vadlīnijām vai pēc tām vadlīnijām, 

kuras bija spēkā sākotnējā lēmuma pieņemšanas brīdī? 

 

Atbilde:  

2.1. Gadījumā, ja FS līgumslēdzējiestādei ir iesniedzi iesniegumu, kurā norāda, ka nepiekrīt 

attiecībā uz viņu piemērotajai finanšu korekcijai, FS iesniegums ir jāvērtē pēc tās VI vadlīniju 

redakcijas, saskaņā ar kuru ir piemērota konkrētā finanšu korekcija. Tādējādi tiek nodrošināts, 

ka iesniegums tiek izskatīts pēc būtības, vēlreiz izvērtējot konkrēto situāciju, uz kuras pamata 

līgumslēdzējiestāde saskaņā ar MK noteikumu Nr.740 6.punktu lēmuma par neabilstības 

konstatēšanu, tai skaitā piemērojāmās finanšu korekcijas apmēru.  
Vēršam uzmanību, ka arī EK savās vadlīnijās kā robežšķirtni nosaka neatbilstības 

konstatēšanas brīdi. Nacionāli saskaņā ar Biznesa rokasgrāmatā sniegtajiem skaidrojumiem 

neatbilstības konstatēšanas brīdis ir lēmuma par neatbilstību pieņemšanas diena. Neatbilstības 

konstatēšana notiek vienu reizi.  

2.2. Attiecībā uz gadījumiem, ja FS līgumslēdzējiestādei ir iesniedzis iesniegumu, kurā 

norāda, ka attiecībā uz viņu piemērotās finanšu korekcijas apmērs būtu pārskatāms, ņemot 

vērā konkrētus FS norādītus jaunatklātus apstākļus, iesniegums būtu jāpārskata atbilstoši 

skaidrojuma 2.1.punktā norādītajam, ņemot vērā, ka jaunatklāti apstākļi ir informācija, kurai 

lēmuma pieņemšanas procesā esot pieejamai, iespējams arī lēmums par piemēroto finanšu 

korekciju būtu bijis savādāks. Vēršam uzmanību, ka šādai informācijai ir jābūt tādai, kas FS 

tiešām nebija vai nevarēja būt zināma objektīvu apstākļu dēļ. 

http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/VIS/VIS_biznesa_rokasgramata_v.1.11.pdf

