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Cienījamie 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES) fondu vadībā iesaistītie, t.sk. 

2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas darba grupas kolēģi, 
 

Paldies visiem par uzdotajiem jautājumiem un sniegto informāciju, rakstiskās procedūras ietvaros: 
 

1. Esam apkopojuši atbildīgo (AI) un sadarbības iestāžu (SI) jautājumus vadošai iestādei (VI) par 

aktuālajiem 2007.-2013.gada perioda slēgšanas jautājumiem, t.sk., par AI/SI sniedzamo informāciju 

noslēguma īstenošanas ziņojumam, un sniedzam atbildes/skaidrojumus. (skat. 1.pielikumu).   

2. Esam aktualizējuši VI 2015.gada 22.jūlija skaidrojumu par ““VI vadlīniju attiecināmo un 

neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 43. punktu, kas nosaka 

projekta īstenošanas termiņu “mazos” projektos un tā pagarinājuma iespējas” (skat. 2.pielikuma 

4.1 un 14.-16.punktus) attiecībā uz termiņa pagarinājumiem, kas ierosināti, pēc 31.12.2015. 

Pirmkārt, 4.1 punktā minētais attiecināms arī uz MK līdz šim jau lemto. Otrkārt, 14.-16.punktos 

skaidrotas veicamās darbības gadījumos, kad finansējuma saņēmēja rīcība nav bijusi proaktīva 

laicīga projekta termiņa pagarinājuma pieteikšanai. Aktualizētais skaidrojums tuvākā laikā tiks 

publicēts arī ES fondu mājaslapā: http://www.esfondi.lv/es-fondu-slegsana. 

3. Ir aktualizēts precizētais slēgšanas laika grafiku un tas ir pieejams šeit: 

http://www.esfondi.lv/upload/Slegsana/2007-2013_slegsanas_grafiks_25.01.2016.xls.  

 

4. Esam aktualizējuši Finanšu ministrijas rīkojumu par 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda slēgšanas darba grupu (rīkojuma projektu 

skat. 3.pielikumā) atbilstoši AI/SI sniegtajai informācijai. Taču, sūtot e-pastus, esam konstatējuši, 

ka daži aktualizētā rīkojuma projektā norādītie AI/SI deleģētie darba grupas locekļi iestādē vairs 

nestrādā. Līdz ar to nepieciešamo precizējumu gadījumā aicinām līdz 07.03.2016. informēt: 

a. par nepieciešamām izmaiņām aktualizētā rīkojuma projektā par darba grupas sastāvu; 

b. aktualizēt 4.pielikumā esošo  kontaktpersonu sarakstu, kam tiks sūtīta aktuālā informācija 

par slēgšanas jautājumiem, lai nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu informācijas apmaiņu par 

slēgšanas jautājumiem.  

 

Papildus informējam, ka aktualizējam jautājumu par pēcuzraudzību un tai pakļautām aktivitātēm un 

projektiem  un no mūsu puses tuvākā laikā sekos informācija saskaņošanai un informācijas pieprasījums. 
 

Ja rodas papildu jautājumi vai neskaidrības saistībā ar perioda slēgšanu, lūdzu, nekavējoties dodiet ziņu! Ja 

jautājumi specifiski un attiecas uz konkrētu iestādi un gadījumiem, aicinām risināt bilaterāli. Visu 

informāciju/jautājumus sūtiet uz e-pasta adresēm: arvis.mucenieks@fm.gov.lv un 

agnese.zarina@fm.gov.lv, bet vēlams vienlaikus arī uz oficiālo FM Pastu – pasts@fm.gov.lv. 

 

Paldies jau iepriekš un veiksmīgu nedēļu visiem! 

 
Agnese Zariņa 
ES fondu uzraudzības departamenta  

Publiskās infrastruktūras uzraudzības nodaļas vadītāja 

Tālr. (+371) 67083913 
E-pasts: agnese.zarina@fm.gov.lv 

 

Latvijas Republikas Finanšu ministrija 
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija 

Mājaslapa: www.fm.gov.lv 
E-pasts: pasts@fm.gov.lv       
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