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Saistībā ar 2007-2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzību vēršam uzmanību uz šādām aktualitātēm (par ko 
informējām arī 2017. gada 13. decembra ES fondu sanāksmē): 

1) par datu kvalitātes pārbaudēm (DKP)  
a) 2007-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas laikā VI bija sniegusi atbildīgajām un sadarbības 

iestādēm skaidrojumu (09.12.2016. elektroniskais pasts “Aktuālā informācija par 2007.-2013.gada 
plānošanas perioda slēgšanu”) par DKP veikšanu pēc 2017. gada 1. janvāra. Saskaņā ar skaidrojuma 
3.punktu VI ir izvērtējusi iestāžu pārbaužu lapu iesniegšanas lietderību un secina, ka, lai mazinātu lieku 
administratīvo slogu, turpmāka DKP lapu sniegšana nav nepieciešama, jo atkāpes un datu nesakritība 
vadības informācijas sistēmās netika nekonstatēta.  

b) vienlaikus korektu un aktuālu datu uzraudzība tiks turpināta citā formātā: attiecībā uz konstatētajām 
neatbilstībām un to atgūšanu – ES fondu neatbilstību darba grupas ietvaros, savukārt par atvērtām 
atkāpēm pārbaudēs projektu īstenošanas vietās VI sazināsies ar iestādēm atsevišķi, veicot uzraudzību 
par iestāžu veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, to atbilstošu intensitāti un izteiktajiem 
ieteikumiem. 

 
2) projektos ar valsts atbalstu gūtie ieņēmumi 

a) projektos, uz kuriem nav attiecināmi valsts atbalsta nosacījumi, papildu ieņēmumu uzraudzība un 
pārrēķini nav jāveic. 

b) bet atgādinām, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) sniegtajiem skaidrojumiem* (esfondi.lv 
http://www.esfondi.lv/es-fondu-slegsana apakšsadaļā “EK pamatnostādnes un skaidrojumi” dokumentu 
“Atbilžu apkopojums”) projektos ar valsts atbalsta gadījumā ir pienākums arī pēc noslēguma 
dokumentācijas iesniegšanas EK veikt projektos gūto ieņēmumu uzraudzību, aprēķinus un, ja konstatēta 
pārmaksa, atgūt pārmaksātos līdzekļus. Lūdzam sadarbības un atbildīgās iestādes rūpīgi nodrošināt 
atbilstošas darbības, t.sk. vadības informācijas sistēmā aktuālus datus, jo saskaņā ar īstenošanas regulas** 
nosacījumiem (20.panta 2.punkts) dalībvalstīm reizi gadā jāziņo EK par neatbilstoši veikto izdevumu 
atgūstamajām un atgūtajām summām. Lai nodrošinātu šo procesu, VI piedāvā šādu rīcību atgūto 
maksājumu gadījumā, t.sk. arī citos neatbilstību gadījumos: 

1. reizi ceturksnī, izskatot neatbilstības un atgūtos maksājumus, VI saskaņo informāciju ar AI un 
SI, vispārējā gadījumā neatbilstību sanāksmē ieprotokolējot rīcību vai atsevišķi, ja 
nepieciešama operatīvāka rīcība un ir kļuvuši zināmi jauni fakti pēc neatbilstību sanāksmes; 

2. Valsts kase 2018.gada martā, saskaņojot informāciju ar AI/SI/VI, ziņo EK par atgūstamajiem un 
atgūtajiem maksājumiem. Pēc EK vēstules par noslēguma maksājumu saņemšanas un turpmāk 
(pēc 2018. gada marta) VI pārskata aktuālo statusu, nepieciešamības gadījumā ieprotokolējot 
rīcību, un ar vēstuli attiecīgi informē EK.  

3. Ja ir virssaistības, tad faktiski EK atmaksa nav jāveic. Ja virssaistības nespēj nosegt neatbilstoši 
veiktos izdevumus, tad: [1] VI informē EK par atgūto maksājumu; [2] EK atsūta rēķinu; [3] VI 
informē AI/SI, lai ieplāno attiecīgi budžetā atbilstošu finansējumu; [4] AI/SI ieplāno atbilstoši 
finansējumu no 80.00.00.programmas; [5] VI informē VK par FM rīkojumu par pārdali; [6] VK 
veic maksājumu EK. Vēršam uzmanību, ka šāda rīcība ir piemērojama pēc tam, kad ir saņemta 
EK vēstule par noslēguma maksājumu un tas ir arī faktiski saņemts. Līdz tam, ja virssaistības 
nenosedz neatbilstoši veiktos izdevumus, dalībvalsts saskaņo, ka EK tos ietur no noslēguma 
maksājuma. 

 
Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar VI pārstāvjiem Agnesi Zariņu (e-pasts: agnese.zarina@fm.gov.lv; tālr.: 
67083913) vai Iritu Barkāni (e-pasts: irita.barkane@fm.gov.lv; tālr.: 67095649). 
 
* Jautājums EK un atbilde 

 
 

State 
aid / FIR  

3.8 / 
5.2  

Article 67(2)(i) Gen. 
Reg.: final report on 

Article 57 Gen. Reg. refers to the durability of operations and applies to all 
infrastructure or productive investment.  

http://www.esfondi.lv/es-fondu-slegsana
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mailto:irita.barkane@fm.gov.lv


 the implementation 
of the OP shall 
include cases where 
a substantial 
modification has 
been detected under 
Article 57. Should 
the cases that will 
occur after the 
submission of the 
final report be 
reported to the EC? 
If yes, which form 
such a reporting 
should have?  

Sums unduly paid must be recovered even if the cases mentioned under Article 57 
occur after closure. Member States should inform the Commission (by e-mail or in 
writing) that will initiate a recovery procedure.  

** Komisijas 2006. gada 8. decembra Regula (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 

 

 
 
Uz turpmāku sadarbību! 
 
Cieņā 
 
Irita Barkāne 
Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta 
Publiskās infrastruktūras uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece 

Tālr. (+371) 67095649 

E-pasts: irita.barkane@fm.gov.lv  
 

Latvijas Republikas Finanšu ministrija 

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija 

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