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Iestāžu funkcijas slēgšanas procesā
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2007-2013 perioda slēgšanas pamatprincipi
1) EK vadlīnijas par 2007-2013 perioda darbības programmu
slēgšanu, kas paredz vispārējo metodoloģisko ietvaru pieejamas ES fondu mājas lapā;
2) Kritiski ir EK slēgšanas vadlīnijās noteiktie gala termiņi;
3) AI un īpaši SI jānodrošina pietiekami cilvēkresursi;
4) Savlaicīgi jāapzina iespējamie riski un risinājumi, lai
nodrošinātu kvalitatīvu noslēguma dokumentācijas
sagatavošanu iesniegšanai RI un EK
5) Savlaicīgi jānovērš visi trūkumi, jāievieš trūkumu
novēršanas plāni, auditu, pārbaužu ieteikumi gan par
AI/SI, gan FS
6) VIS datu kvalitāte
7) Iepriekšējo periodu pieredze
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Atbildīgo iestāžu (AI) un sadarbības iestāžu
(SI) funkcijas slēgšanas procesā
1) Nodrošina nepieciešamo informāciju katrā slēgšanas
darbības posmā;
2) Pārbauda FS noslēguma maksājumu pieprasījumus;
3) Veic nepieciešamās pārbaudes un nodrošina savlaicīgu
trūkumu novēršanu;
4) Nodrošina savlaicīgu ES fondu VIS datu ievadīšanu un
kvalitāti;
5) Iesniedz
SEI
noslēguma
izdevumu
deklarācijas
apliecinājumus;
6) Savlaicīgi pārliecinās par projektu funkcionēšanu;
7) Neatbilstību vadības jautājumi;
8) u.c.
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Vadošās iestādes (VI) funkcijas slēgšanas
procesā

1) Nodrošina slēgšanas procesa vadību;
2) Pārbauda noslēguma izdevumu deklarācijās norādītās
summas;
3) Iesniedz
noslēguma
apliecinājumu
izdevumu
deklarācijas apstiprināšanai;
4) Sagatavo noslēguma ziņojumus, t.sk. nepieciešamo
informāciju (svarīga ir precizitāte, kvalitāte un saturs)
noslēguma īstenošanas ziņojumam par pabeigtajiem un
nepabeigtajiem/nefunkcionējošiem projektiem
5) u.c.
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Sertifikācijas iestādes (SEI) funkcijas
slēgšanas procesā
1) Pārliecinās, ka ir iesniegta visa nepieciešamā informācija
no VI un AI/SI, tai skaitā veikto auditu rezultāti, noslēguma
izdevumu deklarācijas un noslēguma maksājuma
pieprasījuma sagatavošanai un pārbaudei;
2) Pārliecinās, ka visas neatbilstības un trūkumi ir novērsti,
neatbilstību summas atgūtas;
3) Sagatavo noslēguma izdevumu deklarāciju un noslēguma
maksājuma pieprasījumu, kā arī informāciju par
atgūtajiem, ieturētiem, atgūstamiem neatbilstoši veiktiem
izdevumiem.
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Revīzijas iestādes funkcijas slēgšanas procesā
1) 2015.gada pirmajā pusē plānots veikt ES fondu vadības
sistēmas auditu par gatavību slēgšanas procesam;
2) 2016.gadā uzsāks darbību revīzijas par EK deklarētiem
izdevumiem 2015.gadā un 2016.gadā;
3) 2016.gadā uzsāks slēgšanas procesu, kas sevī ietver
pārbaudi, vai VI, AI/SI un SEI perioda slēgšanas
nodrošināšanai ir veikušas atbilstošas darbības attiecībā
uz risku pārvaldību, kļūdām un neatbilstībām, auditu
konstatējumiem;
4) Līdz 31.03.2017. sagatavo noslēguma kontroles ziņojumu
un atzinumu par noslēguma izdevumu deklarācijas
pamatotību
14.05.2014
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Grozījumi MK noteikumos Nr. 1041
Ievērojot FM iekšējā audita ieteikumu par kopējo maksājumu pieprasījumu
izskatīšanas efektivitātes uzlabošanu, VI ir uzsākusi darbu pie Ministru kabineta
09.11.2010. noteikumu Nr.1041 «Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu
īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas
kārtība» grozījumu sagatavošanas, pārskatot maksājumu pieprasījumu izskatīšanas un
apliecinājumu iesniegšanas termiņus.
MK noteikumu Nr.1041 grozījumu izstrādes plāns
1

FM iekšējā saskaņošana

līdz 09.05.2014.

2

Iesniegti Valsts sekretāru sanāksmē

līdz 06.06.2014.

3

Iesniegti Ministru kabinetā

līdz 01.09.2014.

4

Grozījumi stājas spēkā

01.10.2014.

14.05.2014
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Grozījumi MK noteikumos Nr. 1041
Nr.p.k

Pozīcija

Šobrīd noteiktais

Grozījumos plānotais

1.

Termiņš, kādā AI/SI pārbauda MP un
tajā
iekļautos
izdevumus
pamatojošos
dokumentus
(29.punkts)

20 dd laikā pēc MP saņemšanas
(termiņš tiek pagarināts par precizējumu
un pieprasītās papildu informācijas
izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne
ilgāk kā par 5 dd, skaitot no pieprasītās
papildu
informācijas
saņemšanas
dienas)

20 dd laikā pēc avansa vai starpposma MP
saņemšanas un 30 dd laikā pēc noslēguma
MP saņemšanas (termiņš tiek pagarināts
par precizējumu un pieprasītās papildu
informācijas izskatīšanai nepieciešamo
laiku, bet ne ilgāk kā par 10 dd, skaitot no
pieprasītās
papildu
informācijas
saņemšanas dienas)

2

Termiņš, kādā MI pieņem maksājumu
pieprasījumus
no
AI/SI
(30.2.apakšpunkts)
Termiņš un biežums, kādā SEI
sagatavo
starpposma
izdevumu
deklarāciju (40.1.apakšpunkts)

15.11.2015.

15.03.2016.

3

4

5

6

Līdz nākamā mēneša desmitajam Līdz kārtējā gada 20.janvārim, 20.martam,
datumam par izdevumiem, kas ir veikti 20.maijam, 20.jūlijam, 20.septembrim un
līdz iepriekšējā mēneša beigām
20.novembrim par izdevumiem, kas ir veikti
līdz iepriekšējā mēneša beigām

Pēdējās
starpposma
izdevumu Līdz nākamā mēneša 10.datumam par 20.01.2016. par izdevumiem, kas ir veikti
deklarācijas sagatavošanas termiņš izdevumiem, kas veikti līdz iepriekšējā līdz 31.12.2015.
(40.1.apakšpunkts)
mēneša beigām
Laiks, kādā SEI veic pēdējā 18 dd
starpposma izdevumu deklarācijā
iekļauto
datu
pārbaudi
(43.1.apakšpunkts)
Laiks, kādā SEI veic noslēguma 40 dd
izdevumu deklarācijā iekļauto datu
pārbaudi (43.2.apakšpunkts)
14.05.2014

35 dd

Līdz 30.09.2016. veic NID pārbaudi
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Slēgšanas svarīgākie termiņi
1. Līdz 30.06.2015. jāiesniedz EK:
a) Pēdējais gada īstenošanas ziņojums par 2014.gada progresu (VI)
b) Lielo projektu saraksts, kurus paredzēts dalīt posmos (VI/AI);
2. Līdz 30.09.2015. jāiesniedz EK:
a) Grozījumi DP ietvaros un fondu ietvaros (VI/AI);
b) Lielo projektu grozījumi (VI/AI);
3. Līdz 31.12.2015. visiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem ir jābūt veiktiem (AI/SI)
4. Līdz 31.12.2015. jāiesniedz EK pēdējais gada kontroles ziņojums par periodu no 1.07.2014.30.06.2015. (RI)
5. Līdz 28.02.2016. SEI plāno iesniegt EK pēdējo starpposma deklarāciju par izdevumiem, kas
veikti līdz 30.11.2015. (VK);
6. Līdz 30.06.2016. AI/SI un VI iesniedz SEI noslēguma apliecinājumu par izdevumu
deklarācijas apstiprināšanu.
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Slēgšanas svarīgākie termiņi
7. Līdz 30.09.2016. notiek pēdējā 2007-2013 Uzraudzības Komiteja
8. Līdz 01.10.2016. VI iesniedz RI noslēguma īstenošanas ziņojumu;
9. Līdz 01.10.2016. SEI iesniedz RI noslēguma izdevumu deklarāciju un
noslēguma maksājuma pieprasījumu (VK);
10. No 01.10.2016. - 28.02.2017. RI veiks visu darbības programmu
noslēguma auditu;
11. Līdz 31.03.2017. VI, RI un SEI nodrošina noslēguma dokumentācijas
iesniegšanu EK.
!!! Dokumentu labošana pēc iesniegšanas EK vairs nebūs iespējama,
izņemot tehniska rakstura labojumus izdevumu deklarācijā
Par iespējamu ESF slēgšanas procesa ātrāku uzsākšanu – lemsim
2015.gada sākumā
14.05.2014
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Slēgšanas svarīgākie termiņi
12. Pēc 2007-2013 perioda slēgšanas dokumentācijas
iesniegšanas EK:
a) līdz 31.03.2019. jāziņo EK par nefunkcionējošajiem
projektiem. Ik pēc 6 mēnešiem jāiesniedz EK
informācija par pabeigtiem projektiem vai starpposma
mērķiem;
b) reizi ceturksnī jāziņo EK par neatbilstoši veikto
izdevumu atgūšanu, tai skaitā citiem ieturējumiem, kas
saistīti ar tiesvedībām un administratīviem procesiem
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Pārliecības gūšana par izdevumu deklarēšanu
un rīcība
1) Ņemot vērā pieredzi no 2004-2006.gada plānošanas perioda slēgšanas,
VI īpaši uzver ES fondu VIS datu kvalitātes nozīmību, lai iespējami
atvieglotu darbu pie noslēguma dokumentācijas sagatavošanas;
2) Pie noslēguma izdevumu deklarācijas sagatavošanas, t.sk. izvērtējot
piešķirtās virssaistības, būs jāvienojas par maksātnespējas gadījumiem,
par kuriem LV ierosinās EK dalīties zaudējumos;
3) VI pie noslēguma īstenošanas ziņojuma sagatavošanas pieprasīs
informāciju no AI/SI par nefunkcionējošiem, daļēji pabeigtiem,
nepabeigtiem projektiem, par ko EK būs jāziņo arī reizi sešos mēnešos –
jācenšas, lai tādu gadījumu nav ātrākai programmu slēgšanai;
4) «Strīdīgie» vai «šaubīgie» projektu gadījumi ir jāatrisina līdz AI/SI
noslēguma apliecinājuma iesniegšanai SEI, t.i., līdz 30.06.2016. – jāvērtē
iespējas maksimāli pārliecinošus gadījumus deklarēt
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2007-2013 lielo projektu slēgšana
1. AI, kuras pārrauga lielo projektu ieviešanu, nepieciešams
pievērst īpašu uzmanību lielo projektu slēgšanas
pasākumiem, projektu mērķu sasniegšanai atbilstoši EK
lēmumiem un informācijas nodrošināšanai slēgšanas
dokumentos;
2. AI/SI rūpīgi jāseko līdzi citu ERAF un KF projektu kopējo
izmaksu izmaiņām. Ievērojot Regulas Nr.1083/2006
39.pantu, ja projekta kopējās izmaksas pārsniedz 50
mEUR, tas uzskatāms par lielo projektu un ir iesniedzams
EK izvērtēšanai un EK lēmuma par lielā projektu ieviešanu
pieņemšanai. Par šādas situācijas iespējamību AI/SI
savlaicīgi jāziņo VI. VI arvien vairāk tam pievērsīs
uzmanību.
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Plānotie Darbības programmu grozījumi
1) 2015.gada sākumā FM plāno pieprasīt no AI/SI indikatīvu
informāciju, kas ietvers projektu statusu, tai skaitā par
rādītājiem un finansējumu, lai līdz 30.09.2015. varētu iesniegt
EK attiecīgus darbības programmu grozījumus – īpaši izmaiņas
finansēšanas plānos starp prioritātēm, maksimāli precīzi
ievērtējot virssaistību ietekmi (lai arī Regula paredz 10%
fleksibiltāti starp prioritātēm);
2) Lai novērstu iespējamo KF zaudējuma risku, 2014.gadā VI
rosina EK daļu ERAF aktivitātes pārcelt uz KF - kad tiks gūta
pārliecība par risku neesamību ERAF aktivitātēs/projektos, kas
var ietekmēt ERAF / KF izlietojumu
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Tehniskās palīdzības pieejamība pēc 2015.gada
1. Līdzīgi, kā līdz šim, Regula (EK) Nr.1303/2013 pieļauj
2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības funkcijas
finansēšanu no 2014-2020.gada plānošanas perioda tehniskās
palīdzības (TP) līdzekļiem;
2. Paredzot pieejamo finansējumu iestādei pēcuzraudzības
nodrošināšanai pēc 2015.gada, tiks ņemts vērā šīs funkcijas
īstenošanas ilgums.
3. VI tuvākajā laikā lūgs AI/SI sniegt informāciju par
pēcuzraudzības nodrošināšanai nepieciešamajiem resursiem
(cilvēku, finanšu, funkcijas ietilpību), lai nodrošinātu efektīvu
esošā perioda TP ieviešanu un nodrošinātu 2014-2020.gada
plānošanas perioda TP plānošanu.
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Turpmākās darba grupas sanāksmes
1. Aicinām darba grupas locekļus par 2007-2013 slēgšanu
informāciju nodot savas struktūras kolēģiem, kuri atbildīgi
par 2007-2013 slēgšanas procesu vadību;
2. Vienlaikus aicinām iestādes iesūtīt par 2007-2013
slēgšanu neskaidros, interesējošos jautājumus darba
grupas sekretariātam FM ES fondu uzraudzības
departamenta Publiskās infrastruktūras uzraudzības
nodaļai – Iritai Barkānei, e-pasts: irita.barkane@fm.gov.lv
3. Nākošā darba grupas sanāksme tiks organizēta pēc
nepieciešamības;
4. Pamatā informācijas apmaiņa un viedokļu saskaņošana
notiks elektroniskā formā.
14.05.2014
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
Vairāk informāciju par 2007-2013 perioda slēgšanu
skatīt ES fondu mājas lapā
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1190

www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv
esfondi@fm.gov.lv
14.05.2014
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