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1.pielikums 

Vadlīniju izstrādi pamatojošie tiesību akti un citi saistošie dokumenti 

1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr.1303/2013, ar ko 

paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un 

atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006; 

2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 18.jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par 

finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas 

(ES) Nr.1296/2013, (ES) Nr.1301/2013, (ES) Nr.1303/2013, (ES) Nr.1304/2013, (ES) 

Nr.1309/2013, (ES) Nr.1316/2013, (ES) Nr.223/2014, (ES) Nr.283/2014 un Lēmumu 

Nr.541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr.966/2012 (turpmāk – Finanšu regula 

(ES, Euratom) 2018/1046); 

3. Padomes 1995.gada 18.decembra Regula (EK, Euratom) Nr.2988/95  par Eiropas Kopienu 

finanšu interešu aizsardzību; 

4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 20.maija Regula (ES) Nr.2015/848 par 

maksātnespējas procedūrām (pārstrādāta redakcija); 

5. EK 2014.gada 3.marta Deleģētā regula (ES) Nr.480/2014, ar kuru papildina Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un 

vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu; 

6. EK 2015.gada 8.jūlija Deleģētā regula (ES) Nr.2015/1970, ar ko papildina Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1303/2013 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu 

par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu; 

7. EK 2015.gada 8.jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr.2015/1974, ar ko nosaka ziņošanas par 

pārkāpumiem biežumu un formātu attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 

Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1303/2013; 

8. EK 2016.gada 29.janvāra Deleģētā regula Nr.2016/568, ar ko papildina Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr.1303/2013 attiecībā uz nosacījumiem un procedūrām, kas 

jāpiemēro, lai noteiktu, vai dalībvalstīm ir jāatlīdzina neatgūstamās summas attiecībā uz 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu; 

9. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014.gada 26.februāris) par 

koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995R2988&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0480&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1970&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32015R1975
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0568&from=LV
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10. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014.gada 26.februāris) par 

publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK; 

11. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014.gada 26.februāris) par 

iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta 

pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK; 

12. EK vadlīnijas par akreditācijas procesu (20.11.2014.); 

13. EK finanšu korekciju vadlīnijas par iepirkumu pārkāpumiem un to pielikums; 

14. EK vadlīnijas par viltotu dokumentu identificēšanu; 

15. EK vadlīnijas par interešu konflikta identificēšanu publiskajos iepirkumos; 

16. EK 2016.gada 25.janvāra vadlīnijas par ieturētajām summām, atgūtajām summām, 

atgūstamajām summām un neatgūstamajām summām;  

17. EK 2016.gada 9.februāra vadlīnijas par kontu sagatavošanu, pārbaudi un pieņemšanu; 

18. EK vadlīnijas par vienkāršotajām izmaksām; 

19. EK 2009.gada 18.februāra Informatīvs paziņojums par krāpšanas pazīmēm attiecībā uz 

ERAF, ESF un Kohēzijas fondiem; 

20. EK apkarošanas biroja Krāpšanas novēršanas informācijas sistēmas IMS5 Lietotāju 

rokasgrāmata; 

21. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums; 

22. Likums par budžetu un finanšu vadību; 

23. Maksātnespējas likums; 

24. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums; 

25. MK 2015.gada 8.septembra noteikumi Nr.517 „Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām 

neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā”; 

26. SIA „DEA BALTIKA” Metodoloģiska rokasgrāmata par būtiskām pārmaiņām, kas tiek 

veiktas projektos piecu gadu laikā no pēdējā maksājuma veikšanas; 

27. Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam BIZNESA 

ROKASGRĀMATA; 

28. Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas 

Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem. 

29. EK 2021.gada 9.aprīļa paziņojums Nr. 2021/C 121/01 “Norādījumi par izvairīšanos no 

interešu konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu” – https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=LV 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_ms_designation_lv.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_LV.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_LV.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/EK_vadl_par_viltotu_dok_identificesanu_LV.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/EK_vadl_par_interesu_konflikta_identif_publ_iepirk_LV.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_withdrawals_recoveries_lv.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_withdrawals_recoveries_lv.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_prep_exam_accounts_lv.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/simpl_cost_lv.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/EK_Inform.zin._krapsana_ERAF,ESF,KF.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/EK_Inform.zin._krapsana_ERAF,ESF,KF.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/0_10.2_ims-5.0-lietotaja-rokasgramata_26.10.2015.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/0_10.2_ims-5.0-lietotaja-rokasgramata_26.10.2015.pdf
https://likumi.lv/doc.php?id=267471
https://likumi.lv/doc.php?id=267471
https://likumi.lv/doc.php?id=58057
https://likumi.lv/doc.php?id=214590
https://likumi.lv/doc.php?id=36190
https://likumi.lv/ta/id/276460-kartiba-kada-zino-par-konstatetajam-neatbilstibam-un-atgust-neatbilstosi-veiktos-izdevumus-eiropas-savienibas-strukturfondu-un-
http://m.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/rokasgramata-100708-final.pdf
http://m.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/rokasgramata-100708-final.pdf
http://www.esfondi.lv/kohezijas-politikas-fondu-vadibas-informacijas-sistema
http://www.esfondi.lv/kohezijas-politikas-fondu-vadibas-informacijas-sistema
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=LV

