Finanšu ministrijas kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadošās iestādes 2016.gada 6.decembra skaidrojums par 2007.-2013.gada plānošanas
perioda Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas datu kvalitātes
pārbaudes kārtību pēc 01.01.2017.

1.

Atbildīgās iestādes (turpmāk - AI) un sadarbības iestādes (turpmāk - SI) turpina ievadīt,
aktualizēt datus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības
informācijas sistēmā (turpmāk – VIS) un novērst tajos nepilnības saskaņā ar noslēgtajām
trīspusējām starpresoru vienošanās par kārtību, kādā AI un SI izmanto VIS.

2.

Savukārt laika periodā no 10.01.2017. līdz 10.01.2018. AI un SI veic regulāru datu
kvalitātes pārbaudi VIS un iesniedz informāciju par tās rezultātiem vadošajā iestādē
elektroniski uz elektroniskā pasta adresi vis@fm.gov.lv saskaņā ar šī skaidrojuma
pielikumu “Datu kvalitātes pārbaudes Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadības informācijas sistēmā” (turpmāk – pārbaudes lapa) un atbilstoši šādai
kārtībai1:
2.1. Visas AI/SI atbilstoši kompetencei vienu reizi - 20.01.2017. iesniedz pārbaudes lapu
par rādītāju datiem un maksājumu pieprasījumu datiem2 (pārbaudes lapas 4. un
5.punkts);
2.2. AI/SI, kuru kompetencē esošo aktivitāšu un apakšaktivitāšu ietvaros projektiem ir
noteikts pēcuzraudzības periods3, reizi ceturksnī (līdz 20.janvārim, 10.aprīlim,
10.jūlijam, 10.oktobrim) iesniedz pārbaudes lapas par neatbilstību, atgūstamo
maksājumu un pārbaužu projektu īstenošanas vietās datiem (pārbaudes lapas 1., 2. un
3.punkts) 4.

3.

Pēc 10.01.2018. VI izvērtēs AI/SI pārbaudes lapu iesniegšanas lietderību, ņemot vērā datu
kvalitātes pārbaužu rezultātus 2017.gadā, kā arī EK viedokli un komentārus par darbības
programmu noslēguma īstenošanas ziņojumiem.

4.

Vadošā iestāde veiks datu kvalitātes pārbaudi, pievēršot uzmanību AI/SI pārbaudes lapās
esošajiem datiem, un ziņo par tās rezultātiem attiecīgajai AI un SI elektroniski uz AI un SI
e-pasta adresi, ja tiek konstatēts datu nepilnīgums un neatbilstības.

5.

Jautājumus VIS datu kvalitātes pārbaudi AI/SI var sūtīt uz epasta adresēm: vis@fm.gov.lv
vai fm@fm.gov.lv.

Pielikumā: atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu datu kvalitātes pārbaudes ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā lapa uz 1.lp.

Vadošā iestāde ierosinās attiecīgus grozījumus FM un AI/SI starpresoru vienošanās par kārtību, kādā AI un SI
izmanto VIS.
2
T.sk. maksājumi, kuri izmaksāti saskaņā ar Ministru kabineta 20.09.2016. sēdes protokola 37.§ 5.punktu,
http://www.esfondi.lv/upload/mk_20.09.2016_sedes_protokola_nr46_37_izraksts.pdf .
3
Vispārīgā informācija par ES fondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu pēcuzraudzības periodu ir pieejama ES fondu
tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/es-fondu-slegsana ievietotajā tabulā (MS Excel formātā), kuru vadošā
iestāde uztur un aktualizē pēc nepieciešamības, t.sk. AI, SI pamatotā priekšlikuma,
4
AI/SI, kuru kompetencē esošo aktivitāšu un apakšaktivitāšu ietvaros projektiem nav noteikts pēcuzraudzības
periods, pārbaudes lapas neaizpilda.
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