22.07.2016. Nr.16-15/227
Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības (turpmāk - ES) Struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošā iestāde (turpmāk –
vadošā iestāde) informē, ka līdz 08.07.2016., ņemot vērā vadošās iestādes 04.07.2016. izteikto aicinājumu, tika saņemti
atsevišķi jautājumi no Labklājības un Kultūras ministrijām, attiecīgi uz tiem sniedzot atbildes.
Saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes publicētas http://www.esfondi.lv/es-fondu-vadosas-iestades-skaidrojumi-par2007.--2013.gada-planosanas-perioda-slegsanu, kā arī ērtībai skatīt zemāk.
LM:
Vienošanās par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES
fondu projektu īstenošanu ir slēgusi sadarbības iestāde
(Eiropas Sociālā fonda sadarbības iestāde Nodarbinātības valsts aģentūra), vienošanās ir spēkā līdz
2021.gada 31.decembrim. Ja 2016.gadā ir plānota
sadarbības iestādes reorganizācija (likvidācija), funkcijas
pārņemot Nodarbinātības valsts aģentūrai, vai būtu
nepieciešamas kādas papildu darbības no SI puses
vienošanās ietvaros (piemēram, informējot Finansējuma
saņēmējus, citas)? (PS - sadarbības iestādes funkciju
izpilde noteikta arī NVA nolikumā (MK 18.12.2012.
noteikumi nr.876)).

Tā kā 2016.gadā ir plānota NVA kā sadarbības iestādes
reorganizācija (likvidācija), būtu jāinformē finansējuma
saņēmējus par minēto reorganizāciju, norādot arī
reorganizācijas pamatu.

Turklāt starpresoru vienošanās par kārtību, kādā LM
(atbildīgā iestāde) un NVA (sadarbības iestāde) izmanto
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadības informācijas sistēmu (turpmāk – VIS vienošanās)
9.3.apakšpunktā ir noteikts, ka vienošanos izbeidz
gadījumā, ja kāda no pusēm pārtrauc pildīt Eiropas
Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas funkcijas.
Puse par to vienpusēji rakstiski paziņo pārējām Pusēm 1
(vienu) mēnesi iepriekš. Pēc paziņojuma saņemšanas
Kādi vēl uzdevumi, nosacījumi būtu nodrošināmi Puses rakstiski vienojas par šīs vienošanās saistību
sadarbības istādei un atbildīgajai iestādei minētajā SI nodošanu.
likvidācijas procesā? (par VI informēšanu par SI
reorganizācijas plāniem ir noteikts MK 524. noteikumos, Līdz ar to, kā arī ņemot vērā, ka vadošā iestāde plāno
bet citi?)
veikt grozījumus 2007.-2013.gada plānošanas perioda
VIS vienošanās, samazinot vienošanās noteiktās prasības
attiecībā uz datu kvalitātes pārbaudēm, informējam, ka
tiks izstrādāti arī grozījumi VIS vienošanās attiecībā uz
NVA (kā sadarbības iestādes) no vienošanām izrietošo
saistību nodošanu NVA.

KM:
Kultūras ministrijai kā atbildīgajai iestādei, uz šo brīdi būtu
aktuāli pēcuzraudzības jautājumi - t.sk. par projektu
rezultātu ilgtspējas uzraudzību, nefunkcionējošiem
projektiem, jo esam saņēmuši indikācijas, ka šāda veida
jautājumi, būs risināmi ātrāk nekā 2016.gada beigās.
Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam vadošo iestādi sniegt
komentārus, vadlīnijas:
1) pēc kā vadīties atbildīgajai iestādei, ja pastāv risks,
par nefunkcionējošiem projektiem, iespējamām
neatbilstībām
un
noteikto
rezultātu
nesasniegšanu, kas varētu ietekmēt aktivitāšu un
projekta mērķi;

Reorganizācijas gadījumā vadošajai iestādei būtu
jānosūta
detalizēta
informācija
par
plānoto
reorganizāciju, t. sk., kādā veidā tiks nodrošināta SI
funkciju veikšana.
Gadījumā, ja atbildīgā/sadarbības iestāde secina, ka
projektos izvirzītie mērķi un rādītāji tiek sasniegti tikai
daļējā apmērā, attiecīgi jāvērtē nepieciešamība piemērot
finanšu korekciju atbilstoši vadošās iestādes vadlīnijām
10.10. “Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu
Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda,
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta,
Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices
sadarbības programmas finansētajos projektos” (skatīt,
piemēram,
vadlīniju
2.pielikuma
6.punktu).
Atbildīgajai/sadarbības iestādei katrs gadījums būtu
jāvērtē individuāli, vai novirzes no mērķa vērtībām ir
tādas, par kurām būtu piemērojamas finanšu korekcijas.

2) kā turpmāk rīkoties, ja zināms, ka kādā projektā
nav sasniegts kvalitātes kritērija rezultāta rādītājs, Nepieciešamības gadījumā iestādes tiek aicinātas sūtīt
kas bija noteikts kā obligāts zemākais rezultāta situāciju izklāstu, lai vadošā iestāde varētu sniegt
rādītājs, lai tiktu apstiprināts projekts.
izvērstāku skaidrojumu attiecībā uz projektos
pastāvošiem riskiem un turpmāku rīcību.
Ar cieņu,

Arvis Mucenieks
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04.07.2016. Nr.16-15/206
Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības (turpmāk - ES) Struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošā iestāde (turpmāk –
vadošā iestāde) vēlas pateikties visiem atbildīgo un sadarbības iestāžu (turpmāk - AI/SI) 2007.-2013.gada plānošanas
perioda ES fondu vadībā iesaistītajiem kolēģiem, t.sk. 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas darba grupas
kolēģiem, par ieguldīto darbu noslēguma apliecinājumu sagatavošanā un iesniegšanā Valsts kasē. Vadošā iestāde
joprojām turpina darbu pie 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas, t.sk. noslēguma ziņojuma sagatavošanas, ko
neformālai saskaņošanai plānojam nosūtīt jau š.g. jūlija beigās. Attiecīgi, ņemot vērā, ka straujiem soļiem tuvojas
31.03.2017., kad iesniedzama noslēguma dokumentu paka Eiropas Komisijai, aicinām slēgšanas darba grupas kolēģus
iesūtīt jums aktuālos/neskaidros jautājumus, kuri pēc būtības būtu izskatāmi slēgšanas darba grupas ietvaros (rakstiskā
procedūrā), lai vadošā iestāde varētu sagatavot un sniegt uz tiem atbildes turpmāka procesa veiksmīgai virzībai.
Lai vadošā iestāde varētu plānot turpmākus termiņus atbilžu sniegšanai, lūdzam AI/SI neskaidros jautājumus iesūtīt līdz
š.g. 8.jūlijam.
Papildus informējam, ka atbilstoši iepriekšējā komunikācijā solītajam attiecībā uz VIS datu kvalitātes pārbaužu (turpmāk
– DKP) veikšanu pēc š.g. 10.jūnija, vadošā iestāde turpina darbu pie apjoma, kritēriju un termiņu izstrādes, lai nodrošinātu

VIS datu kvalitāti līdz 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanai un pēc tā. Attiecīgi vērtējam nepieciešamību veikt
attiecīgus grozījumus noslēgtajās Starpresoru vienošanās, ņemot vērā tajās atrunāto attiecībā uz DKP veikšanu. Savukārt,
šobrīd, izejot no efektivitātes viedokļa, lai samazinātu administratīvo slogu, DKP pārbaudes lapas līdz š.g. 10.jūlijam var
netikt iesniegtas vadošajā iestādē. Par konkrētiem trūkumiem, ko vadošā iestāde konstatēs VIS datos, ar konkrētajām
AI/SI nepieciešamības gadījumā tiks komunicēts atsevišķi.
Vienlaikus informējam, ka līdz 2016.g. beigām plānojam veikt grozījumus Finanšu ministrijas vadlīnijās Nr.10.9. “Vadlīnijas,
kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību
2007.-2013.gada plānošanas periodā” (turpmāk – vadlīnijas Nr.10.9.), fokusējoties tajā uz pēcuzraudzības jautājumiem,
t.sk. arī par projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību, nefunkcionējošiem projektiem, finanšu instrumentiem, VIS datu
kvalitāti - nosakot pārbaužu biežumu un formu, t.sk. datu salīdzināšanu par konstatētajām neatbilstībām, atgūtajiem
maksājumiem, PPĪV atkāpēm, audita ieteikumiem un citiem saistošiem VIS datiem. Tāpat plānojam atzīt par spēku
zaudējušām 10.6. “Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus
un uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas”, inkorporējot atsevišķus jautājumus par HP pēcuzraudzību vadlīnijās
Nr. 10.9.
Kā ierasts, vadlīnijas pirms to apstiprināšanas tiks nosūtītas ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm saskaņošanai
(provizoriski, līdz oktobrim).
Ar cieņu,
Arvis Mucenieks
Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta
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E-pasts: arvis.mucenieks@fm.gov.lv
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Mājaslapa: www.fm.gov.lv
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