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Par datu Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības informācijas
sistēmas 3. versijas izmaiņām
Atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās
iestādes (turpmāk - VI) 2011.gada 2.decembra vēstulē Nr. 16-09-1/7944 "Par
datu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas
sistēmas 3.versijas izmaiņām" minētajam, Š.g. 10.februārī pēc plkst. 17:00
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas
sistēmas (turpmāk - VIS) produkcijas vidē tiks uzstādītas izmaiņas, kas skar
atbildīgo un sadarbības iestāžu (turpmāk - AI/Sl) lokālo informācijas sistēmu
datu apmaiņu interfeisus. Būtiskākās izmaiņas ir:
1. Izdevumu deklarācijas funkcionalitātes izmaiņas atbilstoši 201O.gada
9.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1041 "Kārtība, kādā
paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā ari maksājumu
veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" 50.punktā
noteiktajam. Par izdevumiem, kas veikti no 2012.gada 1.janvāra izdevumu
deklarāciju izveidi un/vai precizēšanu nodrošinās sertifikācijas iestāde.
Papildus, VIS iestrādāts e-pasta apziņošanas mehānisms, kas iepriekš
definētiem lietotājiem nosūtīs informāciju par sertifikācijas iestādes
sagatavoto un apstiprināto izdevuma deklarāciju.
2. Viens maksājuma pieprasījums (turpmāk - MP), vairāki maksājumi - VIS
veiktas izmaiņas, kas tauj projekta vienam MP ievadīt vairākas apstiprināto
attiecināmo izdevumu un veikto maksājumu summas gadījumā, ja viena MP
apmaksa notikusi ar vairākiem maksājumiem. Papildus, VIS iestrādāts
elastīgāks datu labošanas mehānisms attiecībā uz mazāk kritiskajiem MP
datiem (piemēram, turpmāk ari statusos "Samaksāts" un "Daļēji samaksāts"
lietotāji paši varēs mainīt MP iesniegšanas datumu, pārskata periodu No Līdz, MP pieprasīto finansējumu, maksājuma veidu no starpposma uz
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noslēguma maksājumu). VIS iestrādāts jauns lauks "Atkārtots iesniegšanas
datums", kurā jānorāda informācija, ja finansējuma saņēmējs pēc
pirmreizējā MP iesniegšanas veicis MP precizēšanu vai sniedzis papildus
informāciju, kas nepieciešama iesniegtā MP apstiprināšanai. Lietotāju
ērtībai, neapstiprinātie MP dati MP sarakstā tiks iekrāsoti dze1tenā krāsā.
3. Atgūstamā un atgūtā maksājuma sadalījums pa finansēšanas avotiem - VIS
veiktās izmaiņas nodrošina, ka atgūstamās summas EUR aprēķināšanai tiek
izmantots VIS noteiktais EUR kurss, kas ir spēkā lēmuma pieņemšanas
dienā vai lietotāja norādītais EUR kurss. Turpmāk atgūstamā un atgūtā
maksājuma summas būs iespējams norādīt un precizēt ari sadalījumā pa
finansēšanas avotiem. Papildus, VIS iestrādāts elastīgāks datu labošanas
mehānisms attiecībāuz atgūstamā un atgūtā maksājuma datiem (piemēram,
atgūtā maksājuma dati labošanai tiek slēgti tikai, kad konkrētais atgūtais
maksājums
ir iekļauts
izdevumu
deklarācijā).
Lietotāju
ērtībai
neapstiprinātie atgūstamo un atgūto maksājumu dati atgūstamo maksājumu
sarakstā tiks iekrāsoti dze1tenā krāsā.
4. Projekta līmeņa rādītāju ievade reģionu griezumā - VIS veiktās izmaiņas
nodrošina iespēju projekta līmeņa rādītāju plānotās un sasniegtās vērtības
norādīt sadalījumā pa reģioniem. Papildus, VIS iestrādāts elastīgāks datu
labošanas mehānisms attiecībā uz rādītāju aktuālajām vērtībām un to
labošanu (lietotājs varēs precizēt jau ievadītu un apstiprinātu rādītāja
vērtību).
5. Rezu1tāta rādītāju ievade reģionu griezumā - VIS veiktās izmaiņas
nodrošina iespēju rezultāta rādītāju plānotās un sasniegtās vērtības norādīt
aktivitātes!apakšaktvitātes līmenī sadalījumā pa reģioniem.
6. Projekta sektoriālās klasifikācijas uzturēšana VIS pusē - VIS ir p;ārstrādāts
algoritms projekta sektoriālās klasifikācijas norādīšanai pie projekta.
Turpmāk AI/Sl datu transporta interfeisos nebūs nepieciešams norādīt
projekta sektoriālo klasifikāciju, jo tā tiks norādīta centralizēti pēc vienota
algoritma VIS.
7. Lietotāju ērtībai VIS pirmajā lapā tiks attēloti pēdējie 10 projekti, kurus
konkrētais lietotājs ir skatījies!labojis iepriekšējās pieslēgšanās reizēs.
Projekti pirmajā lapā būs pieejami skatīšanās vai labošanās režīmā atbilstoši
lietotājam piešķirtajam tiesību kopumam.
8. Lai nodrošinātu korektāku projekta un
plānotajām, atce1tajām un izpildītajām
pārbaudes statuss "Atcelts". Jaunais
pārbaude tika plānota, taču mainoties
apstākļiem tā tika atce1ta.

VSID līmeņa pārbaužu uzskaiti par
pārbaudēm, VIS tiks ieviests jauns
statuss jāizmanto situācijās, kad
riska novērtējumam un/vai citiem

9. Precīzākai pārskatu un datu analīzes rika darbībai VIS projekta pamatdatu
sadaļā tiks ieviests jauns lauks "Projekta apstiprināšanas ! noraidīšanas
datums". Esošajiem VIS projektiem tiks nodrošināta automātiska datuma
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migrācija no lauka "Statusa maiņas datums" projektam atrodoties statusā
"Apstiprināts" vai "Noraidīts".
10. Detalizētākai līguma grozījumu (Cits => Citas izmaiņas) būtības un VSID
pārbaužu apjomu un komentāru uzskaitei VIS laukiem (Pārbaudes apjoms,
Darbības programmas slēgšanas procedūra, Komentāri) tiks noņemts 250
zīmju ierobežojums.

Valsts sekretāra vietnieks
ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos,
vadošās iestādes vadītājs

A.Antonovs
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Ekonomikas ministrij ai
IzgIītTbas un zinātnes ministrij ai
Kultūras ministrijai
Labklājības ministrijai
Satiksmes ministrijai
Valsts kancelejai
VeselTbas ministrij ai
Vides aizsardzTbas un reģionālās attīstTbas ministrijai
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai
Latvijas Investīciju un attīstTbas aģentūrai
Nodarbinātības valsts aģentūrai
Sabiedrības integrācijas fondam
Valsts izglītības attīstTbas aģentūrai
Valsts reģionālās attīstTbas aģentūrai
Valsts Kasei
Kopija:
Revīzijas iestādei
FM Iekšējā audita departamentam
ZemkopTbas ministrijai
Lauku atbalsta dienestam

