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Izmantoto saīsinājumu skaidrojums
Saīsinājums
AI
AFCOS

Skaidrojums
Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde
Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests Latvijā (Anti-fraud
coordination service)
AFCOS padome Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padome
ceturkšņa
Ar Finanšu ministra rīkojumu izveidotas darba grupas sanāksme, kuras
neatbilstību
ietvaros pieņem lēmumu par EK/OLAF ziņojamajām neatbilstībām atbilstoši
sanāksme
Ministru kabineta noteikumu par neatbilstībām 14.punktam
COCOLAF
Krāpšanas novēršanas koordinēšanas padomdevēju komiteja1
DP
Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”
Deleģētā regula Eiropas Komisijas 2014.gada 3.marta Deleģētā regula (ES) Nr.480/2014, ar
(ES)
kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1303/2013, ar
Nr.480/2014
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
Deleģētā regula Eiropas Komisijas 2015.gada 8.jūlija Deleģētā regula Nr.2015/1970, ar ko
(ES)
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1303/2013 ar
Nr.2015/1970
īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu
Deleģētā regula Eiropas Komisijas 2016. gada 29. janvāra Deleģētā regula (ES) 2016/568, ar
(ES)
ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013
Nr.2016/568
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
Direktīva
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada
2014/23/ES
26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu
Direktīva
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26.
2014/24/ES
februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK
Direktīva
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26.
2014/25/ES
februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes,
enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu
2004/17/EK
EK
Eiropas Komisija

1

COCOLAF - Advisory Committee for the Coordination of Fraud Prevention
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EK 2019.gada 14.maija vadlīnijas, kas nosaka veicamās finanšu korekcijas
Eiropas Savienības izdevumiem publisko iepirkumu noteikumu neievērošanas
gadījumā2
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
EK izveidota un OLAF uzturēta datu apmaiņas sistēma
Eiropas Savienība
Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds
Finanšu ministrijas ES fondu investīciju pārvaldības departaments
Finanšu ministrija
Par horizontālo principu koordināciju atbildīgā institūcija. Saskaņā ar Ministru
kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.7843 7.punktu - Labklājības
ministrija – par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – par horizontālo principu
“Ilgtspējīga attīstība”
Latvijas Republikas pilsētu (Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas,
Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras, Ventspils) pašvaldības, ar kurām VI
noslēgusi deleģēšanas līgumu par integrētu teritoriālo investīciju projektu
iesniegumu atlases nodrošināšanu
Iepirkumu uzraudzības birojs
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
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 2014.-2020.gadam
Latvijas Republika
Ministru kabinets
MK 2015.gada 8.septembra noteikumi Nr.517 “Konstatēto neatbilstību
ziņošanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada
plānošanas periodā”
Neatbilstoši veikti izdevumi
Publisko iepirkumu likums

COMMISSION DECISION of 14.5.2019 laying down the guidelines for determining financial corrections to be
made to expenditure financed by the Union for non-compliance with the applicable rules on public procurement
(https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_EN.pdf)
3
MK 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada
plānošanas periodā”.
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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
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)
ES fondu revīzijas iestāde, kuras funkcijas pilda FM ES fondu revīzijas
departaments
DP specifiskā atbalsta mērķis
ES fondu sertifikācijas iestāde, kuras funkcijas pilda Valsts kase
ES fondu sadarbības iestāde, kuras funkcijas pilda Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra
ES fondu vadošā iestāde, kuras funkcijas pilda FM ES fondu lietu
departaments, ES fondu stratēģijas departaments, ES fondu investīciju
pārvaldības departaments, ES fondu sistēmas vadības departaments
ES fondu vadības un kontroles sistēma
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I Ievads
1. Vadlīniju mērķis ir nodrošināt AI, SI, VI, SEI, IUB, RI, ITI pašvaldībām, HP AI, sadarbības
partneriem un finansējuma saņēmējiem vienotu izpratni par neatbilstībām, finanšu korekciju
piemērošanu, informācijas par neatbilstībām uzkrāšanu KPVIS, ziņošanu par ES fondu projektu
ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu, atgūšanu vai
norakstīšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
2. Vadlīnijas izstrādātas, balstoties uz ES un LR līmeņa tiesību aktiem un metodiskajiem materiāliem.
Dokumentu sarakstu skatīt vadlīniju 1.pielikumā “Vadlīniju izstrādi pamatojošie tiesību akti un citi
saistošie dokumenti”.
3. Neatbilstība šo vadlīniju izpratnē ir ES vai LR tiesību akta pārkāpums saistībā ar tā piemērošanu,
kas rada neatbilstoši veiktus izdevumus.
Neatbilstība var būt gan sistēmiska, gan atsevišķs gadījums:
3.1. Par sistēmisku neatbilstību4 uzskatāms jebkurš nopietns VKS efektīvas darbības trūkums,
kas norādīts kā konstatējums RI/EK audita atzinumā un rada neatbilstoši veiktus izdevumus.
Sistēmiskas neatbilstības gadījumā konstatējums tiek attiecināts uz visām
darbībām/projektiem, kas varētu būt ietekmēti;
3.2. Atsevišķs gadījums5 – tiesību akta pārkāpums, kas konstatēts konkrētā projektā un
noticis ekonomikas dalībnieka darbības vai bezdarbības dēļ un kas rada neatbilstoši
veiktus izdevumus kārtējā vai iepriekš iesniegtā maksājuma pieprasījumā.
4. Vadlīnijās lietoto terminu skaidrojumus skatīt 2.pielikumā “Terminu skaidrojumi”.
5. Vadlīniju piemērošana:
5.1. Vadlīnijas piemēro no to apstiprināšanas dienas vai dienas, kad stājas spēkā vadlīniju
aktualizētā versija, ja netiek noteikts cits vadlīniju vai to grozījumu stāšanās spēkā datums;
5.2. Lēmuma par neatbilstības konstatēšanu pieņemšanas brīdī tiek piemērota spēkā esošā
vadlīniju redakcija.

II ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pienākumi neatbilstību vadības vai
administrēšanas procesā
6. ES fondu neatbilstību vadībā VI:
a) nodrošina metodoloģisko atbalstu un skaidrojumu sniegšanu;

4
5

Atbilstoši Regulas (ES) Nr.1303/2013 2.panta 38.un 39.punktā noteiktajam.
Atbilstoši Regulas (ES) Nr.1303/2013 2.panta 36. un 37.punktā noteiktajam.

Iestāde: Finanšu ministrija
Struktūrvienība:
Eiropas Savienības fondu
sistēmas vadības departaments
Sagatavoja:
Eiropas Savienības fondu
ieviešanas vadības nodaļa

Apstiprināts:
Vadošās iestādes vadītājs
A.Eberhards

Dokumenta nosaukums:
Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par
Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām
neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.2020.gada plānošanas periodā
Variants:
21.03.2022.
Lappuse:
7 no 34
8

b) veic neatbilstību vispārēju analīzi, kā arī nodrošina konstatēto gadījumu administrēšanas
uzraudzību (KPVIS datu kvalitātes pārbaudes un neatbilstību administrēšanas progresa
apzināšana);
c) konstatējot iespējamu neatbilstību, izvērtē to un 10 darbdienu laikā informē SI;
d) organizē ceturkšņa neatbilstību sanāksmi;
e) pārvaldības deklarācijas gatavošanā ņem vērā konstatēto neatbilstību radīto NVI ietekmi uz
EK deklarējamiem izdevumiem;
f) izskata finansējuma saņēmēja (ja tā ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta
publiska persona vai cita valsts iestāde) iesniegumu par SI lēmuma par piešķirto finanšu
līdzekļu izmaksāšanu apstrīdēšanu;
g) piedalās EK/OLAF organizētajās sanāksmēs un darba grupās;
h) piedalās AFCOS padomes sēdēs.
7. ES fondu neatbilstību administrēšanā un vadībā SI:
a) izvērtē pieejamo (tostarp no citām ES fondu administrēšanā un vadībā iesaistītajām iestādēm,
kā arī trešajām pusēm saņemto, no finansējuma saņēmēja saņemto) informāciju par iespējamo
neatbilstību;
b) pieņem lēmumu par neatbilstības konstatēšanu6 un ievada datus, kā arī citu saistošo
informāciju KPVIS;
c) sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm un informē par iespējamiem krāpšanas gadījumiem;
d) ziņo EK/OLAF par neatbilstībām, kas atbilst ziņošanas nosacījumiem;
e) nodrošina NVI ieturēšanu, atgūšanu vai norakstīšanu, kā arī sadarbojas ar tiesībsargājošām
iestādēm par krāpnieciskā veidā izlietotiem līdzekļiem un nodrošina to atgūšanu;
f) informē SEI un VI par ieturētajām, atgūtajām un valsts budžeta izdevumos norakstītajām
summām7;
g) veic neatbilstību analīzi un sniedz priekšlikumus VI VKS neatbilstību procesa uzlabošanai;
h) piedalās ceturkšņa neatbilstību sanāksmē;
i) piedalās AFCOS padomes sēdēs;
j) nodrošina problēmgadījumu izskatīšanu, pieaicinot VI, IUB, SEI un AI (ja nepieciešams), ja
ir neskaidrības ar finanšu korekcijas noteikšanu.
8. AI:
a) konstatējot iespējamu neatbilstību, izvērtē to un 10 darbdienu laikā informē SI;
b) piedalās ceturkšņa neatbilstību sanāksmē;
c) piedalās problēmjautājumu risināšanā, ja SI pieaicina.
9. ES fondu neatbilstību vadībā SEI:
a) konstatējot iespējamu neatbilstību, izvērtē to un 10 darbdienu laikā informē SI;
b) piedalās ceturkšņa neatbilstību sanāksmē;
6

Lēmums, ar kuru tiek konstatēts pārkāpums un finansējuma saņēmējam tiek ieturēti/atprasīti NVI vai SI lēmums par
neatbilstību, kas klasificēta kā “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību”.
7
Informēšanas pienākums tiek izpildīts, ievadot informāciju KPVIS.
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c) pie maksājumu pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošanas, ņem vērā konstatēto neatbilstību
radīto NVI ietekmi uz EK deklarējamiem izdevumiem;
d) informē EK par ieturētajām, atgūtajām un norakstītajām summām;
e) piedalās AFCOS padomes sēdēs.
10. RI ES fondu neatbilstību vadībā:
a) konstatējot iespējamu neatbilstību, izvērtē to un informē SI saskaņā ar normatīvo aktu par
revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtību ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas periodā;
b) ir tiesības, izmantojot IMS, ziņot EK/OLAF par konstatētajām neatbilstībām, ja par tām nav
ziņojusi SI. Šādos gadījumos RI informē SI par tiem gadījumiem, par kuriem tā pati ziņos
EK/OLAF;
c) pilda AFCOS funkcijas un nodrošina AFCOS padomes darbu;
d) piedalās ceturkšņa neatbilstību sanāksmē.
11.

Shematiski ES fondu neatbilstību vadības un administrēšanas procesa galvenie soļi attēloti
vadlīniju 3.pielikumā “ES fondu neatbilstību vadības un administrēšanas process”.
III Neatbilstību konstatēšana un administrēšana

12. SI galvenokārt ir atbildīga par atsevišķu neatbilstību gadījumu atklāšanu un pārkāpumu izvērtēšanu
projekta/līguma/maksājuma/SAM/SAM pasākuma līmenī, savukārt VI ir atbildīga par finanšu
korekcijām sistēmisku neatbilstību gadījumā.
13. SI, izvērtējot šo vadlīniju 7.punkta a) apakšpunktā norādīto informāciju, ņemot vērā ES vai LR
tiesību akta pārkāpuma (t.i., jebkuras atkāpes no prasībām, kas attiecas uz tiesisku ES fondu projektu
īstenošanu) būtiskumu8, kā arī veidu un NVI apmēru (neatbilstības finansiālā ietekme naudas
izteiksmē), identificē šo vadlīniju 3.2.apakšpunktā noteikto neatbilstību.
Neatbilstību var identificēt:
13.1. kad konstatēti potenciāli ieturami vai no finansējuma saņēmēja atgūstami projekta
īstenošanas darbībām izmantoti (investēti) finanšu līdzekļi, kas saistīti ar ES vai LR
tiesību aktu pārkāpumu un:

Vērtējot neatbilstības būtiskumu un nosakot finanšu korekcijas apmēru, ņem vērā vismaz šādus aspektus:
neatbilstības būtība un apstākļi (piemēram, vai neatbilstība izdarīta atkārtoti), ietekme uz ES un nacionālo budžetu,
neatbilstības sekas (piemēram, ja nebūtu izdarīts pārkāpums, būtu cits rezultāts) un ietekme (piemēram, neatbilstība
skar vairākus iesaistītos), savukārt attiecībā uz iepirkumu pārkāpumiem vērtē arī ietekmi uz konkurenci,
caurspīdīguma principa ievērošanas līmeni un vienlīdzīgas attieksmes ievērošanas pakāpi. Gadījumā, ja pārkāpumam
ir formāls raksturs bez faktiskas vai iespējamas finansiālās ietekmes, tad var lemt par finanšu korekcijas
nepiemērošanu.
8
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a) bijuši iekļauti kādā no iepriekšējiem finansējuma saņēmēja iesniegtajiem maksājuma
pieprasījumiem un tikuši apstiprināti kā atbilstoši/atmaksāti finansējuma saņēmējam
(neatkarīgi no tā, vai izdevumi jau ir deklarēti EK);
b) iekļauti kārtējā maksājuma pieprasījumā, bet vēl nav apstiprināti kā atbilstoši/
samaksāti finansējuma saņēmējam.
13.2. pēc pēdējā maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam (t.i., projekta pēcuzraudzības
periodā).
14. Biežākie neatbilstību identificēšanas veidi:
a) maksājuma pieprasījuma un tā pamatojošo dokumentu pārbaude (piemēram,
iztrūkstoši/neatbilstoši sagatavoti dokumenti vai izdevumi neatbilst SAM MK noteikumos
paredzētajām attiecināmajām izmaksām);
b) SI pārbaudes projekta īstenošanas vietā pirms iesniegtā maksājuma pieprasījuma izdevumu
vai pēc maksājuma pieprasījumā iekļauto izdevumu apstiprināšanas;
c) RI darbību revīzijas;
d) SEI pārbaudes;
e) no masu saziņas līdzekļiem, trešajām personām vai publiskiem reģistriem saņemtās
informācijas par iespējamiem pārkāpumiem darbībā (projektā) izvērtēšana;
f) ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits;
g) EK audits vai Eiropas Revīzijas palātas audits;
h) finansējuma saņēmējs pats ir norādījis uz iespējamu neatbilstību;
i) projekta pēcuzraudzības perioda ietvaros veiktās pārbaudes.
Biežāk konstatēto neatbilstību veidu piemēri apkopoti šo vadlīniju 4.pielikumā “Biežāk
konstatēto neatbilstību veidu piemēri”.
15. Ja pirms maksājuma pieprasījuma iesniegšanas konstatēto LR vai ES normatīvā akta prasības
pārkāpumu ir iespējams novērst, tad SI jāveic attiecīgās darbības, informējot finansējuma
saņēmēju.
Piemēram:
Iepirkumu pirmspārbaudes laikā konstatētas nepilnības iepirkumu dokumentācijā (piem., noteikti
konkurenci ierobežojoši kritēriji). Ja finansējuma saņēmējs ņem vērā izteiktos komentārus,
atbilstoši precizē dokumentāciju un iepirkuma konkursu izsludina atbilstoši prasībām, iespējamais
pārkāpums ir uzskatāms par novērstu.
16. Ja SI konstatē, ka NVI apmēru nav iespējams konkrēti noteikt vai būtu nesamērīgi NVI noteikt pilnā
apmērā tai projekta attiecināmo izdevumu summai, kas neatbilst normatīvo aktu nosacījumiem (tai
skaitā gadījumos, kad atkāpes no civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu
noteikumiem rada normatīvo aktu pārkāpumu), tad SI piemēro procentuālo finanšu korekciju
saskaņā ar šo vadlīniju V sadaļā “Finanšu korekciju piemērošana” aprakstītajiem principiem un
5.pielikumu “Projekta ietvaros piemērojamās finanšu korekcijas apjoma noteikšana”.
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17. SI izvērtē šo vadlīniju 7.punkta a) apakšpunktā minēto informāciju un 13.1. un 13.2. apakšpunktā
norādītos apstākļus un pieņem lēmumu par neatbilstības konstatēšanu9, kurā norāda veiktā
pārkāpuma izvērtējumu10 un izsekojamības un audita liecību nodrošināšanai dokumentē lēmuma
pieņemšanas procesu.
Gadījumā, kad RI vai EK audita ziņojumā norādījusi uz šo vadlīniju 3.1. apakšpunktā noteikto
neatbilstību, SI pieņem lēmumu par neatbilstības konstatēšanu un veic darbības saskaņā ar šo
vadlīniju 27.punktu.
18. SI novērtē, vai identificētā neatbilstība:
18.1. saistīta ar pārkāpumu, kas atklāts vai kam varētu būt sekas ārpus valsts teritorijas11 un
atbilst EK/OLAF ziņojamiem gadījumiem saskaņā ar šo vadlīniju VIII sadaļu
“Ziņošana EK/OLAF IMS par konstatēto neatbilstību”;
18.2. klasificējama kā “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību”12:
Informācija par pazīmēm, kas var liecināt par iespējamo krāpšanu, pieejama, piemēram,
šādos materiālos:
• EK izstrādātajā darba dokumentā Nr.COCOF 09/0003/00-EN “Informatīvs paziņojums
par krāpšanas pazīmēm attiecībā uz ERAF, ESF un Kohēzijas fondiem”13;
• VI Vadlīnijās par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā
projekta pārbaudēm 2014.-2020.gada plānošanas periodā14;
• EK vadlīnijās - Krāpšanas riska novērtējums un efektīvi un samērīgi krāpšanas apkarošanas
pasākumi15;
• OLAF praktiskā rokasgrāmata par interešu konfliktu16;
• OLAF praktiskā rokasgrāmata par viltotiem dokumentiem17.
Ieteikums:
Pirms vērsties ar iesniegumu tiesībsargājošajās iestādēs par konstatētām „aizdomām par
krāpšanu”, iesakām konsultēties ar tiesībsargājošajām iestādēm, lai pārrunātu aizdomu
9

Lēmums, ar kuru finansējuma saņēmējam tiek ieturēti/atprasīti NVI (SI vēstule finansējuma saņēmējam par
konstatēto pārkāpumu un piemērojamo finanšu korekciju) vai saskaņā ar vadlīniju 24.3.apakšpunktu pieņemtais SI
lēmums par neatbilstību, kas klasificēta kā “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību”. Par finanšu korekcijas
(neatbilstības) procedūras sākumu šo vadlīniju kontekstā uzskatāms šis SI lēmums.
10
Pieņemtajam lēmumam par neatbilstības konstatēšanu vienīgais pamatojums nevar būt tikai atsauce uz RI ziņojumu,
bet pamatojumā atspoguļojams RI ziņojumā norādītais pamatojums neatbilstības konstatēšanai un piemērojamās
finanšu korekcijas apmēram.
11
Īstenošanas regulas (ES) Nr.2015/1974 2.panta 3.punkts nosaka īpašu ziņošanu EK/OLAF šādos gadījumos.
12
Definīciju skatīt šo vadlīniju 2.pielikuma 5.punktā.
13
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2013/12.5.1.informativais_pazinojums.pdf
14
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196
15
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_risk_assessment_lv.pdf
16
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/EK_vadl_par_interesu_konflikta_identif_publ_iepirk_LV.pdf
17
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/EK_vadl_par_viltotu_dok_identificesanu_LV.pdf
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pamatojošo informāciju, lai izvairītos no nepamatotas neatbilstību klasifikācijas kā „aizdomas
par krāpšanu vai organizēto noziedzību” un pieņemtu lēmumus par turpmāko rīcību.
Identificējot neatbilstību “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto
noziedzību”, piemērojama šo vadlīniju IV sadaļa “Rīcība “Aizdomas
par krāpšanu vai organizēto noziedzību” gadījumā”.

19. Finansējuma saņēmējs var atsaukt SI izskatīšanā esošo maksājuma pieprasījumu līdz tā
apstiprināšanai, t.i., līdz lēmuma par neatbilstības konstatēšanu pieņemšanai, norādot, ka tiks
veikti precizējumi.
20. Šo vadlīniju 19.punktā minētie precizējumi un labojumi, tostarp no maksājuma pieprasījuma
izslēgtie iespējamie NVI, nav uzskatāmi par neatbilstību, un šādu maksājuma pieprasījuma
precizējumu gadījumā SI nav jāpieņem lēmums par neatbilstības konstatēšanu. Vienlaikus tas
neaizliedz SI normatīvajā regulējumā18 noteiktajā kārtībā maksājuma pieprasījuma un to
pamatojošo dokumentu pārbaudes procesā lūgt finansējuma saņēmēju iesniegt papildus informāciju,
skaidrojumus vai iztrūkstošu pamatojošo dokumentāciju.
21. Gadījumos, ja valsts budžeta iestāde19 kā finansējuma saņēmēja pati ir identificējusi iespējamo
neatbilstību, jārīkojas šādi:
21.1. Finansējuma saņēmējs iesniedz maksājumu pieprasījumu SI, nesamazinot attiecināmos
izdevumus, bet tajā pašā laikā:
a) maksājuma pieprasījuma sadaļā 3.2.“Projekta īstenošanas problēmas” norāda konspektīvu
informāciju par konstatēto problēmu (tās būtību, tvērumu, skaidrojumu par pārkāpuma
rašanās iemesliem u.c. svarīgu informāciju);
b) vienlaikus ar maksājuma pieprasījuma iesniegšanu, informē SI par identificēto neatbilstību
un lūdz SI pieņemt attiecīgu lēmumu.
21.2. SI veic sniegtās informācijas pārbaudi un pieņem lēmumu par neatbilstības konstatēšanu, ja
attiecināms.
22. Saskaņā ar 18.punktā un 21.2.apakšpunktā pieņemto lēmumu par neatbilstības konstatēšanu, SI
saskaņā ar šo vadlīniju VI sadaļu “Neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšana, atgūšana vai
norakstīšana” veic pilnīgu/daļēju publiskā finansējuma (ES fondu, valsts budžeta un valsts budžeta
MK 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu
pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā”.
19
Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē tā ir iestāde, kura pilnīgi tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem,
līdz ar to punkts neattiecas uz pašvaldībām.
18
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dotācijas pašvaldībām) ieturēšanu vai atgūšanu, samazinot projekta attiecināmos izdevumus NVI
apmērā20 vai norakstīšanu izdevumos.
No finansējuma saņēmēja neatgūst privātā finansējuma daļu, kā arī pašvaldības finansējumu.
23. Neatbilstību aprēķins, kad tiek piemērota vienotā likme:
23.1. Ja projekta ieviešanā tiek konstatēta neatbilstība tiešajās personāla izmaksās (15% netiešo
izmaksu vienotās likmes, 40% projekta pārējo attiecināmo izmaksu vai citas likmes21
piemērošanas gadījumā) vai tiešajās attiecināmajās izmaksās (25% netiešo izmaksu vienotās
likmes piemērošanas gadījumos) pēc izmaksu veikšanas finansējuma saņēmējam atbilstoši
apstiprinātam maksājumu pieprasījumam, tad neatbilstību apjomu aprēķina gan no projekta
tiešajām attiecināmajām izmaksām, gan no projekta netiešajām attiecināmajām izmaksām.
23.2. Ja projekta ieviešanā tiek konstatēta neatbilstība tiešajās personāla izmaksās (15% netiešo
izmaksu vienotās likmes, 40% projekta pārējo attiecināmo izmaksu vai citas likmes22
piemērošanas gadījumā) vai tiešajās attiecināmajās izmaksās (25% netiešo izmaksu vienotās
likmes piemērošanas gadījumos) pirms izmaksu veikšanas finansējuma saņēmējam, tad
neatbilstību apjomu aprēķina no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.
Piemēri:
15% netiešo izmaksu vienotās likmes piemērošanas gadījumā
Projekta budžets
Projekta kopējā
attiecināmo izmaksu
summa
t.sk.:

Ja izdevumi NAV
apstiprināti

Ja izdevumi IR
apstiprināti

1000

900

885

30

15

15

atlīdzība

200

100

100

citas tiešās izmaksas

770

78525

770

netiešās (15%)23
24

NVI summa, par kuru samazina projekta attiecināmos izdevumus, nav iekļaujama projekta neattiecināmajos
izdevumos.
21
Saglabājot principu, atbalstāmi ir to attiecināt arī attiecīgi citu MK noteikumos minēto likmju piemērošanas
gadījumos.
22
Saglabājot principu, atbalstāmi ir to attiecināt arī attiecīgi citu MK noteikumos minēto likmju piemērošanas
gadījumos.
23
Netiešās izmaksas = 15% no atlīdzības izmaksām.
24
Uz darba līguma vai rīkojuma pamata.
25
Pēc NVI konstatēšanas atlīdzības izmaksās, pārrēķina netiešo izmaksu summu un starpību starp sākotnēji plānoto
ar vienošanās grozījumiem novirza uz citu budžeta pozīciju.
20
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par NVI atzīti 100
atlīdzības izdevumi26

NVI

100

115

25% netiešo izmaksu vienotās likmes piemērošanas gadījumā:
Projekta budžets
Projekta kopējā
attiecināmo izmaksu
summa
t.sk.:

Ja izdevumi NAV
apstiprināti

Ja izdevumi IR
apstiprināti

1000

900

875

netiešās (25%)27

175

150

150

tiešās kopā

825

750

725

materiāli

500

28

500

atlīdzība

200

100

100

ārpakalpojums

125

125

125

100

125

par NVI atzīti 100
atlīdzības izdevumi29

NVI

525

Piemēros norādīts projekta kopējo attiecināmo izmaksu samazinājums, nevis konkrētā maksājumu
pieprasījuma izmaksu samazinājums. Tādēļ, ja par NVI atzīst tikai atlīdzību 100 EUR apmērā,
projekta kopējās izmaksas samazinās par 100 (1000-100=900), bet netiešo izmaksu starpība 25
EUR apmērā tiek novirzīta citām izmaksu pozīcijām, šajā piemērā – materiāliem (500+25=525).
40% vienotās likmes piemērošanas gadījumā:
Projekta budžets
Projekta kopējā
attiecināmo izmaksu
summa

1400

Ja izdevumi NAV
apstiprināti

1300

Ja izdevumi IR
apstiprināti

1260

Gadījumā, ja izdevumi jau ir apstiprināti, NVI palielina par atbilstošo netiešo izmaksu summu.
Projekta netiešās attiecināmās izmaksas = (tiešās attiecināmās izmaksas – ārpakalpojuma izmaksas) x 25%.
28
Pēc NVI konstatēšanas atlīdzības izmaksās, pārrēķina netiešo izmaksu summu un starpību starp sākotnēji plānoto
ar vienošanās grozījumiem novirza uz citu budžeta pozīciju.
29
Gadījumā, ja izdevumi jau ir apstiprināti, NVI palielina par atbilstošo netiešo izmaksu summu.
26
27
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atlīdzība - tiešās
personāla izmaksas
netiešās31 (40%)32

1000
400

par NVI atzīti 100
atlīdzības izdevumi33

928.5730
371.43

900
360

100

140

NVI

Piemērs citām likmēm:

Projekta kopējā attiecināmo
izmaksu summa
Netiešo izmaksu vienotā likme
15% no atlīdzību izmaksu
vienotās likmes
Atlīdzības izmaksu vienotā
likme 10% no pārējām
tiešajām izmaksām
Pārējās tiešās izmaksas, t.sk.
Nometņu izmaksas
Nodarbību izmaksas
Veselības diena
par NVI atzītas veselības
dienas izmaksas 1 000 EUR
apmērā

Projekta
budžets

Ja izdevumi NAV
apstiprināti

Ja izdevumi IR
apstiprināti

11 150

(nav deklarēti EK)
10 150

(ir deklarēti EK)
10 035

150

136.55

135

1 000

910.31

900

10 000
5 000
4 000
1 000

9 103.14
5 103.14
4 000.00

9 000
5 000
4 000

1 000

1 115

Summa veidojas (1000-100)+jau netiešo izmaksu starpība, kas izdalīta teorētiski citām izmaksu pozīcijām. Šajā
gadījumā tā ir tā pati atlīdzības pozīcija, bet saņēmēji (tie, kam maksā algu) citi. 40% vienotās likmes specifika, ka
šajos projektos nav citu izmaksu pozīciju tādā izpratnē, ka tie būtu, piemēram, materiāli vai kas tml. 28,57 EUR un
11.43 EUR aprēķina metode: 40 EUR tiek aprēķināti sadalot starp tiešajām un netiešajām, lai veidojas proporcija –
Tiešās + Tiešās*40%=40 EUR.
31
Projekta pārējās attiecināmās izmaksas.
32
Netiešās jeb projekta pārējās izmaksas = atlīdzība x 40%.
33
Gadījumā, ja izdevumi jau ir apstiprināti, NVI palielina par atbilstošo netiešo izmaksu summu.
30
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IV Rīcība “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību” gadījumā

1.attēls. SI rīcība aizdomu par krāpšanu vai organizēto noziedzību gadījumā
24. Gadījumos, kad SI, izvērtējot identificēto neatbilstību atbilstoši šo vadlīniju 18.2.apakšpunktam, ir
radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu:
24.1. Izmeklēšanas uzsākšanai SI ar iesniegumu vēršas tiesībsargājošajā institūcijā34;
Iesakām vērsties tiesībsargājošajās institūcijās arī gadījumos, kad, piemēram, iekārtas
iegādātas ārzonu uzņēmumos (ofšorā) un naudas plūsmas ir ļoti sadalītas, kā arī gadījumā, ja
ir ļoti dārga iekārta, kura pārsniedz tirgus cenu, un/vai ir iegādāta ārzonu uzņēmumos (ofšorā).
24.2. Ja tiesībsargājošā institūcija uzsāk izmeklēšanu, SI pieņem lēmumu par neatbilstības
“Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību” konstatēšanu, attiecīgo neatbilstību
apstiprina KPVIS;
24.3. Par visiem neatbilstību gadījumiem, kas tiek klasificēti kā „aizdomas par krāpšanu vai
organizēto noziedzību” un kuru ES fondu daļa pārsniedz 10 000 euro, ir jāziņo EK/OLAF
saskaņā ar šo vadlīniju VIII sadaļu “Ziņošana EK/OLAF IMS par konstatēto neatbilstību”,
izņemot EK/OLAF nav jāziņo par finansējuma saņēmēja paša konstatētām un paziņotām
neatbilstībām;

Tajā skaitā veic darbības atbilstoši informējot Eiropas Prokuratūru saskaņā ar Eiropas Padomes regulā (ES)
Nr.2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei
noteikto.
34
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24.4. Līdz pilnīgai lietas apstākļu noskaidrošanai un lēmuma par neatbilstības konstatēšanu35
pieņemšanai (ja attiecināms), SI projektā aptur tālāku ar pārkāpumu saistīto maksājumu
veikšanu un informē finansējuma saņēmēju par maksājuma pieprasījuma izskatīšanas gaitu, t.i.,
gadījumā, ja konkrēto izdevumu attiecināmības izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks;
24.5. Gadījumos, kad konstatēta neatbilstība “aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību”,
NVI no finansējuma saņēmēja neatgūst līdz tiesībsargājošās iestādes gala lēmumam.
24.6. Gadījumos, kad ir konstatēta neatbilstība “Aizdomas par krāpšanos vai organizēto noziedzību”
un ir iesniegts projekta noslēguma maksājumu pieprasījums, SI neapstiprina noslēguma
maksājuma pieprasījuma attiecināmos izdevumus, kas atbilst iespējamai NVI summai saistībā
ar šo neatbilstību, kas tika apstiprināta iepriekšējos projekta maksājumu pieprasījumos, ja tas ir
iespējams;
24.7. Mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas tiesībsargājošajās institūcijās, SI no tām lūdz
informāciju par lietas virzību. Ja saņemta jauna informācija lietā, gadījums jāizskata
ceturkšņa neatbilstību sanāksmē, lai pieņemtu lēmumu par nepieciešamību ziņot
EK/OLAF IMS aktuālāko informāciju;
24.8. Ja tiesībsargājošās institūcijas paziņo par lietas neierosināšanu:
a) SI var šo lēmumu pārsūdzēt augstākstāvošai amatpersonai vai tiesībsargājošai institūcijai;
b) gadījumos, kad augstākstāvošās amatpersonas vai tiesībsargājošās institūcijas gala lēmums
(pēdējās instances) ir par lietas neierosināšanu vai slēdziens par to, ka nav konstatējamas
krāpnieciskas darbības, bet vienlaikus SI uzskata, ka projekta īstenošanā joprojām ir
pamats konstatēt neatbilstību, tad SI ir attiecīgi jānomaina cits atbilstoši pamatots
neatbilstības veids, vai, kad īpaši pamatotos gadījumos nav iespējams izvēlēties citu
neatbilstības veidu – atstāj neatbilstības veidu “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto
noziedzību” un ietur/atgūst NVI summu;
Piemēram:
Lai arī policija nav varējusi konstatēt Krimināllikuma 177.pantā, 179.pantā, 210.pantā vai
275.pantā (krāpšana, piesavināšanās, kredīta un citu aizdevumu negodprātīga saņemšana
un izmantošana, kā arī dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošanu un viltota dokumenta,
zīmoga un spiedoga realizēšanu un izmantošanu mantkārīgā nolūkā) paredzētā noziedzīgā
nodarījuma sastāva pazīmes, un tāpēc atteikusi ierosināt krimināllietu, SI no
tiesībsargājošās iestādes lēmuma var secināt, ka ir veiktas krāpnieciskas darbības
Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību izpratnē (piemēram,
konstatēts dokumenta viltojums, bet nav identificēta viltojumu veikusī persona).
c) nepieciešamības gadījumā SI var veikt atkārtotu padziļinātu pārbaudi, lai novērtētu, vai
nav konstatējama cita neatbilstība, kas nav klasificējama kā „aizdomas par krāpšanu vai

35

Saskaņā ar šo vadlīniju 18.punktu pieņemts lēmums, ar kuru finansējuma saņēmējam tiek ieturēti/atprasīti NVI.
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organizēto noziedzību”. Ja tiek pieņemts lēmums par cita veida neatbilstību, KPVIS
aktualizē neatbilstības veidu. Ja netiek konstatēta neatbilstība, lietu anulē.
N.B. Jāatceras, ka SI ir tieši atbildīga par veikto izdevumu
attiecināšanu. Tas, ka tiesībsargājošās institūcijas neierosina lietu
par krāpšanu, ne vienmēr nozīmē, ka izdevumi ir veikti atbilstoši un
ir jāattiecina. Šādi gadījumi ir jāskata katrs atsevišķi ar īpašu
rūpību36.
24.9. Ja finansējuma saņēmējs īsteno vairākus projektus un iespējamā krāpšana varētu skart arī
pārējo projektu atbilstošu ieviešanu, tad SI aptur tālāku maksājumu veikšanu/lēmuma par
izdevumu apstiprināšanu sagatavošanu par tiem projektiem, kurus skar iespējamās aizdomas
par krāpšanu vai organizēto noziedzību;
24.10. Ja finansējuma saņēmējs iesniedz nākamos maksājumu pieprasījumus, tad SI var lemt par tādu
izdevumu apstiprināšanu, kurus neskar aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību.
Ja projektā neatbilstība skar būtiskāko daļu37, SI var lemt par visu nākamo maksājumu
neveikšanu vai pieņemt lēmumu par izdevumu neapstiprināšanu.
24.11. Atsevišķos gadījumos SI var nevērsties tiesībsargājošajās iestādēs ar iesniegumu par
„aizdomām par krāpšanu vai organizēto noziedzību”, kad neatbilstība tiek konstatēta,
pamatojoties uz citas kompetentās iestādes (piemēram, Konkurences padomes) administratīvā
procesa rezultātā pieņemto lēmumu, kas pierāda krāpnieciskās darbības, kā rezultātā
piemērots attiecīgs sods par pārkāpumu.
24.12. Gadījumā, kad Konkurences padomes lēmums stājās spēkā38, SI pieņem lēmumu par
neatbilstību atbilstoši šo vadlīniju 5.pielikuma 30.punktam, balstoties uz Konkurences
padomes lēmumu, un attiecīgu informāciju ievada KPVIS. Konkurences padomes lēmuma
pārsūdzēšana neietekmē neatbilstības apstiprināšanu.
25. ES fondu administrēšanā iesaistītā iestāde, kas saņēmusi informāciju par iespējamo krāpšanas
gadījumu, nodrošina ziņotāja aizsardzību atbilstoši Iesniegumu likuma 9.panta pirmajai daļai, kas
paredz aizliegumu iestādei bez iesnieguma iesniedzēja piekrišanas izpaust informāciju, kas atklāj viņa
identitāti, izņemot gadījumu, kad iestādei saskaņā ar likumu šāda informācija ir jāizpauž.

36

Atbilstoši EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta izstrādātā Informatīvā paziņojuma par krāpšanas pazīmēm
attiecībā uz ERAF, ESF un Kohēzijas fondiem 1. un 2.pielikumā minētajiem krāpšanas veidiem un indikatoriem.
37
Piemēram, skar vairāk kā 70% no projekta izdevumiem vai plānotajiem izdevumiem, skar projekta aktivitātes, bez
kuru īstenošanas nav iespējams sasniegt projekta mērķi un rezultātu.
38
Saskaņā ar Konkurences likuma 27.1 pantu Konkurences padomes lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.
Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi, izņemot lēmuma darbību daļā par soda uzlikšanu.
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Papildu informācija par rīcību ziņošanai iespējamās
krāpšanas gadījumā pieejama arī ES fondu tīmekļa vietnes
sadaļā
“Ziņo
par
krāpšanu
vai
korupciju!”:
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1230
Jautājumus, kas saistīti ar aizdomām par krāpšanu, var izskatīt arī AFCOS padomes sanāksmēs.
AFCOS padome ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir veicināt vienotas ES finanšu
interešu aizsardzības valsts politikas ieviešanu un attīstību. Tās viens no uzdevumiem ir sniegt FM
ieteikumus par ES finanšu interešu aizsardzības uzlabošanu. Papildu informācija par AFCOS
padomi pieejama FM tīmekļa vietnē:
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/es_un_es_budzets/es_institucijas/olafs/krapsanas_noversanas_ko
ordinacijas_dienests___afcos___latvija/.

V Finanšu korekciju piemērošana
26. Sistēmisku neatbilstību39 gadījumā RI vai EK nosaka piemērojamo vienoto likmju vai ekstrapolēto
finanšu korekciju40, un SEI ietur no EK deklarējamiem izdevumiem tos izdevumus, kurus RI vai
EK atzinusi par neatbilstošiem. Gadījumā, kad RI vai EK nav norādījusi finanšu korekcijas apjomu,
to nosaka VI sadarbībā ar SI.
27. RI vai EK noteikto finanšu korekciju par sistēmisku neatbilstību SI (VI virsuzraudzībā) piemēro
visam DP ietvaros veiktajam izdevumu apjomam vai tikai tai izdevumu daļai, ko skārusi sistēmiska
neatbilstība. RI vai EK noteikto finanšu korekciju individuālos neatbilstību gadījumos, SI piemēro
atbilstoši RI vai EK norādījumiem.
Konstatēta vadības un kontroles sistēmas trūkuma gadījumā, SI finanšu korekcija jāpiemēro
projekta ietvaros veiktajiem izdevumiem, ko skārusi sistēmiska neatbilstība, tāpēc neatbilstības
konstatē atsevišķos projektos, KPVIS sadaļā „Neatbilstības būtība” sniedzot detalizētu situācijas
aprakstu.
SI finansējuma saņēmējus informē par konstatēto sistēmisko neatbilstību un piemērojamo finanšu
korekciju, kā arī norāda, vai NVI tiks atgūti no finansējuma saņēmēja vai ieturēti no turpmāk
iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem41.
VI par aprēķinātajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem saistībā ar piemēroto sistēmisko finanšu
korekciju sagatavo attiecīgu informāciju un iesniedz izskatīšanai MK, kas nepieciešamības
gadījumā lemj par valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu NVI segšanai.

Skat. šo vadlīniju 3.1. apakšpunktu
Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr.480/2014 30. un 31.pantu
41
Ja sistēmiska neatbilstība tiks konstatēta saistībā ar valsts atbalstu, NVI tiks atgūti no finansējuma saņēmējiem.
39
40
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28. Pirms finanšu korekcijas piemērošanas ir nepieciešams rūpīgi izmeklēt konkrēto gadījumu un
noteikt atbilstošu piemērojamo finanšu korekcijas veidu – atzīt par NVI noteiktu apjomu vai
piemērot finanšu korekciju procentuālā izteiksmē.
Galvenais apsvērums, ko ņem vērā, lemjot par procentuālās finanšu korekcijas likmi, ir pārkāpuma
rezultātā radītās negatīvās ietekmes zaudējumu risks LR un/vai ES budžetam. Samērīguma
princips piemērojams tiktāl, cik to pieļauj noteiktie minimālie procentuālie finanšu korekciju
apjomi.
29. EK attiecībā uz pārkāpumiem iepirkumu jomā ir izstrādājusi finanšu korekciju vadlīnijas par
iepirkumu pārkāpumiem42, kurās noteiktie kritēriji un finanšu korekciju likmes būtu jāpiemēro
dalībvalstu atbildīgajām institūcijām, ja tās nepiemēro stingrākus nosacījumus.
Šo vadlīniju 5.pielikumā ir iekļautas piemērojamās finanšu korekcijas, tostarp iepirkumus
regulējošo noteikumu neievērošanas gadījumos, kad:
a) pārkāpuma veida dēļ tiek pieņemts, ka nav iespējams precīzi skaitliski izmērīt
finansiālo ietekmi, tādēļ konkrētajos gadījumos būtu piemērojama konkrēta finanšu
korekciju likme, nevis noteikta apjoma korekcija;
vai
b) būtu nesamērīgi NVI noteikt pilnā apmērā tai projekta attiecināmo izdevumu summai,
kas neatbilst normatīvo aktu nosacījumiem (tai skaitā gadījumos, kad atkāpes no
civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noteikumiem rada
normatīvo aktu pārkāpumu).
30. Finanšu korekciju piemēro ar pārkāpumu saistītiem izdevumiem, kas iekļauti finansējuma
saņēmēja iesniegtajā maksājuma pieprasījumā un/vai izdevumiem, kas jau tikuši apstiprināti kā
atbilstoši/atmaksāti finansējuma saņēmējam ar maksājuma pieprasījumu, kas bija iesniegts pirms
pārkāpuma konstatēšanas.
31. Gadījumā, kad viena projekta vai iepirkuma līguma ietvaros ir konstatēti vairāki pārkāpumi, kuru
radītajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem piemērojama gan noteikta apjoma finanšu
korekcija, gan procentuālā finanšu korekcija, vispirms veic ieturējumu par noteiktu apjomu, un
tad pārējai konstatētajai NVI summai piemēro procentuālo finanšu korekciju un veic attiecīgu
ieturējumu.
32. Ja vienā iepirkuma procedūrā:
32.1. tiek konstatētas vairākas neatbilstības, tad finanšu korekciju apjomus nesummē, bet piemēro
finanšu korekciju atbilstoši apjoma un būtiskuma ziņā lielākajai neatbilstībai, ievadot
KPVIS tikai vienu neatbilstību ar lielāko NVI summu vai piemērotās proporcionālās finanšu

42

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_LV
.pdf
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korekcijas likmi43, gadījumos, kad konstatēta neatbilstība “aizdomas par krāpšanu vai
organizēto noziedzību” un vienlaikus SI ir pienākums pieņemt lēmumu (piemēram,
pamatojoties uz MK vai citu saistošu lēmumu) par cita veida neatbilstības, t.i., arī par apjoma
un būtiskuma ziņā mazākā pārkāpuma konstatēšanu, tad KPVIS tiek ievadītas atsevišķas
neatbilstības.
32.2. vairākiem projektiem tiek konstatēta neatbilstība, tad KPVIS katrā projektā ievada
neatbilstību ar savu ID numuru par summu, kas proporcionāli aprēķināta no iepirkuma daļas, kas
attiecināma uz konkrēto projektu;
32.3. tiek konstatēta neatbilstība, kas attiecas uz vairākiem noslēgtiem apakšlīgumiem, tad KPVIS
ievada neatbilstību par katru apakšlīgumu ar savu ID numuru par summu, kas proporcionāli
aprēķināta no iepirkuma daļas, kas attiecināma uz konkrēto apakšlīgumu.
33. Ja viena projekta ietvaros tiek konstatēts viena veida pārkāpums, kura apmērs ir precīzi nosakāms
un saistīts ar vairākiem iepirkumiem šajā projektā, tad KPVIS tiek ievadīta viena neatbilstība ar
savu ID numuru par summu, kas aptver visus skartos iepirkuma līgumus (piemēram, projektā ir
attiecināti izdevumi par PVN par dažādiem līgumiem, bet pēc VID atzinuma saņemšanas PVN
nebūtu attiecināms).

VI Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana (t.sk. ieturēšana, lēmums par
atgūšanu vai norakstīšana)
34. Pēc neatbilstības konstatēšanas, SI konstatētos NVI ietur, ievērojot šādus principus:
34.1. ja izdevumi saistībā ar tiesību akta pārkāpumu ir iekļauti kārtējā maksājuma pieprasījumā,
NVI ietur tikai no izdevumiem, kas saistīti ar tiesību akta pārkāpumu un iekļauti kārtējā
iesniegtajā maksājuma pieprasījumā.
Ja finansējuma saņēmēja iesniegtajā maksājuma pieprasījumā nav iekļauti NVI, tie arī netiek
ieturēti, jo ieturēt var tikai to, par ko ir pieprasīta atmaksa.
34.2. ja izdevumi saistībā ar konstatēto tiesību akta pārkāpumu bijuši iekļauti kādā no
iepriekšējiem maksājuma pieprasījumiem, un tie tikuši apstiprināti kā
atbilstoši/izmaksāti finansējuma saņēmējam (neatkarīgi no tā, vai izdevumi jau ir deklarēti
EK), NVI summu no iesniegtā maksājuma pieprasījuma ietur pilnībā vai daļēji (gadījumā, ja
maksājuma pieprasījumā iekļauti izdevumi, kas ir mazāki par iepriekš izmaksāto NVI apmēru)
pat, ja iesniegtajā maksājuma pieprasījumā nav iekļautas izmaksas saistībā ar konstatēto
pārkāpumu.

Lai novērstu risku, ka pārsūdzības gadījumā atceļot piemēroto korekciju atbilstoši apjoma un būtiskuma ziņā
lielākajam pārkāpumam nav izsekojami, ka aktuāla kļūst finanšu korekcija par būtiskuma ziņā mazākiem
pārkāpumiem, SI vērtē pārējo konstatēto pārkāpumu esamību un, ja tādi ir, piemēro finanšu korekciju atbilstoši citam
iepirkumā konstatētajam pārkāpumam.
43
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34.3. Gadījumā, kad viena projekta vai iepirkuma līguma ietvaros ir konstatēts pārkāpums, ar
kuru saistīti izdevumi iekļauti gan kārtējā maksājuma pieprasījumā, gan rada
neatbilstoši
veiktus
izdevumus
jau
finansējuma
saņēmējam
apstiprinātajos/atmaksātajos izdevumos, vispirms ieturēšanu piemēro ar pārkāpumu
saistītiem izdevumiem, kas iekļauti kārtējā maksājuma pieprasījumā un pēc tam ietur NVI,
kas bijuši iekļauti un apstiprināti kādā no iepriekšējiem maksājuma pieprasījumiem.
Ja izdevumi saistībā ar konstatēto tiesību akta pārkāpumu bijuši deklarēti EK, SI par šo
gadījumu informē SEI.
35. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas mērķis ir atjaunot situāciju, kurā izdevumi, kas veikti no
ES fondiem, Latvijas valsts budžeta, atbilst piemērojamiem LR un ES tiesību aktiem.
36. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, tad secīgi tiek
piemērota šāda neatbilstības administrēšana:
36.1. Neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšana – pamatojoties uz vienošanos par projekta
īstenošanu, SI neatbilstoši veiktos izdevumus ietur no projekta kārtējā maksājuma
pieprasījuma vai no nākamā maksājuma pieprasījuma, ja ar kārtējā maksājuma pieprasījumā
iekļautiem izdevumiem pilnā apmērā nevar atgūt iepriekš kā atbilstošus
apstiprinātos/izmaksātos neatbilstoši veiktos izdevumus.
36.2. Neatbilstoši veikto izdevumu neatgūšana (norakstīšana) – ja neatbilstoši veiktos
izdevumus nav iespējams ieturēt saskaņā ar šo vadlīniju 36.1.apakšpunktu, un vienam
projektam vienas neatbilstības neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 250 euro, SI
neatbilstoši veiktos izdevumus neatgūst. SI informē finansējuma saņēmēju un SEI par
pieņemto lēmumu, nodrošinot aktuālo informāciju KPVIS. Šajā gadījumā SI nesamazina
projekta kopējos attiecināmos izdevumus.
36.3. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana, sedzot no valsts budžeta līdzekļiem – ja
neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt saskaņā ar šo vadlīniju 36.1.apakšpunktu
un vienam projektam vienas neatbilstības neatbilstoši veikto izdevumu summa pārsniedz 250
euro, SI pieņem lēmumu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem projektā, ievada informāciju
KPVIS un par minēto gadījumu informē VI, AI un SEI. Par neatbilstoši veikto izdevumu
atgūšanas dienu uzskata attiecīgā lēmuma par neatbilstību spēkā stāšanās dienu, to atbilstoši
norādot arī KPVIS, negaidot MK lēmumu. Izņēmums ir neatbilstība ar veidu “Aizdomas par
krāpšanu vai organizēto noziedzību”. Šāda veida neatbilstībām atgūšanas datums nav jāvada
līdz brīdim, kad SI ir pieņēmusi gala lēmumu attiecībā uz konkrēto neatbilstību.
Par šiem neatbilstību gadījumiem, VI saskaņā ar MK noteikumu par neatbilstībām 25.punktu
reizi pusgadā informē MK , kas lemj par izdevumu segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
37. Ja finansējuma saņēmējs ir pašvaldība, no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska
persona (izņemot plānošanas reģionu), budžeta nefinansēta iestāde vai valsts kapitālsabiedrība,
kura projektu īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros, tad secīgi tiek piemērota
šāda neatbilstības administrēšana:
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37.1. Neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšana – pamatojoties uz vienošanos par projekta
īstenošanu, SI neatbilstoši veiktos izdevumus ietur no projekta kārtējā maksājuma
pieprasījuma vai no nākamā maksājuma pieprasījuma, ja ar kārtējā maksājuma pieprasījumā
iekļautiem izdevumiem pilnā apmērā nevar atgūt iepriekš kā atbilstošus apstiprinātos/
izmaksātos neatbilstoši veiktos izdevumus.
37.2. Neatbilstoši veikto izdevumu neatgūšana (norakstīšana) – ja neatbilstoši veiktos
izdevumus nav iespējams ieturēt saskaņā ar šo vadlīniju 37.1.apakšpunktu, un vienam
projektam vienas neatbilstības neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 250 euro, SI
neatbilstoši veiktos izdevumus neatgūst. SI informē finansējuma saņēmēju un SEI par
pieņemto lēmumu, nodrošinot aktuālo informāciju KPVIS. Šajā gadījumā SI nesamazina
projekta kopējos attiecināmos izdevumus.
37.3. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana – neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams
ieturēt saskaņā ar šo vadlīniju 37.1.apakšpunktu, un vienam projektam vienas neatbilstības
neatbilstoši veikto izdevumu summa pārsniedz 250 euro, – SI pieņem lēmumu par neatbilstoši
veikto izdevumu atgūšanu. Finansējuma saņēmējs neatbilstoši veiktos izdevumus atmaksā
triju mēnešu laikā no minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas vai atbilstoši MK noteikumu par
neatbilstībām 26.punktā minētajam atmaksas grafikam.
37.4. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana no tā paša finansējuma saņēmēja citiem
projektiem - Ja projekta ietvaros nav iespējams atgūt neatbilstoši veiktos izdevumus saskaņā
ar atmaksas grafiku, kas norādīts šo vadlīniju 37.3.apakšpunktā un vienam projektam vienas
neatbilstības neatbilstoši veikto izdevumu summa pārsniedz 250 euro, SI, saskaņojot ar AI, ir
tiesības atgūt neatbilstoši veiktos izdevumus no tā paša finansējuma saņēmēja citiem
projektiem, kas tiek īstenoti atklātas projektu iesniegumu atlases veidā tā paša SAM ietvaros.
Šajā gadījumā SI pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu no finansējuma
saņēmēja cita projekta, ja iespējams, un informāciju ievada KPVIS un par minēto gadījumu
informē SEI.
37.5. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana, sedzot no valsts budžeta līdzekļiem – ja
neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams atgūt saskaņā ar šo vadlīniju 37.4.apakšpunktu,
SI ievada informāciju KPVIS un par minēto gadījumu informē VI, AI un SEI.
Par šiem neatbilstību gadījumiem VI saskaņā ar MK noteikumu par neatbilstībām 25.punktu
reizi pusgadā informē MK, kas lemj par izdevumu segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
38. Ja finansējuma saņēmējs ir privāto tiesību fiziska vai juridiska persona, tad secīgi tiek
piemērota šāda neatbilstības administrēšana:
38.1. Neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšana - pamatojoties uz noslēgto civiltiesisko līgumu par
projekta īstenošanu, SI ietur neatbilstoši veiktos izdevumus no kārtējā maksājuma
pieprasījuma vai no nākamā maksājuma pieprasījuma, ja ar kārtējā maksājuma pieprasījumā
iekļautiem izdevumiem pilnā apmērā nevar atgūt iepriekš kā atbilstošus apstiprinātos/
izmaksātos neatbilstoši veiktos izdevumus;
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38.2. Neatbilstoši veikto izdevumu neatgūšana (norakstīšana):
38.2.1. Ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt saskaņā ar šo vadlīniju
38.1.apakšpunktu, un vienam projektam vienas neatbilstības neatbilstoši veikto
izdevumu summa nepārsniedz 250 euro, SI neatbilstoši veiktos izdevumus
neatgūst. SI informē finansējuma saņēmēju un SEI par pieņemto lēmumu,
nodrošinot aktuālo informāciju KPVIS. Šajā gadījumā SI nesamazina projekta
kopējos attiecināmos izdevumus;
38.2.2. Neatgūst neatbilstoši veikto izdevumu summas, ko nav izdevies atgūt finansējuma
saņēmēja neļaunprātīgas maksātnespējas procesa pabeigšanas gadījumā (t.i.,
pabeigta fiziskas personas bankrota procedūra un saistību dzēšanas procedūra vai
juridiskas personas gadījumā uzņēmums likvidēts);
38.2.3. Neatgūst izdevumus44 finanšu instrumentu veidā, ja attiecībā uz konkrēto
neatbilstību pierāda, ka kumulatīvi (vienlaicīgi) ir izpildīti Deleģētās regulas (ES)
Nr.480/2014 6.panta 3.punktā norādītie nosacījumi:
j) neatbilstība notikusi galasaņēmēju līmenī vai fondu fonda gadījumā – finanšu
starpnieku vai galasaņēmēju līmenī;
ii) finansējuma saņēmējs, kas īsteno finanšu instrumentus, ir atbildis Deleģētās
regulas (ES) Nr.480/2014 6.panta 1.punktam saistībā ar programmas
ieguldījumiem, ko ietekmē neatbilstība;
Piemēram:
Lai varētu uzskatīt, ka finansējuma saņēmējs nav atbildīgs par to izdevumu
atlīdzināšanu, finansējuma saņēmējam jāpierāda, ka konkrētā galasaņēmēju
līmenī konstatētā neatbilstība nav radusies dēļ tā, ka finansējuma saņēmējs nav
veicis savus pienākumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un nav
darbojies ar profesionālo rūpību, efektivitāti un pārredzamību. Ņemot vērā
Deleģētās regulas (ES) Nr.480/2014 6.panta 1.punktā aprakstītos gadījumus,
šis atmaksāšanas izņēmums nebūtu piemērojams, ja galasaņēmējs, kuru skar
neatbilstība, būtu neatbilstoši atlasīts, tam nebūtu pierādāma atbilstoša
finansējamo investīciju projektu potenciālā ekonomiskā dzīvotspēja.
iii) summas, ko ietekmēja neatbilstība, nebija iespējams atgūt, lai gan finansējuma
saņēmējs, kas īsteno finanšu instrumentus, ar pienācīgu rūpību veicis visus
piemērojamos līgumiskos un juridiskos pasākumus.
Piemēram:
Šāds gadījums var iestāties galasaņēmēja neļaunprātīgas maksātnespējas dēļ,
kad, ceļot kreditoru prasījumu, nav bijis iespējams atgūt līdzekļus.

44

Attiecas uz summām jeb izdevumiem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) Nr.480/2014 6.panta pirmajā daļā.
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SI informē finansējuma saņēmēju un SEI par pieņemto lēmumu neatgūt (norakstīt)
neatbilstoši veiktos izdevumus, nodrošinot aktuālo informāciju KPVIS. Šajā
gadījumā nesamazina projekta kopējos attiecināmos izdevumus.
Sniedzot informāciju EK par neatgūstamajām summām, t.sk. gadījumos, kad
dalībvalsts lūdz EK dalīties izdevumos, dalībvalstij ir jāpierāda, ka tā ar pienācīgu
rūpību veikusi visus piemērojamos administratīvos un juridiskos pasākumus, lai
atgūtu neatbilstoši veiktos izdevumus.45
38.3. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana – ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams
ieturēt saskaņā ar šo vadlīniju 38.1.apakšpunktu, un vienam projektam vienas neatbilstības
neatbilstoši veikto izdevumu summa pārsniedz 250 euro, – SI pieņem lēmumu par neatbilstoši
veikto izdevumu atgūšanu. Finansējuma saņēmējs neatbilstoši veiktos izdevumus atmaksā
triju mēnešu laikā no minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas vai atbilstoši MK noteikumu par
neatbilstībām 36.punktā minētajam atmaksas grafikam.
38.4. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana no tā paša finansējuma saņēmēja citiem
projektiem - ja projekta ietvaros nav iespējams atgūt neatbilstoši veiktos izdevumus saskaņā
ar atmaksas grafiku, kas norādīts šo vadlīniju 38.3.apakšpunktā un vienam projektam vienas
neatbilstības neatbilstoši veikto izdevumu summa pārsniedz 250 euro, SI, saskaņojot ar AI, ir
tiesības atgūt neatbilstoši veiktos izdevumus no tā paša finansējuma saņēmēja citiem
projektiem, kas tiek īstenoti atklātas projektu iesniegumu atlases veidā tā paša SAM ietvaros.
Šajā gadījumā SI pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu no finansējuma
saņēmēja cita projekta, informāciju ievada KPVIS un par minēto gadījumu informē SEI.
39. SI lēmumā par atgūšanu finansējuma saņēmējam nosaka NVI atmaksas termiņu samērīgu
ar atmaksājamo summu, kā arī projekta un plānošanas perioda ieviešanas gaitu46, bet ne
ilgāku par trīs mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
40. Finansējuma saņēmējam jāinformē SI par nespēju atmaksāt neatbilstoši veiktos
izdevumus ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms lēmumā noteiktā termiņa beigām, iesniedzot
naudas līdzekļu atmaksas grafiku.Par maksimālo NVI atmaksas gala termiņu drīkst noteikt
2024.gada 1.decembri, bet lai noteiktu ilgāku termiņu, FS sniedz SI objektīvi pamatotu
argumentāciju – šādos gadījumos SI saskaņo garāku atmaksas termiņu tikai gadījumā, ja
ir pieņemts attiecīgs MK lēmums47.
41. Ja finansējuma saņēmējs lēmumā par atgūšanu noteiktajā termiņā neatmaksā NVI un nav vienojies
ar SI par naudas līdzekļu atmaksāšanas grafiku, tas maksā nokavējuma naudu par katru dienu, kas
Deleģētās regulas (ES) Nr.2016/568 3.panta 1.punkts.
NVI atmaksas grafika saskaņošanas ietvaros SI ņem vērā Regulas Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu
aizsardzību 3.panta 1.punktā noteikto.
47
Argumentētu priekšlikumu MK lēmuma pieņemšanai par garāka NVI atmaksas termiņa noteikšanu var virzīt gan
AI atsevišķi normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, gan SI, iepriekš saskaņojot ar AI – iekļaušanai FM ES fondu pusgada
ziņojumā.
45
46
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seko termiņam, kas saskaņā ar lēmumu noteikts NVI summas atmaksai. Arī tad, ja finansējuma
saņēmējs neveic atmaksu saskaņā ar naudas līdzekļu atmaksāšanas grafiku, tiek piemērota
nokavējuma nauda. Nokavējuma naudu aprēķina līdz dienai, kad atgūstamie līdzekļi pilnā apmērā
atmaksāti SI atvērtajā Valsts kases kontā. Nokavējuma naudu neaprēķina par dienu, kad atgūstamie
līdzekļi ieskaitīti Valsts kases kontā.
42. SI nokavējuma naudu aprēķina par katru nokavēto atmaksas dienu, piemērojot dienas likmes
koeficientu (0,000164384) neatmaksātajai summai48. Aprēķinātā nokavējuma nauda kopumā nevar
pārsniegt 10% no neatmaksātās summas.
Piemērs Nr.1:
Lēmumā par atgūšanu, kas nosūtīts finansējuma saņēmējam, ir norādīts, ka NVI ir
jāatmaksā līdz 10.oktobrim, bet finansējuma saņēmējs tos atmaksā tikai 18.oktobrī.
Nokavējuma naudu rēķina par periodu no 11.oktrobra līdz 17.oktobrim:
Variants A - Nokavēta atmaksa 7 dienas un neatmaksātā summa ir 10 000 euro
(sadalījumā pa dienām uzkrājoties nokavējuma naudai)
Kavētās
Nokavētās
Dienas likmes
dienas
dienas
koeficients
Neatmaksātā
datums
(skaits)
(1/365*6/100)
summa, euro
Nokavējuma nauda dienā, euro
11.10.2015
1
0,000164384
10 000
1,64
12.10.2015
2
0,000164384
10 000
1,64
13.10.2015
3
0,000164384
10 000
1,64
14.10.2015
4
0,000164384
10 000
1,64
15.10.2015
5
0,000164384
10 000
1,64
16.10.2015
6
0,000164384
10 000
1,64
17.10.2015
7
0,000164384
10 000
1,64
Nokavējuma nauda kopā par visu periodu, euro
11,48
Variants B - Nokavēta atmaksa, neatmaksātā summa ir 10 000 euro un finansējuma saņēmējs veic
atmaksu pa daļām, bet ne pēc saskaņotā atmaksas grafika:
Kavētās
Nokavētās
Dienas likmes
dienas
dienas
koeficients
Neatmaksātā
datums
(skaits)
((1/365)*(6/100))
summa, euro Nokavējuma nauda dienā, euro
11.10.2015
1
0,000164384
10 000
1,64
12.10.2015
2
0,000164384
9 000
1,48
13.10.2015
3
0,000164384
7 000
1,15
14.10.2015
4
0,000164384
5 000
0,82
15.10.2015
5
0,000164384
3 000
0,49
Tie ir seši procenti gadā no atlikušās neatbilstoši veikto izdevumu pamatsummas līdz atmaksas vai ieturēšanas
dienai par katru dienu. Dienas likmes koeficientu aprēķina pēc formulas (1/365*6/100).
48
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6
0,000164384
2 000
7
0,000164384
1 000
Nokavējuma nauda kopā par visu periodu, euro

0,33
0,16
6,08

Piemērs Nr.2:
Finansējuma saņēmējam nosūtītajā lēmumā par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, norādīts, ka
atmaksa jāveic līdz 10.oktobrim, bet finansējuma saņēmējs tos atmaksā tikai 25.oktobrī. Nokavējuma
naudas aprēķins no 11.oktrobra līdz 24.oktobrim, ja atmaksa netiek veikta, ievērojot saskaņoto
atmaksas grafiku:

Atmaksas
grafiks

11.10.2015
25.10.2015

Atmaksājamā
summa,
euro

4 000
4 000

Atmaksas
datums

11.10.2015
25.10.2015

30.10.2015
01.11.2015

Atmaksājamā summa
kopā, euro

Atmaksātā
summa,
euro

Nokavētās
dienas
(skaits)

Dienas likmes
koeficients
((1/365)*(6/1
00))

Neatmaksātā
summa,
euro

Nokavējuma
nauda
dienā,
euro

26.10.2015
27.10.2015
28.10.2015
29.10.2015

1
2
3
4

0,000164384
0,000164384
0,000164384
0,000164384

1 000
1 000
1 000
1 000

0,16
0,16
0,16
0,16

02.11.2015
03.11.2015
04.11.2015
05.11.2015
06.11.2015
07.11.2015
08.11.2015
09.11.2015

1
2
3
4
5
6
7
8

0,000164384
0,000164384
0,000164384
0,000164384
0,000164384
0,000164384
0,000164384
0,000164384

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

Nokavējuma nauda kopā par visu periodu, euro

3,28

Kavētās
dienas
datums
(skaits)

4 000
3 000

1 000

2 000

10 000

10.11.2015
Atmaksātā
summa
kopā, euro

2 000

10 000
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2.attēls Nokavējuma naudas aprēķins, ja atmaksa netiek veikta, ievērojot saskaņoto atmaksas grafiku

VII Sadarbības iestādes lēmuma par neatbilstības konstatēšanu apstrīdēšanas
kārtība
43. Ja finansējuma saņēmējam, kurš ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska
persona vai cita valsts iestāde, un SI rodas domstarpības par vienošanās ietvaros pieņemto lēmumu
par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu49, un vienošanās nav
panākta sarunu ceļā, finansējuma saņēmējs to var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu VI.
44. VI var izvērtēt nepieciešamību šo vadlīniju 43.punktā norādītā iesnieguma izskatīšanai izveidot
iesniegumu izskatīšanas komisiju.
45. VI izskata iesniegumu par apstrīdēto SI lēmumu un mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas
pieņem vienu no šādiem pārvaldes lēmumiem:
45.1. atstāt SI lēmumu negrozītu;
45.2. atcelt SI lēmumu pilnībā vai kādā daļā un, ja nepieciešams, uzdot SI izskatīt finansējuma
saņēmēja iebildumus atkārtoti;
Ņemot vērā iesniegumā norādīto informāciju un apstākļu aprakstu, VI var uzdot SI
atkārtoti izvērtēt lietu, piemēram, norādot konkrētos faktorus, kas būtu jāņem vērā, un
pieņemt lēmumu.
Ja ar VI lēmumu tiek atcelts SI lēmums pilnībā vai kādā daļā, SI jāpieņem jauns lēmums
saskaņā ar MK noteikumu par neatbilstībām 8.punktu. Jaunais lēmums ievadāms KPVIS
un projekta attiecināmās izmaksas koriģējamas atbilstoši spēkā esošajam lēmumam.
45.3. izdot satura ziņā citādu lēmumu;
Ja VI izdod satura ziņā citādu lēmumu, SI ne vienmēr jāpieņem jauns lēmums. Tas atkarīgs
no VI lēmumā noteiktā satura.

49

Piemēram, ja SI konstatē neatbilstību un pieņem lēmumu par izdevumu neattiecināšanu
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46. Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas
perioda vadības likuma 32.pantu VI pieņemtais pārvaldes lēmums (vadlīniju 45.punkts) par
apstrīdēto SI lēmumu nav pārsūdzams.
47. Saskaņā ar EK vadlīnijām par ieturētām, atgūtām, atgūstamām un neatgūstamām summām50, ja ir
pieņemts lēmums par neatbilstību, un par NVI ir samazināti attiecināmie, deklarētie izdevumi
(maksājuma pieteikuma EK vai kontu slēgumā iekļautas neatbilstības, kas ir pieņemtas par iepriekš
deklarētiem izdevumiem) un vēlāk lēmums tiek pārskatīts un NVI summa mainīta (labvēlīgāk
finansējuma saņēmējam) vai lēmums par neatbilstību atcelts vispār, tad, lai izdevumi dalībvalsts
līmenī tiktu atzīti par attiecināmiem, tos maksājuma pieteikumā atkārtoti iekļaut var tikai ar tiesas
lēmumu. Ņemot vērā, ka SI un VI nav tiesas institūcija, pēc lēmuma stāšanās spēkā SI un VI ietvaros
pārsūdzēto lēmumu par neatbilstībām izdevumi vairs nevar tikt deklarēti EK un tie attiecīgi jāsedz
no valsts budžeta.
48. VI ievada KPVIS piecu darbdienu laikā:
48.1. no iesnieguma saņemšanas dienas - informāciju par apstrīdētajiem SI lēmumiem;
48.2. no dienas, kad VI pieņemts pārvaldes lēmums - izskatīšanas rezultātus.
49. Ja finansējuma saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, un rodas strīds saistībā ar SI pieņemto
lēmumu par neatbilstības konstatēšanu, puses saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 31.pantu to risina civiltiesiskā
kārtībā.

VIII Ziņošana EK/OLAF IMS par konstatēto neatbilstību
50. SI saskaņā ar šo vadlīniju 7.punkta d) apakšpunktu ziņo EK/OLAF par:
50.1. neatbilstībām, kas nav klasificētas kā “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību”
vai “Krāpšana”, kuru kopējā konstatētā NVI ES fondu daļa ir lielāka par 10 000 euro, un
visi vai daļa no šiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem (neatkarīgi no summas) ir bijuši
iekļauti izdevumu deklarācijā un ir deklarēti EK, izņemot EK/OLAF nav jāziņo par
finansējuma saņēmēja paša konstatētām un paziņotām neatbilstībām;
Piemēri:
1) Projektā tiek konstatēti NVI 11 000 euro apmērā (ES fondu daļa), no kuriem EK
deklarēti izdevumi 1 000 euro apmērā.
KPVIS, šis gadījums ievadīts kā viena neatbilstība (norādot deklarēto un nedeklarēto
daļu), par šādu neatbilstību jāziņo EK/OLAF, informāciju ievadot EK/OLAF IMS.

50

Guidance for Member States on Amounts Withdrawn, Recovered, to be Recovered and Irrecoverable Amounts
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2) Izskatot projekta ietvaros iesniegto iepirkumu plānu, tika konstatēts, ka finansējuma
saņēmējs ielas pārbūvei veicis atsevišķus iepirkumus projektēšanai un
autoruzraudzībai. Ņemot vērā, ka projektēšanas darbi abu iepirkumu ietvaros
nodrošina vienas ielas vienotu tehnisko un ekonomisko funkciju, kā arī iepirkumi
organizēti ar nelielu laika intervālu, secināts, ka finansējuma saņēmējs pārkāpis PIL
9.panta ceturtās daļas noteikumus par iepirkuma dalīšanu daļās, tādējādi
nenodrošinot atbilstošu iepirkuma procedūras kārtību, līdz ar to konstatējams
pārkāpums.
Ņemot vērā pārkāpuma būtiskumu, radītās sekas un samērīguma principu, pieņemts
lēmums piemērot finanšu korekciju 25% apmērā maksājuma pieprasījumā nr.1
iekļautajiem izdevumiem par šiem iepirkumiem.
KPVIS, šis gadījums ievadīts kā divas neatbilstības:
Neatbilstība
Saistībā ar iepirkuma
A līgumu
Saistībā ar iepirkuma
B līgumu
KOPĀ

Neatbilstoši veiktie izdevumi, euro
Deklarētā ES fondu daļa
Nedeklarētā ES fondu daļa
2 300

4 200
3 800
10 300

Par šādu pārkāpumu EK/OLAF ziņojamas abas neatbilstības vienā ierakstā, informāciju
ievadot EK/OLAF IMS un sadaļā “Komentāri” aprakstot pamatojumu ziņošanai par
katru neatbilstību zem noteiktā 10 000 euro sliekšņa.
50.2. neatbilstībām, kas klasificētas kā “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību”
vai “Krāpšana”, kuru kopējā konstatētā NVI ES fondu daļa ir lielāka par 10 000 euro
(neatkarīgi no tā vai konstatētās NVI summas ir/nav deklarētas EK), izņemot EK/OLAF
nav jāziņo par finansējuma saņēmēja paša konstatētām un paziņotām neatbilstībām;
Piemērs:
Projekta ietvaros rīkotā iepirkuma rezultātā ar SIA “X” noslēgtā būvdarbu līguma izpildē
konstatēta, iespējams, apdrošināšanas kompānijas izsniegtu dokumentu viltošana, par ko
ir uzsākts kriminālprocess. SI, līdz galīgā lēmuma pieņemšanai kriminālprocesā, pieņem
lēmumu konstatēt neatbilstību “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību”,
piemērojot 100% finanšu korekciju ar SIA “X” noslēgtā būvdarbu līguma izdevumiem, t.i.,
200 000 EUR ES fondu fin. (no tiem 150 000 EUR deklarēti EK, 50 000 nav deklarēti EK),
apturot visus ar pārkāpumu saistītos maksājumus projektā.
Par neatbilstību jāziņo EK/OLAF, norādot neatbilstības veidu “Aizdomas par krāpšanu
vai organizēto noziedzību” (klasifikators “IRQ3”).
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Tiesībsargājošā iestāde par vainīgu dokumentu viltošanā atzīst būvnieka SIA “X”
apakšuzņēmēja SIA “Y” valdes locekli.
Ņemot vērā prokurora izdoto priekšrakstu par sodu, SI pārkvalificē pārkāpumu kā
“Krāpšana” atbilstoši šo vadlīniju 5.pielikuma 4. punktam un tā kā minētais punkts paredz
100% finanšu korekcijas piemērošanu izdevumiem, kas saistīti ar krāpšanu, SI precizē
neatbilstoši veikto izdevumu apjomu t.i., finanšu korekciju 100% apmērā piemēro ar
noslēgto vienošanos starp būvnieka SIA “X” un apakšuzņēmēja SIA “Y” saistītajiem
izdevumiem t.i., 15 000 EUR ES fondu fin. (no tiem 5 000 EUR deklarēti EK, 10 000 nav
deklarēti EK).
EK/OLAF sākotnēji ziņotajai neatbilstībai jāprecizē ievadītie dati, norādot aktuālo
informāciju t.sk. klasifikators “IRQ3” jāmaina uz “IRQ5”.
50.3. par neatbilstībām, kuru kopējā konstatētā NVI ES fondu daļa ir lielāka par
10 000 euro un konstatētas pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas51;
SI kā kreditora prasījumi par atgūstamajiem neatbilstoši veiktajiem
izdevumiem
pret
parādnieku
iesniedzami
maksātnespējas
administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā
izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu.
Maksātnespējas administrators var konstatēt pazīmes, kas liecina par
parādnieka ļaunprātīgu maksātnespēju, tomēr pamatoti un tiesiski to var
konstatēt tikai kriminālprocesa ietvaros52. Tāpēc, nepieciešams
noskaidrot vai maksātnespējas administrators nav nosūtījis Valsts policijai iesniegumu
par noziedzīgu nodarījumu maksātnespējas jomā izmeklēšanas ierosināšanu.
Saņemot informāciju no maksātnespējas procesa administratora par iesniegtu
iesniegumu izmeklēšanas uzsākšanai, EK/OLAF IMS noziņotais gadījums jāklasificē kā
“Aizdomas par krāpšanu”.
50.4. par iepriekš EK/OLAF noziņotām neatbilstībām, par kurām pārskata ceturksnī tika
precizēta informācija KPVIS (t.i., EK/OLAF sniedzamie progresa ziņojumi);
50.5. par neatbilstībām, kuru kopējā konstatētā NVI ES fondu daļa ir lielāka par 10 000 euro
un kurām varētu būt sekas ārpus Latvijas teritorijas (steidzamiem neatbilstību
gadījumiem).

51

Regulas Nr.1303/2013 122.panta 2.punkts
Parādnieks ar prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un
nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu noziedzīgos nodarījumos saskaņā ar Krimināllikuma 213.panta otro daļu
(juridiskas personas tīša novešana līdz maksātnespējai) vai 214.pantu (nepatiesa maksātnespējas procesa pieteikuma
iesniegšana).
52
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SI par neatbilstībām EK/OLAF ziņo, izmantojot EK/OLAF IMS https://afis.olaf.europa.eu/
(informācija
par
sistēmas
lietošanu
skatīt
ES
fondu
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi).
51. Ziņošana EK/OLAF par šo vadlīniju 50.5.apakšpunktā minētajiem steidzamajiem neatbilstību
gadījumiem:
SI jāievada informācija EK/OLAF IMS un tiešsaistes režīmā jānosūta EK/OLAF triju darbdienu
laikā pēc attiecīgās neatbilstības konstatēšanas, kas atbilst Īstenošanas regulas (ES)
Nr.2015/197453 2.panta nosacījumiem (pastāv bažas, ka šīm neatbilstībām var būt sekas ārpus
valsts teritorijas), vienlaikus elektroniskā veidā informējot VI, RI, SEI un AI.
52. VI informāciju par visām attiecīgajā ceturksnī KPVIS ievadītajām neatbilstībām, tostarp šo
vadlīniju 50.punkta apakšpunktos norādītajiem gadījumiem, apkopo šādos termiņos:
52.1. par kārtējā gada I ceturksni – līdz kārtējā gada 1.maijam;
52.2. par kārtējā gada II ceturksni – līdz kārtējā gada 1.augustam;
52.3. par kārtējā gada III ceturksni – līdz kārtējā gada 1.novembrim;
52.4. par kārtējā gada IV ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim.
53. SI, pēc VI lūguma, pārbauda saskaņā ar šo vadlīniju 52.punktu apkopotos kārtējā pārskata ceturksnī
konstatētos neatbilstību gadījumus un informē par EK/OLAF ziņojamām neatbilstībām.
54. VI 10 darbdienu laikā pēc katra šo vadlīniju 52.punkta apakšpunktā minētā termiņa beigām organizē
neatbilstību darba grupas sanāksmi54 (sanāksmi var organizēt arī rakstiskajā procedūrā), pieaicinot
SI, AI, SEI, FM Iekšējā audita departamentu, IUB un RI, lai apspriestu attiecīgā ceturkšņa
neatbilstības un vienotos, par kurām neatbilstībām jāziņo EK/OLAF.
VI atbildīgie darbinieki sanāksmē informē arī par iepriekšējā pārskata perioda sanāksmē panākto
vienošanos izpildi, DP iepriekšējos ceturkšņos konstatētajām neatbilstību lietām, ja ir notikušas
būtiskas izmaiņas (piem., nepieciešams EK/OLAF IMS ziņot par progresu), kā arī izskata citus
pieteiktos aktuālos jautājumus un panāk vienotu pieeju šo jautājumu/problēmu risināšanā.
55. Par neatbilstību gadījumiem, par kuriem šo vadlīniju 54.punktā minētajā neatbilstību sanāksmē
pieņemts lēmums ziņot EK, SI piecu darbdienu laikā pēc katra ceturkšņa neatbilstību sanāksmes
ievada informāciju EK/OLAF IMS saskaņā ar EK/OLAF izstrādātajās lietotāja rokasgrāmatās55 un
KPVIS ievietotā dokumenta “Norādes IMS lauku aizpildīšanā”56 iekļautajām norādēm par atsevišķu
53

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1974&qid=1456398370425&from=EN
54
VI organizētā ceturkšņa sanāksme par konstatētajām neatbilstībām notiek saskaņā ar Finanšu ministrijas izdoto
rīkojumu „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektos
identificēto neatbilstību ziņošanas EK darba grupu”
55
Pieejamas ES fondu tīmekļa vietnē – http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi (10.2., 10.3. un 10.4.punkts).
56
https://lrg.cfla.gov.lv/index.php/S%C4%81kumlapa
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EK/OLAF IMS sadaļu aizpildīšanu.. Pēc datu ievadīšanas nospiež sistēmas pogu „Finalise”
(”Pabeigt”) un informē VI atbildīgos darbiniekus par informācijas ievadīšanu.
56. VI atbildīgie darbinieki trīs darbdienu laikā pēc šo vadlīniju 55.punktā minētā termiņa veic ziņoto
neatbilstību datu kvalitātes pārbaudi EK/OLAF IMS. Pārliecinās, ka dati ir pilnīgi, ievadīti
noteiktajā termiņā un atbilstoši prasībām57. VI elektroniski informē SI par ievadīto datu saskaņošanu
vai nepieciešamajiem precizējumiem.
57. SI vienas darbdienas laikā pēc šo vadlīniju 56.punktā minētā termiņa veic precizējumus
(pieprasījuma veids “Recreate a Rejected Request” (“Atjaunot noraidīto pieprasījumu”), ja VI
atbildīgais darbinieks noraidījis ievadīto pieprasījumu) atbilstoši VI atbildīgā darbinieka
norādījumiem, saskaņo tos ar atbildīgo darbinieku. Pēc precizētās informācijas ievades SI
darbinieks ziņojumu “finalizē” (tas nozīmē – nospiež sistēmas pogu „Finalize” (“Pabeigt”)) .
SI ziņojuma nosūtīšana EK/OLAF jānodrošina divu mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām,
nospiežot sistēmas pogu “Send” (“Sūtīt”).

Pēc ziņojuma nosūtīšanas EK/OLAF, IMS laukos Nr.1.1. “Fonds”, Nr.1.2.
“Gads”, Nr.1.3. “Plānošanas periods” norādītā informācija vairs nav
labojama.
58. RI, izmantojot EK/OLAF IMS, ziņo par RI konstatētajām neatbilstībām, ja par tām nav ziņojusi SI.

IX EK/OLAF IMS lietotāju tiesību pieteikšana
59. VI atbildīgais darbinieks uzskaita piešķirtās EK/OLAF IMS lietotāju tiesības un vismaz vienu reizi
gadā (kārtējā gada I ceturksnī) pārskata nepieciešamību tās aktualizēt, pieprasot informāciju no IMS
lietotājiem.
60. SI, AI, SEI, RI jebkurā laikā rakstveidā var informēt VI par nepieciešamību piešķirt, precizēt, dzēst
iestādes pārstāvjiem EK/OLAF IMS lietotāju tiesības ziņošanai EK/OLAF par neatbilstībām.
61. Par darbiniekiem, kuriem nepieciešams nodrošināt piekļuvi EK/OLAF IMS vai aktualizēt viņu
lietotāju tiesības, iestādes sniedz VI šādu informāciju:
Paraugs informācijas sniegšanai par EK/OLAF IMS lietotājiem
Ņemot vērā konstatētos trūkumus datu ievadē, VI var lūgt SI, ievadot informāciju IMS, nodrošināt “četru acu
principu”.
57
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Vārds
Uzvārds
Lietotāju tiesību statuss58
E-pasta adrese
Iestādes nosaukums
Iestādes
nosaukuma
saīsinājums
62. VI nodrošina lietotāju tiesību pieprasījuma izskatīšanu un pēc informācijas saņemšanas vai
informācijas aktualizēšanas ievada informāciju EK/OLAF IMS sistēmā izmantojot „User
registration tool”(“Lietotāja reģistrācijas rīks”). Pieeja EK/OLAF IMS sistēmas „User
registration tool” (“Lietotāja reģistrācijas rīks”) ir nodrošināta VI darbiniekiem, kuri ir sadarbības
koordinatori ar EK/OLAF (IMS-country-officer un Liaison officer).

X Neatbilstību slēgšana
63. Neatbilstību lietu slēdz šādos gadījumos:
63.1. Visi NVI ir ieturēti vai atgūti, un turpmāk nekādas darbības vai izmaiņas neatbilstību
lietā nav paredzētas/gaidāmas (piemēram, SI rīcībā nav informācijas, ka finansējuma
saņēmējs apstrīdēs lēmumu par neatbilstības konstatēšanu vai arī aizdomu par krāpšanu
gadījumos kriminālprocess ir pabeigts);
63.2. Maksātnespējas procesa ietvaros (nesagaidot maksātnespējas procesa pabeigšanu)
atgūts viss NVI apmērs saskaņā ar maksātnespējas kreditoram iesniegto prasību;
63.3. Tiek pabeigts maksātnespējas process (fiziska persona pasludināta par bankrotējušu un
tai pabeigta saistību dzēšanas procedūra vai uzņēmums ir likvidēts), un attiecībā uz
neatgūstamo summu ir saņemts EK apstiprinājums saskaņā ar šo vadlīniju
63.4.apakšpunktu;
63.4. Pēc sertifikācijas iestādes paziņojuma saņemšanas par EK apstiprinājumu, ka
dalībvalstij nav jāatlīdzina ES ieguldījums59.
Ja SI piemēro finanšu korekciju, jārēķinās, ka neatbilstību ilgāku laiku
nevarēs slēgt - līdz brīdim kamēr atgūti visi NVI.

Iespējamie lietotāju tiesību veidi: informācijas ievadei, informācijas apstiprināšanai un nosūtīšanai EK vai arī
aplūkošanai lasīšanas režīmā.
59
Atbilstoši Deleģētās regulas (ES) Nr.2016/568 1.pantam (šo vadlīniju 1.pielikuma 8.punkts);
58
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XI Neatbilstību summu atkārtota izmantošana
64. Atkārtota ieturēto/atgūto NVI izmantošana darbībai60 (projektam), kuru skar pārkāpums, nav
pieļaujama, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr.1303/2013 143.panta 4.punkta prasībām, taču šo
neatbilstības summu var izmantot citiem projektiem tā paša SAM vai SAM pasākumu ietvaros.
65. Finanšu instrumentu un fondu fondu gadījumā SI par NVI summu nesamazina projekta
attiecināmās izmaksas, ja neatbilstība konstatēta galasaņēmēju līmenī (neatbilstoši veiktos
izdevumus iespējams aizvietot ar citiem atbilstoši veiktiem attiecināmiem izdevumiem pie Regulā
Nr.2018/1046 minētajiem nosacījumiem61). Projekta attiecināmās izmaksas tiek samazinātas, ja
neatbilstība tiek atklāta tās struktūras līmenī, kura īsteno fondu fondu vai finanšu instrumentus, ja
finanšu instruments tiek īstenots, izmantojot struktūru bez fondu fonda, ka ārī ja tiek veikta finanšu
korekcija saistībā ar sistēmisku pārkāpumu. Atšķirībā no finanšu instrumentiem un fondu fondiem,
ja neatbilstība tiek konstatēta projekta galasaņēmēju līmenī, tad projekta attiecināmās izmaksas tiek
samazinātas (t.i., netiek dota iespēja aizvietot neatbilstības ar citiem attiecināmiem izdevumiem).
66. Atmaksājamās palīdzības62 gadījumā, ja netiek izpildīti projekta nosacījumi par atmaksājamo
palīdzību, kas noteikti MK noteikumos par attiecīgā SAM īstenošanu, kuriem jāizpildās, lai atbalstu
projektā varētu uzskatīt par atmaksājamu, tad tā nav uzskatāma par neatbilstību63 Regulas (ES)
Nr.1303/2013 2.panta 36.punkta un MK noteikumu par neatbilstībām 2.punkta izpratnē. Izdevumi
šādos gadījumos nav atskaitāmi no EK deklarētajiem izdevumiem.
Atmaksājamās palīdzības gadījumā par neatbilstību uzskatāmi jebkuri citi projekta ieviešanas
nosacījumu pārkāpumi, kas nevar tikt izmantoti tam pašam projektam, un tie atskaitāmi no EK
deklarētajiem izdevumiem.64
Atmaksājamo palīdzību, kas atmaksāta SI, atkārtoti izmanto tādiem pašiem SAM mērķiem vai
saskaņā ar darbības programmas mērķiem.

60

Regulas (ES) Nr.1303/2013 2.panta 9.punkts.
Regulas Nr.2018/1046 272. panta 14. c) punkts.
62
Atmaksājamā palīdzība kā atbalsta veids, kas aprakstīs Regulas (ES) Nr.1303/2013 66.pantā;
63
Piemēru skatīt EK 2015.gada 15.aprīļa vadlīnijās - European Structural and Investment Funds Guidance for Member
States on Definition and use of repayable assistance in comparison to financial instruments and grants:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_repayable_assistance_en.pdf ;
64
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_repayable_assistance_en.pdf (skatīt
2.2.4.sadaļu).
61

