
VARAMnot_ETSneatb_250315; Ministru kabineta noteikumu projekts „Ziņojumu sniegšanas par Eiropas 

Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansēto projektu ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām un programmas finansējuma atgūšanas kārtība 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 

  

 

2015.gada  .       Noteikumi Nr. 

Rīgā           (prot.Nr. , . §) 

 

 

Ziņojumu sniegšanas par Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa 

„Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansēto projektu ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām un programmas finansējuma atgūšanas 

kārtība 

 

Izdoti saskaņā ar 

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa  

„Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu  

vadības likuma 15.panta 1.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

  1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības Strukturālo 

un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālās sadarbības” 2014. – 

2020.gadam programmu (turpmāk – programmas) finansēto projektu ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām, uzskaita vai atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus, 

kā arī piemēro proporcionālu finanšu korekciju. 

 

2. Programmu finansētie projekti šo noteikumu izpratnē ir Latvijā 

reģistrēto finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmēji) 

programmās īstenotie projekti. 
 

3.Neatbilstība šo noteikumu izpratnē ir jebkurš Latvijas Republikas vai 

Eiropas Savienības tiesību akta pārkāpums, kas atbilst Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2013.gada 17.decembra regulas (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 (turpmāk – Regula Nr.1303/2013) 2.panta 36.punktam. 

 

4. Nacionālā atbildīgā iestāde pēc programmas vadošās iestādes 

pieprasījuma piedalās programmas finansēto projektu ieviešanā konstatēto 

neatbilstību izvērtēšanā.  
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5. Nacionālā atbildīgā iestāde veic uzskaiti par programmas vadošās 

iestādes pieņemtajiem lēmumiem par neatbilstībām, nodrošina ziņojuma 

sniegšanu Eiropas Komisijai un informatīvā ziņojuma sagatavošanu 

iesniegšanai Ministru kabinetā ne retāk, ka reizi gadā, kā arī veic neatbilstoši 

veikto izdevumu atgūšanu no finansējuma saņēmēja, ja nav iespējams 

nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši šo noteikumu 

13.punktam. 

 

II. Neatbilstības izvērtēšana un lēmuma pieņemšana  

 

6. Jebkura programmas vadībā iesaistītā institūcija var identificēt 

iespējamu neatbilstību programmas finansēto projektu ieviešanā un ziņot par to 

programmas vadošajai iestādei. 

 

7.Sniedzot šo noteikumu 6.punktā minēto informāciju, institūcija, kura 

konstatējusi iespējamu neatbilstību, norāda (ja tās rīcībā ir atbilstoša 

informācija): 

7.1. finansējuma saņēmēju, kura īstenotajā projektā ir konstatēta 

iespējamā neatbilstība; 

7.2. programmas nosaukumu, finansēšanas līguma numuru, projekta, kurā 

konstatēta iespējamā neatbilstība, numuru un nosaukumu; 

7.3. neatbilstoši veikto izdevumu summu, tai skaitā neattiecināmo Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansējumu un neattiecināmo nacionālo 

finansējumu; 

7.4. iespējamās neatbilstības būtību (t.sk. izmaksu pozīciju); 

7.5. veidu, kādā iespējamā neatbilstība atklāta; 

7.6. institūcijas kontaktinformāciju.  

 

8. Pēc programmas vadošās iestādes pieprasījuma saņemšanas par šo 

noteikumu 6. un 7.punktā minētās informācijas izvērtējumu nacionālā atbildīgā 

iestāde sadarbībā ar finanšu kontroles institūciju izvērtē katru konstatēto 

iespējamo neatbilstību atbilstoši attiecīgās programmas nosacījumiem un 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un sniedz atbildi programmas 

vadošai iestādei tās noteiktajos termiņos. Ja precīzu neatbilstoši veikto izdevumu 

apjomu nav iespējams noteikt vai būtu nesamērīgi samazināt projekta 

attiecināmo izmaksu apjomu par visu neatbilstošo izdevumu (izdevumu, kas 

neatbilst normatīvo aktu vai finansēšanas līguma nosacījumiem) summu, 

nacionālā atbildīgā iestāde var sniegt priekšlikumu programmas vadošai iestādei 

piemērot proporcionālo finanšu korekciju. 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=214913#p4


 

VARAMnot_ETSneatb_250315; Ministru kabineta noteikumu projekts „Ziņojumu sniegšanas par Eiropas 

Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansēto projektu ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām un programmas finansējuma atgūšanas kārtība” 
 

3 

9. Programmas vadošā iestāde pēc šo noteikumu 7. un 8.punktā minētās 

informācijas saņemšanas, pieņem lēmumu par neatbilstību, kā arī par darbībām 

konstatētās neatbilstības novēršanai vai par piešķirtā finansējuma atgūšanu, ja 

finansējuma saņēmējam ir izmaksāts programmas finansējums par izdevumiem, 

kas atzīti par neatbilstoši veiktiem, un informē par to nacionālo atbildīgo iestādi. 

 

 

III. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana 

 

10.Finansējuma saņēmējs, kas ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes 

iestāde, atvasināta publiska persona, saņemot programmas vadošās iestādes 

lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu vai atgūšanu, 10 darbdienu 

laikā sniedz informāciju par ietekmi uz valsts budžetu nacionālajai atbildīgajai 

iestādei šo noteikumu 5.punktā minētā informatīvā ziņojuma sagatavošanai.  

 

11. Nacionālā atbildīgā iestāde, saņemot šo noteikumu 10.punktā minēto 

informāciju, sagatavo un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par programmas finansētajā 

projektā neatbilstoši veiktajiem un ieturētajiem izdevumiem, kā arī par 

nepieciešamību atmaksāt neatbilstoši veiktos izdevumus attiecīgās programmas 

budžetā, norādot informāciju saskaņā ar šo noteikumu 7.un 9.punktu, kā arī 

attiecīgās programmas vadošās iestādes budžeta kontu un atmaksas termiņu.  

 

12. Šo noteikumu 10.punktā minētais finansējuma saņēmējs pēc Ministru 

kabineta lēmuma par valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu neatbilstoši veikto 

izdevumu atmaksāšanai pieņemšanas un 10 dienu laikā no brīža, kad kontā ir 

pieejami finanšu līdzekļi, iemaksā finanšu līdzekļus programmas vadošās 

iestādes programmas budžeta kontā, Valsts kases konta izraksta kopiju nosūtot 

nacionālajai atbildīgajai iestādei.  

 

13. Finansējuma saņēmējs, kas nav tiešās vai pastarpinātās valsts 

pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, saņemot 

programmas vadošās iestādes lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu 

atgūšanu un, pamatojoties uz finansēšanas līgumu, noteiktajos termiņos veic 

neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanu programmas vadošās iestādes 

programmas budžeta kontā, maksājuma iestādes apliecināto maksājuma 

uzdevuma kopiju nosūtot nacionālajai atbildīgajai iestādei 

 

14. Ja netiek nodrošināta neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana atbilstoši 

šo noteikumu 13.punktam, nacionālā atbildīgā iestāde saskaņā ar Eiropas 

Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 
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programmu vadības likuma 17.panta otro daļu veic finansējuma atgūšanu 

civiltiesiskā kārtībā. 

 

15. Šo noteikumu 13.punktā minētais finansējuma saņēmējs triju 

darbdienu laikā pēc neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanas informē 

nacionālo atbildīgo iestādi par neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanu 

programmas vadošās iestādes programmas budžeta kontā, iesniedzot maksājuma 

iestādes apliecināto maksājuma uzdevuma kopiju.  

 

16. Ja nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 

atbilstoši šo noteikumu 15.punktam vai, ja finansējuma saņēmējam ir izmaksāts 

programmas finansējums par izdevumiem, kas atzīti par neatbilstoši veiktiem: 

16.1. atbilstoši šo noteikumu 5.punktam nacionālā atbildīgā iestāde 

sagatavo un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs iesniedz Ministru 

kabinetā informatīvo ziņojumu par nepieciešamību atmaksāt neatbilstoši veiktos 

izdevumus programmas budžetā, norādot informāciju saskaņā ar šo noteikumu 

7. un 9.punktu, kā arī nacionālās atbildīgās iestādes budžeta kontu un 

atmaksāšanas termiņu; 

16.2. pēc Ministru kabinets lēmuma par valsts budžeta līdzekļu 

novirzīšanu neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanai pieņemšanas nacionālā 

atbildīgā iestāde 10 dienu laikā no brīža, kad kontā ir pieejami finanšu līdzekļi, 

iemaksā finanšu līdzekļus programmas vadošās iestādes programmas budžeta 

kontā.  

 

17. Šo noteikumu 13.,15. un 17. punktos minētajos gadījumos par 

neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu uzskata datumu, kad neatbilstoši 

veikto izdevumu summa ir atmaksāta programmas vadošās iestādes budžeta 

kontā.  

 

IV. Ziņošana Eiropas Komisijai par konstatēto neatbilstību 

 

20. Nacionālā atbildīgā iestāde Regulas Nr.1303/2013 122.panta 2.punktā 

noteiktajā gadījumā ziņo Eiropas Komisijai par neatbilstību, izmantojot Eiropas 

Komisijas izveidotu un Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja uzturētu datu 

apmaiņas sistēmu, kas nodrošina drošu datu apmaiņu starp Eiropas Komisiju un 

katru Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju (turpmāk – 

neatbilstību vadības sistēma). 
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21. Nacionālā atbildīgā iestāde neatbilstību vadības sistēmā ievada un 

nosūta Eiropas Komisijai informāciju par neatbilstībām, kas atbilst deleģētā akta 

Nr.XXX “Par kritērijiem attiecībā uz neatbilstībām, par kurām jāziņo EK/OLAF 

un iesniedzamajiem datiem” 3. un 4.pantā minētajiem nosacījumiem. 

 

 22. Par neatbilstību, kas atbilst Eiropas Komisijas ieviešanas aktam 

Nr.XXX “Par neatbilstību ziņošanas intervālu un ziņošanas formātu” 2.panta 

3.punktā minētajiem nosacījumiem, nacionālā atbildīgā iestāde ievada 

informāciju neatbilstību vadības sistēmā un nosūta Eiropas Komisijai trīs 

darbdienu laikā pēc attiecīgās neatbilstības konstatēšanas, vienlaikus 

elektroniski informējot attiecīgās programmas vadošo iestādi, sertifikācijas 

iestādi un revīzijas iestādi. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

23. Nacionālā atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzskaiti par katru 

neatbilstību, par kuru attiecīgās programmas vadošā iestāde ir pieņēmusi 

lēmumu un sniegusi informāciju par tās ievadīšanu programmas vadības 

informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam, kā arī par neatbilstoši veikto izdevumu 

atgūšanu. Informāciju uzskaita nacionālās atbildīgās iestādes izveidotajā 

neatbilstību uzskaites reģistrā. 

 

 

Ministru prezidente  L.Straujuma 

 

 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrs                                                K.Gerhards 

 

 

Vīza: valsts sekretārs                                                                 G.Puķītis 

 

 
 

 

25.03.2015 

1168 

 

Jūlija Jakovļeva 

Attīstības instrumentu departamenta  

Teritoriālās sadarbības nodaļas 

vecākā eksperte 

67026488, julija.jakovleva@varam.gov.lv 

mailto:julija.jakovleva@varam.gov.lv
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