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KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. …/.., 

ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (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 
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I PIELIKUMS 

15. panta 2. punktā minētie pārskata periodi 
 

Nozare Pārskata periods (gadi) 

Dzelzceļš 30 

Ūdensapgāde/sanitārija 30 

Ceļi 25‒30 

Atkritumu apsaimniekošana 25‒30 

Ostas un lidostas  25 

Pilsētas transports 25‒30 

Enerģija 15‒25 

Pētniecība un inovācija  15‒25 

Platjosla 15‒20 

Uzņēmējdarbības 
infrastruktūra  

10‒15 

Citas nozares  10‒15 

 



LV 3   LV 

II PIELIKUMS 

Kritēriji lielo projektu kvalitātes pārbaudei, kas minēta 24. pantā  

 

1. Kvalitātes pārbaudes kritēriji attiecībā uz informācijas prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
101. panta a) apakšpunktā1  
Pierādījumi par pietiekamu tehnisko, juridisko, finanšu un administratīvo spēju 
pārvaldīt projektu īstenošanas un darbības posmā. 

2. Kvalitātes pārbaudes kritēriji attiecībā uz informācijas prasībām, kas 
paredzētas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 101. panta b) apakšpunktā 
Pierādījumi par projekta finansējuma atbilstību, pamatojoties uz saistītajām 
prasībām, kas saistītas ar vietu vai projekta teritoriju. 

3. Kvalitātes pārbaudes kritēriji attiecībā uz informācijas prasībām, kas 
paredzētas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 101. panta c) apakšpunktā 

3.1. Kopējo izmaksu un kopējo atbilstīgo izmaksu aprēķina pareizība, ņemot vērā 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 61. pantā paredzētās prasības, un pietiekami sīks 
izklāsts, izmaksu aprēķinā izmantotā loģiskā pamatojuma piemērotība gan paredzēto 
mērķu sasniegšanas vispārējo izmaksu ziņā, gan attiecīgā gadījumā vienības izmaksu 
ziņā. 

3.2. Pierādījumi par tiesībām attiecīgos gadījumos saņemt atbalstu no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (turpmāk „ERAF”) vai Kohēzijas fonda un par to, ka finansējums 
paredzēts tikai tiem elementiem, kas ir saskaņā ar atbilstības noteikumiem, kuri 
paredzēti Regulā (ES) Nr. 1303/2013, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. 1301/20132 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1300/20133, un 
atbilstības noteikumiem, kurus pieņēmušas dalībvalstis. 

3.3. Pierādījumi, ka publiskais atbalsts projektam nav uzskatāms par valsts atbalstu vai 
ka valsts atbalsta gadījumā tas atbilstīgi ņemts vērā, aprēķinot kopējo publisko 
ieguldījumu projektā. 

4. Kvalitātes pārbaudes kritēriji attiecībā uz informācijas prasībām, kas 
paredzētas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 101. panta d) apakšpunktā  

4.1. Pieprasījuma analīzes (vai uzņēmējdarbības plāna, ja tiek veikts ienesīgs 
ieguldījums) uzticamība, pamatojoties uz reālistiskām aplēsēm un saskaņā ar 

                                                 
1 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 
(OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.). 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi „Investīcijas izaugsmei un 
nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 289. lpp.). 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1300/2013 par Kohēzijas 
fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 281. lpp.). 
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galvenajām demogrāfiskajām tendencēm un attīstību attiecīgajā nozarē, lai pamatotu 
projekta nepieciešamību un projekta iekārtu kopējo jaudu. 

4.2. Iespēju analīzes kvalitātes piemērotība, lai atbalstītu dalībvalsts secinājumu, ka 
veikta galveno alternatīvu analīze un ka īstenošanai izvēlēta labākā iespēja, tostarp 
izvēlētās iespējas pamatojums. 

4.3. Ierosinātās projekta tehnoloģijas piemērotība un atbalsta galasaņēmēja spēja 
nodrošināt tā ilgtspējību vai, ja atbalsta galasaņēmēja spēja ir nepietiekama, 
noteikumi, kas ir pietiekami, lai nodrošinātu nepieciešamo šīs spējas līmeni.  

4.4. Secinājuma pareizums attiecībā uz to, ka projekts ir iespējams un ka to var īstenot 
projektam plānotajā laikā vai vismaz līdz atbilstības perioda beigām, kā noteikts 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā. 

5. Kvalitātes pārbaudes kritēriji attiecībā uz informācijas prasībām, kas 
paredzētas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 101. panta e) apakšpunktā  

5.1. Izmaksu un ieguvumu analīzē pareizi ievērota nepieciešamā metodoloģija, kas 
minēta Regulas (ES) Nr. 1303/2013 101. pantā, un pareizi piemērota neto ienākumu 
aprēķina metode, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 61. pantā un šīs regulas 
15.–19. pantā. 

5.2. Secinājuma par to, ka projekts ir ekonomiski un finansiāli dzīvotspējīgs un ka tam ir 
pozitīva sociālekonomiska ietekme, kas pamato atbalsta līmeni tādā apmērā, kā 
paredzēts saskaņā ar ERAF vai Kohēzijas fondu, pareizība. 

6. Kvalitātes pārbaudes kritēriji attiecībā uz informācijas prasībām, kas 
paredzētas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 101. panta f) apakšpunktā 

6.1. Pierādīts ieguldījums vides un klimata pārmaiņu politikas virzienu mērķos, jo īpaši 
mērķos, kas saistīti ar stratēģiju „Eiropa 2020”, un pierādījumi, ka vērā ņemti ar 
klimata pārmaiņām saistītie riski, nepieciešamība pielāgoties klimata pārmaiņām un 
mazināt tās un noturība pret katastrofām, kā arī atbilstīgie pasākumi, kas īstenoti vai 
paredzēti, lai nodrošinātu projekta izturību pret klimata pārmaiņu mainību.  

6.2. Pierādījumi, ka princips „piesārņotājs maksā” un preventīvās darbības princips ir 
piemērots pareizi.  

6.3. Projekta atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2011/92/ES4 attiecībā 
uz projektiem, kas uzskaitīti minētās direktīvas I pielikumā, un projektiem, kas 
uzskaitīti minētās direktīvas II pielikumā, par kuriem kompetentās iestādes, 
izmantojot 4. pantā paredzēto izvērtēšanu, secinājušas, ka ir nepieciešama ietekmes 
uz vidi novērtējuma (turpmāk — „EIA”) procedūra, kā projektiem, kas uzskaitīti 
Direktīvas 2011/92/ES I pielikumā: 

(a) EIA ziņojuma netehniskais kopsavilkums ir saskaņā ar Direktīvas 2011/92/ES 
5. pantu un IV pielikumu, un par to ir notikusi sabiedriskā apspriešana un 

(b) apspriešanās ar vides iestādēm, sabiedrību un attiecīgos gadījumos ar citām 
dalībvalstīm ir notikusi saskaņā ar Direktīvas 2011/92/ES 6. un 7. Pantu, un 

                                                 
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku 

un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp.). 
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(c) kompetentās iestādes lēmums tika pieņemts saskaņā ar Direktīvas 2011/92/ES 
8. un 9. Pantu, vai 

(d) gadījumos, kad EIA procedūra ir pabeigta ar juridiski saistošu lēmumu, kam 
seko attīstības piekrišanas piešķiršana saskaņā ar Direktīvas 2011/92/ES 8. un 
9. pantu, dalībvalsts rakstiskas apņemšanās pieejamība par savlaicīgu rīcību, 
lai nodrošinātu, ka attīstības piekrišana tiks piešķirta vēlākais pirms darbu 
sākuma.  

6.4. Projekta atbilstība Direktīvai 2011/92/ES attiecībā uz projektiem, kas uzskaitīti 
minētās direktīvas II pielikumā, par kuriem kompetentās iestādes, izmantojot 
4. pantā paredzēto izvērtēšanu, secinājušas, ka nav nepieciešama EIA procedūra: 

(a) kompetento iestāžu izvērtēšanas lēmums ir pieņemts un ir pieejams 
sabiedrībai; un 

(b) ja izvērtēšanas lēmums neattiecas uz kritērijiem, kas uzskaitīti 
Direktīvas 2011/92/ES III pielikumā, sniegta attiecīgā informācija, kas 
paredzēta minētās direktīvas 4. pantā un III pielikumā. 

6.5. Attiecīgos gadījumos parādīta Direktīvas 2011/92/ES nepiemērojamība. 

6.6. Ja projekts ir plāna vai tādas programmas rezultāts (uz ko attiecas prasības, kuras 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/42/EK5), kura nav 
darbības programma, parādīta projekta atbilstība plānam vai programmai.  

6.7. Gadījumā, ja netiek izpildīti vispārīgie ex ante nosacījumi attiecībā uz vides tiesību 
aktiem un katrā atsevišķā gadījumā attiecībā uz jebkuriem attiecīgajiem 
tematiskajiem ex ante nosacījumiem saistībā ar atkritumu un ūdens nozari un 
transporta nozari (SVN prasības), kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
19. pantā un XI pielikumā, jāparāda saikne ar saskaņoto rīcības plānu. 

6.8. Projekta atbilstība Padomes Direktīvai 92/43/EEK6: 

(a) gadījumā, ja projekts varētu būtiski ietekmēt Natura 2000 tīkla teritoriju vai 
teritorijas (saskaņā ar 6. panta 3. punktu), veikts attiecīgs novērtējums, un tas 
pabeigts, pirms projektam piešķirta attīstības piekrišana; 

(b) gadījumā, ja projektam ir būtiska negatīva ietekme uz Natura 2000 tīkla 
teritoriju vai teritorijām, izpildītas Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punktā 
paredzētās prasības, tostarp paziņošana Komisijai vai Komisijas atzinums. 

6.9. Informācijas par vides integrācijas papildu pasākumiem, piemēram, vides revīziju, 
vides pārvaldību un īpašu vides uzraudzību, parādot atbilstību attiecībā uz 
konstatētajām vajadzībām. 

6.10. To pasākumu izmaksu aplēšu atbilstība, kuri veikti, lai novērstu negatīvu ietekmi uz 
vidi. 

6.11. Attiecīgos gadījumos projekta atbilstība attiecīgajām nozares vides direktīvām, jo 
īpaši: 

                                                 
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un 

programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.). 
6 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 

aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.). 
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(a) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK7 — projektiem, kas 
ietekmē ūdenstilpnes (projektiem, uz kuriem attiecas izņēmumi saskaņā ar 
minētās direktīvas 4. panta 7. punktu, — attiecīgos gadījumos novērtējuma 
pārbaude); 

(b) Padomes Direktīva 91/271/EEK8 — projektiem komunālo notekūdeņu nozarē; 

(c) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK9 un attiecīgās 
piemērojamās direktīvas, piemēram, Padomes Direktīva 1999/31/EK10, — 
projektiem, kas attiecas uz cietajiem atkritumiem, un 

(d) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES11 — projektiem, kam 
nepieciešama atļauja saskaņā ar minēto direktīvu.  

7. Kvalitātes pārbaudes kritēriji attiecībā uz informācijas prasībām, kas 
paredzētas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 101. panta g) apakšpunktā  

7.1. Projekta mērķu saskaņotība ar konkrētajiem mērķiem, kas noteikti saskaņā ar 
attiecīgo darbības programmu attiecīgo prioritāro virzienu, un atbilstība tiem. 

7.2. Projekta paredzamā ieguldījuma prioritārā virziena rezultātu un iznākuma rādītājos 
atbilstība. 

7.3. Projekta paredzamā ieguldījuma sociālekonomiskajā attīstībā atbilstība. 

7.4. Pierādījumi, ka atbalsta saņēmējs ir veicis atbilstošus pasākumus, lai darbības posmā 
nodrošinātu optimālu infrastruktūras izmantošanu. 

8. Kvalitātes pārbaudes kritēriji attiecībā uz informācijas prasībām, kas 
paredzētas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 101. panta h) apakšpunktā 

8.1. Pamatotie kopējie plānotie finanšu resursi un pamatotais plānotais atbalsts no 
fondiem ir pareizi parādīts finansēšanas plānā. 

8.2. Projekta finansēšanas plāna, kas parāda tā finanšu dzīvotspēju projekta īstenošanas 
gada finanšu vajadzībām, atbilstība. 

8.3. To fizisko un finanšu rādītāju atbilstība un pārbaudāmība, kurus izmanto progresa 
uzraudzībai, ņemot vērā apzinātos riskus. 

9. Kvalitātes pārbaudes kritēriji attiecībā uz informācijas prasībām, kas 
paredzētas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 101. panta i) apakšpunktā 

9.1. Liela projekta īstenošanai ierosinātā grafika pareizums un iespējamība, ņemot vērā 
apzinātos riskus. 

9.2. Ja projekta īstenošanas laiks ir ilgāks nekā plānošanas periods, norādīto posmu 
atbilstība un optimāla struktūra lietderības un efektivitātes ziņā.  

                                                 
7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 

Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.). 
8 Padomes 1991. gada 21. maija Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 

30.5.1991., 40. lpp.). 
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un 

par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.). 
10 Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (OV L 182, 

16.7.1999., 1. lpp.). 
11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām 

emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.). 
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III PIELIKUMS 

Tādu datu saraksts, kuri jāreģistrē un jāglabā datorizētā formā uzraudzības sistēmā (minēts 24. pantā) 

Dati nepieciešami par darbībām, ko atbalsta ar ESF, ERAF, Kohēzijas fondu un EJZF, ja vien 2. ailē nav noteikts citādi. 

Datu lauki Norāde par fondiem, 
attiecībā uz kuriem dati 

nav nepieciešami 

Dati par atbalsta saņēmēju1213 

1. Katra atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds/ nosaukums vai unikāls identifikators  

2. Informācija par to, vai atbalsta saņēmējs ir publisko vai privāto tiesību subjekts   

3. Informācija par to, vai atbalsta saņēmēja izdevumiem piemērotais PVN ir neatgūstams saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem par PVN 

 

4. Atbalsta saņēmēja kontaktinformācija   

Dati par darbību 

5. Darbības nosaukums vai unikāls identifikators  

6. Īss darbības apraksts  

7. Darbības pieteikuma iesniegšanas datums   

8. Sākuma datums, kas norādīts dokumentā, kurā noteikti atbalsta nosacījumi  

9. Beigu datums, kas norādīts dokumentā, kurā noteikti atbalsta nosacījumi  
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10. Faktiskais datums, kad darbība ir fiziski pabeigta vai pilnībā īstenota  

11. Struktūra, kas izdevusi dokumentu, kurā noteikti atbalsta nosacījumi  

12. Dokumenta, kurā noteikti atbalsta nosacījumi, datums  

13. Informācija par to, vai darbība ir liels projekts, un kopīgais identifikācijas kods (CCI)  Neattiecas uz ESF un 
EJZF 

14. Informācija par to, vai darbība ir kopīgs rīcības plāns, un  kopīgais identifikācijas kods (CCI) Neattiecas uz EJZF 

15. Informācija par to, vai darbība ietver finansējumu saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu 
(JNI) 

Neattiecas uz ERAF, 
Kohēzijas fondu un EJZF 

16. Informācija par to, vai publiskais atbalsts darbībai uzskatāms par valsts atbalstu  

17.  Informācija par to, vai darbība īstenota saskaņā ar publiskā un privātā sektora partnerības struktūru Neattiecas uz EJZF 

18. Darbības valūta  

19. Tās programmas vai programmu konverģences un konkurētspējas instruments, saskaņā ar kuru 
darbība tiek atbalstīta 

 

20. Tās programmas vai programmu prioritāte vai prioritātes, saskaņā ar kuru darbība tiek atbalstīta  

21. Fonds vai fondi, no kuriem tiek atbalstīta darbība  

22. Attiecīgā reģiona kategorija Neattiecas uz Kohēzijas 
fondu un EJZF 

Dati par intervences kategorijām 
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23. Intervences jomas kods vai kodi Neattiecas uz EJZF 

24. Finansējuma veida kods vai kodi Neattiecas uz EJZF 

25. Teritorijas veida kods vai kodi Neattiecas uz EJZF 

26. Teritoriālās nodrošināšanas sistēmas kods vai kodi  Neattiecas uz EJZF 

27. Tematiskā mērķa kods vai kodi Neattiecas uz ESF un 
EJZF 

28. ESF sekundārās tēmas kods vai kodi Neattiecas uz ERAF, 
Kohēzijas fondu un EJZF 

29. Saimnieciskās darbības kods vai kodi Neattiecas uz EJZF 

30. Vietas kods vai kodi Neattiecas uz EJZF 

Dati par rādītājiem 

31. Nosaukums un unikālais identifikators katram no kopējiem vai katras programmas īpašajiem 
iznākuma rādītājiem, kas ir būtiski darbībai, vai nosaukums un unikālais identifikators katram no 
kopējiem iznākuma rādītājiem dalījumā pēc dalībnieku dzimuma, ja nepieciešams saskaņā ar 
konkrētu fondu noteikumiem 

 

32. Katra iznākuma rādītāja mērvienība   

33. Iznākuma rādītāja mērķvērtība, attiecīgos gadījumos dalījumā pēc dzimuma  

34. Katra iznākuma rādītāja sasnieguma līmenis katrā kalendārajā gadā, attiecīgos gadījumos dalījumā 
pēc dzimuma 
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35. Nosaukums un unikālais identifikators katram no kopējiem un katras programmas īpašajiem 
rezultātu rādītājiem14, kas ir būtiski darbībai, vai nosaukums un unikālais identifikators katram no 
kopējiem rezultātu rādītājiem, dalījumā pēc dzimuma, ja nepieciešams saskaņā ar konkrētu fondu 
noteikumiem 

 

36. Katra rezultātu rādītāja mērvienība  

37. Katra sniegtā rezultātu rādītāja atsauces vērtība  Neattiecas uz ESF 

38. Katra sniegtā rezultātu rādītāja mērķvērtība, attiecīgos gadījumos dalījumā pēc dzimuma Neattiecas uz ERAF un 
Kohēzijas fondu 

39. Katra rezultāta mērķvērtības un atsauces vērtības mērvienība  

40. Katra rezultātu rādītāja sasnieguma līmenis katrā kalendārajā gadā, attiecīgos gadījumos dalījumā 
pēc dzimuma 

Neattiecas uz ERAF un 
Kohēzijas fondu 

Katras darbības finanšu dati (valūtā, kas piemērojama darbībai) 

41. Darbības kopējo atbilstīgo izmaksu summa, kas apstiprināta dokumentā, kurā noteikti atbalsta 
nosacījumi  

 

42. Kopējo atbilstīgo izmaksu summa, kas uzskatāma par publiskiem izdevumiem saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1303/2013 2. panta 15. punktu 

 

43. Publiskā atbalsta summa saskaņā ar dokumentu, kurā noteikti atbalsta nosacījumi  

Dati par atbalsta saņēmēju maksājuma pieprasījumiem  
(valūtā, kas piemērojama darbībai) 

44. Datums, kad no atbalsta saņēmēja saņemts katrs maksājuma pieprasījums  
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45. Datums, kad katrs maksājums veikts par labu atbalsta saņēmējam, pamatojoties uz maksājuma 
pieprasījumu 

 

46. Atbilstīgo izdevumu summa maksājuma pieprasījumā, kas veido pamatu katram maksājumam, kurš 
veikts par labu atbalsta saņēmējam 

 

47. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 2. panta 15. punktu definēto publisko izdevumu summa, 
kas atbilst atbilstīgajiem izdevumiem, kuri veido katra maksājuma pamatu 

 

48. Katra tāda maksājuma summa, kas veikta par labu atbalsta saņēmējam, pamatojoties uz maksājuma 
pieprasījumu 

 

49. Neto ienākumi, kas gūti no darbības tās īstenošanas laikā un kas nav ņemti vērā dokumentā, kurā 
noteikti atbalsta nosacījumi, un atskaitīti no atbilstīgajiem izdevumiem  

 

50. Darbības pārbaudes uz vietas sākuma datums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 
5. punkta b) apakšpunktu 

 

51. Darbības revīzijas uz vietas datums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktu un 
šīs regulas 28. pantu 

 

52. Struktūra, kas veic revīziju vai pārbaudi  
Dati par izdevumiem atbalsta saņēmēja maksājuma pieprasījumā, pamatojoties uz reālajām 

izmaksām (valūtā, kas piemērojama darbībai) 
53. Komisijai deklarētie atbilstīgie izdevumi, kuri noteikti, pamatojoties uz izmaksām, kas faktiski 

radušās un samaksātas, kopā ar ieguldījumiem natūrā un amortizāciju attiecīgos gadījumos 
 

54. Publiskie izdevumi, kā definēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 2. panta 15. punktā, atbilst Komisijai 
deklarētajiem atbilstīgajiem izdevumiem un noteikti, pamatojoties uz izmaksām, kuras faktiski 
atlīdzinātas un samaksātas, kopā ar ieguldījumiem natūrā un amortizāciju attiecīgos gadījumos 

 

55. Līguma veids, ja uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecas Direktīvas 2004/17/EK15 vai 
Direktīvas 2004/18/EK16 (būvdarbi/ pakalpojumu nodrošināšana/ preču nodrošināšana), vai Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas […]+17 noteikumi 

 

56. Līguma veids, ja uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecas Direktīvas 2004/17/EK vai 
Direktīvas 2004/18/EK, vai Direktīvas […]+ noteikumi 
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57. Atbilstīgie izdevumi, kas radušies un samaksāti, pamatojoties uz līgumu, ja uz līgumu attiecas 
Direktīvas 2004/17/EK vai Direktīvas 2004/18/EK, vai Direktīvas […]+ noteikumi 

 

58. Izmantotā iepirkuma procedūra, ja uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecas 
Direktīvas 2004/17/EK vai Direktīvas 2004/18/EK, vai Direktīvas […]+ noteikumi 

 

59. Līguma slēdzēja vārds, uzvārds/ nosaukums vai unikālais identifikators, ja uz līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu attiecas Direktīvas 2004/17/EK vai Direktīvas 2004/18/EK, vai Direktīvas […]+ 
noteikumi 

 

Dati par izdevumiem atbalsta saņēmēja maksājuma pieprasījumā, pamatojoties uz standarta 
likmes vienības izmaksām (summas valūtā, kas piemērojama darbībai) 

60. Komisijai deklarētie atbilstīgie izdevumi, kas noteikti, pamatojoties uz standarta likmes vienības 
izmaksām 

 

61. Publiskie izdevumi, kā definēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 2. panta 15. punktā, atbilst Komisijai 
deklarētajiem atbilstīgajiem izdevumiem un noteikti, pamatojoties uz standarta likmes vienības 
izmaksām  

 

62. Tās vienības definīcija, kuru izmanto standarta likmes vienības izmaksu vajadzībām  

63. Nodrošināto vienību skaits saskaņā ar to, kas maksājuma pieprasījumā norādīts par katru vienības 
pozīciju  

 

64. Vienības izmaksas vienai vienībai attiecībā uz katru vienības pozīciju  

Dati par izdevumiem atbalsta saņēmēja maksājumu pieprasījumā, pamatojoties uz vienreizējiem 
maksājumiem (summas valūtā, kas piemērojama darbībai) 

65. Komisijai deklarētie atbilstīgie izdevumi, kas noteikti, pamatojoties uz vienreizējiem maksājumiem  

66. Publiskie izdevumi, kas ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 2. panta 15. punktu, atbilst 
Komisijai deklarētajiem atbilstīgajiem izdevumiem un noteikti, pamatojoties uz vienreizējiem 
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maksājumiem 
67. Par katru vienreizējo maksājumu — sasniedzamie rezultāti (iznākums vai rezultāti), par kuriem 

panākta vienošanās dokumentā, kurā noteikti atbalsta nosacījumi un kas ir pamats vienreizējo 
maksājumu izmaksai  

 

68. Par katru vienreizējo maksājumu — summa, par kuru panākta vienošanās dokumentā, kurā noteikti 
atbalsta nosacījumi 

 

Dati par izdevumiem atbalsta saņēmēja maksājuma pieprasījumā, pamatojoties uz vienotajām 
likmēm (valūtā, kas piemērojama darbībai) 

69. Komisijai deklarētie atbilstīgie izdevumi, kas noteikti, pamatojoties uz vienotu likmi  

70. Publiskie izdevumi, kā definēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 2. panta 15. punktā, atbilst Komisijai 
deklarētajiem atbilstīgajiem izdevumiem un noteikti, pamatojoties uz vienotu likmi 

 

Dati par summām, kas atgūtas no atbalsta saņēmēja 

71. Katra atgūšanas lēmuma datums   

72. Publiskā atbalsta summa, ko ietekmē katrs atgūšanas lēmums  

73. Kopējie atbilstīgie izdevumi, ko ietekmē katrs atgūšanas lēmums  

74. Katras tās summas saņemšanas datums, kuru pēc atgūšanas lēmuma atmaksājis atbalsta saņēmējs  

75. Publiskā atbalsta summa, ko pēc atgūšanas lēmuma atmaksājis atbalsta saņēmējs (bez procentiem 
vai soda naudām) 

 

76. Kopējie atbilstīgie izdevumi, kas atbilst publiskā atbalsta summai, ko atmaksājis atbalsta saņēmējs  

77. Publiskā atbalsta summa, kas pēc atgūšanas lēmuma nav atgūstama  
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78. Kopējie atbilstīgie izdevumi, kas atbilst neatgūstamajam publiskajam atbalstam  

Dati par maksājuma pieteikumiem, ko iesniedz Komisijai (EUR) 
79. Katra maksājuma pieteikuma, ietverot darbības atbilstīgos izdevumus, iesniegšanas datums  

80. To atbilstīgo izdevumu kopsumma, kuri radušies atbalsta saņēmējam un samaksāti, īstenojot 
darbību, un iekļauti katrā maksājuma pieteikumā  

 

81. Regulas (ES) Nr. 1303/2013 2. panta 15. punkta definīcijai atbilstošo darbības publisko izdevumu 
kopsumma, kas iekļauta katrā maksājuma pieteikumā 

 

82. Ja darbība ir finanšu instruments, to finanšu instrumentam samaksāto programmas ieguldījumu 
kopsumma, kas iekļauta katrā maksājuma pieteikumā  

 

83. Ja darbība ir finanšu instruments, Regulas (ES) Nr. 1303/2013 2. panta 15. punkta definīcijai 
atbilstošo publisko izdevumu kopsumma, kas atbilst to finanšu instrumentam samaksāto 
programmas ieguldījumu kopsummai, kuri iekļauti katrā maksājuma pieteikumā 

 

84. Ja darbība ir finanšu instruments, to programmas ieguldījumu kopsumma, kuri faktiski samaksāti kā 
atbilstīgie izdevumi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunkta 
nozīmē un iekļauti katrā maksājuma pieteikumā  

 

85. Ja darbība ir finanšu instruments, publisko izdevumu kopsumma, kas atbilst to programmas 
ieguldījumu kopsummai, kuri faktiski samaksāti kā atbilstīgie izdevumi Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunkta nozīmē un iekļauti katrā maksājuma 
pieteikumā 

 

86. Valsts atbalsta gadījumā, ja ir piemērojams Regulas (ES) Nr. 1303/2013 131. panta 5. punkts, 
summa, kas avansā samaksāta atbalsta saņēmējam saskaņā ar darbību un iekļauta katrā maksājuma 
pieteikumā 

 

87. Valsts atbalsta gadījumā, ja ir piemērojams Regulas (ES) Nr. 1303/2013 131. panta 5. punkts, 
avansa summa, kas iekļauta maksājuma pieteikumā un kas segta ar izdevumiem, ko atbalsta 
saņēmējs samaksājis triju gadu laikā kopš avansa maksājuma  
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88. Valsts atbalsta gadījumā, ja ir piemērojams Regulas (ES) Nr. 1303/2013 131. panta 5. punkts, 
atbalsta saņēmējam saskaņā ar darbību avansā samaksāta summa, kura iekļauta maksājuma 
pieteikumā, kura nav segta ar izdevumiem, ko samaksājis atbalsta saņēmējs, un kurai vēl nav 
beidzies triju gadu periods 

 

89. To atbilstīgo izdevumu summa, kuri iekļauti katrā maksājuma pieteikumā, pamatojoties uz Regulas 
(ES) Nr. 1304/2013 14. panta 1. punktu 

Neattiecas uz ERAF, 
Kohēzijas fondu, EJZF 

90. To publisko izdevumu summa, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 2. panta 15. punktā un 
kuri iekļauti katrā maksājuma pieteikumā, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1304/2013 14. panta 
1. punktu 

Neattiecas uz ERAF, 
Kohēzijas fondu, EJZF 

Dati par pārskatiem, kas iesniegti Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 138. pantu 
(EUR) 

91. Katra pārskatu komplekta, tostarp darbības izdevumu, iesniegšanas datums  

92. Tā pārskata iesniegšanas datums, kurā darbības galīgie izdevumi iekļauti pēc darbības pabeigšanas 
(ja kopējie atbilstīgie izdevumi ir EUR 1000 000 vai vairāk (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
140. pants)) 

 

93. Darbības atbilstīgo izdevumu kopsumma, kas reģistrēta sertifikācijas iestādes uzskaites sistēmā un 
kas iekļauta pārskatā  

 

94. Regulas (ES) Nr. 1303/2013 2. panta 15. punkta definīcijai atbilstošo darbības publisko izdevumu 
kopsumma, kas radusies, īstenojot darbību, atbilst atbilstīgo izdevumu kopsummai, kura reģistrēta 
sertifikācijas iestādes uzskaites sistēmā, un iekļauta pārskatā 

 

95. Atbalsta saņēmējam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 132. panta 1. punktu veikto 
maksājumu kopsumma, kas atbilst atbilstīgo izdevumu kopsummai, kura reģistrēta sertifikācijas 
iestādes uzskaites sistēmā, un iekļauta pārskatā 

 

96. Darbības kopējie atbilstīgie izdevumi, kas atsaukti grāmatvedības gada laikā un iekļauti pārskatā  
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97. Regulas (ES) Nr. 1303/2013 2. panta 15. punkta definīcijai atbilstošo publisko izdevumu 
kopsumma, kas atbilst kopējiem atbilstīgajiem izdevumiem, kuri atsaukti grāmatvedības gada laikā, 
un iekļauta pārskatā  

 

98. Darbības kopējie atbilstīgie izdevumi, kas atgūti grāmatvedības gada laikā un iekļauti pārskatā  

99. Kopējie publiskie izdevumi, kas atbilst darbības kopējiem atbilstīgajiem izdevumiem, kuri atgūti 
grāmatvedības gada laikā, un iekļauti pārskatā  

 

100. Grāmatvedības gada beigās atgūstami darbības kopējie atbilstīgie izdevumi, kas iekļauti 
pārskatā 

 

101. Darbības kopējie publiskie izdevumi, kas atbilst grāmatvedības gada beigās atgūstamiem 
darbības kopējiem atbilstīgajiem izdevumiem un iekļauti pārskatā 

 

102. Attiecībā uz darbību, kas iekļauta katrā pārskatu komplektā, — grāmatvedības gada laikā 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 71. pantu veiktās atgūšanas atbilstīgo izdevumu kopsumma 

 

103. Attiecībā uz darbību, kas iekļauta katrā pārskatu komplektā, — Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
2. panta 15. punkta definīcijai atbilstošie publiskie izdevumi, kas atbilst grāmatvedības gada laikā 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 71. pantu veiktās atgūšanas atbilstīgo izdevumu 
kopsummai 

 

104. To darbības atbilstīgo izdevumu kopsumma, kuri gada beigās nav atgūstami un iekļauti 
pārskatā 

 

105. Darbības kopējie publiskie izdevumi, kas atbilst to atbilstīgo izdevumu kopsummai, kuri gada 
beigās nav atgūstami un iekļauti pārskatā 

 

Dati par īpašiem izdevumu veidiem, uz ko attiecas maksimālās summas ierobežojumi  

106. To saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 98. panta 2. punktu ESF līdzfinansēto ERAF veida 
izdevumu summa, kuri radušies un samaksāti 

Neattiecas uz ERAF, 
Kohēzijas fondu un EJZF 

107. To saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 98. panta 2. punktu ERAF līdzfinansēto ESF veida 
izdevumu summa, kuri radušies un samaksāti 

Neattiecas uz ESF, 
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Kohēzijas fondu un EJZF 

108. To izdevumu summa, kuri radušies un samaksāti ārpus programmas darbības teritorijas, bet 
Savienības teritorijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 70. panta 2. punktu un Regulas (ES) 
Nr. 1304/2013 13. panta 2. punktu 

 

109. To izdevumu summa, kuri radušies vai samaksāti ārpus Savienības saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1304/2013 13. panta 3. punktu 

Neattiecas uz ERAF, 
Kohēzijas fondu un EJZF 

110. To izdevumu summa, kuri radušies vai samaksāti ārpus programmas darbības teritorijas 
Savienības daļas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1299/2013 20. panta 2. punktu 

Neattiecas uz ESF, 
Kohēzijas fondu un EJZF 

111. To izdevumu summa, kuri radušies vai samaksāti saistībā ar zemes iegādi saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1303/2013 69. panta 3. punkta b) apakšpunktu 

 

112. Darbībā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 69. panta 1. punktu veiktu ieguldījumu natūrā 
summa 

 

113. Trešās valstīs radušos un samaksātu izdevumu summa, ko sedz Pirmspievienošanās palīdzības 
instruments vai Eiropas kaimiņattiecību instruments ETS darbībām 

Neattiecas uz ESF, 
Kohēzijas fondu un EJZF 
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IV PIELIKUMS 

30. pantā minētās pārvaldības un kontroles sistēmām piemērotās pamatprasības un to 
klasifikācija saistībā ar to efektīvu darbību  

 

1. tabula. Pamatprasības 

Pamatprasības pārvaldības un kontroles sistēmai Attiecīgās 
struktūras/iestādes  

Tvērums 

1. Pienācīga funkciju nodalīšana un pienācīgas 
ziņošanas un uzraudzības sistēmas gadījumos, 
kad atbildīgā iestāde uztic uzdevumu veikšanu 
citai struktūrai. 

Vadošā iestāde 
Iekšējās 

kontroles vide 

2. Atbilstīga darbību izvēle. Vadošā iestāde 

3. Pienācīga informācija atbalsta saņēmējiem par 
nosacījumiem, kas piemērojami izvēlētajām 
darbībām. 

Vadošā iestāde 

4. Pienācīgas pārvaldības pārbaudes. Vadošā iestāde 

Pārvaldības un 
kontroles 
darbības 

5. Efektīva sistēma, kas nodrošina, ka visi 
dokumenti attiecībā uz izdevumiem un 
revīzijām tiek glabāti, nodrošinot 
pienācīgas revīzijas liecības.  

Vadošā iestāde 

6. Uzticama sistēma to datu vākšanai, 
reģistrēšanai un glabāšanai, kuri nepieciešami 
uzraudzības, novērtēšanas, finanšu vadības, 
pārbaužu un revīziju vajadzībām, tostarp 
sasaiste ar elektronisko datu apmaiņas 
sistēmām ar atbalsta saņēmējiem. 

Vadošā iestāde 

Pārvaldības un 
kontroles 
darbības / 

Uzraudzība 

7. Samērīgu krāpšanas apkarošanas pasākumu 
efektīva īstenošana. 

Vadošā iestāde 

8. Atbilstošas procedūras pārvaldības 
deklarācijas un gada kopsavilkuma par 
galīgajiem revīzijas ziņojumiem un veiktajām 
kontrolēm sagatavošanai.  

Vadošā iestāde 
Pārvaldības un 

kontroles 
darbības 

9. Pienācīga funkciju nodalīšana un pienācīgas 
ziņošanas un uzraudzības sistēmas gadījumos, 
kad atbildīgā iestāde uztic uzdevumu veikšanu 
citai struktūrai. 

Sertifikācijas 
iestāde Iekšējās 

kontroles vide 

10. Atbilstošas procedūras maksājuma pieteikumu 
sagatavošanai un iesniegšanai. 

Sertifikācijas 
iestāde 

Pārvaldības un 
kontroles 
darbības / 
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Pamatprasības pārvaldības un kontroles sistēmai Attiecīgās 
struktūras/iestādes  

Tvērums 

Uzraudzība 

11. Tiek uzturēta atbilstīga deklarēto izdevumu un 
atbilstošo publisko ieguldījumu datorizēta 
uzskaite. 

Sertifikācijas 
iestāde 

12. Atbilstoša un pilnīga atgūstamo, atgūto un 
atsaukto summu uzskaite. 

Sertifikācijas 
iestāde 

13. Atbilstošas procedūras gada pārskata 
sagatavošanai un tā pilnīguma, pareizuma 
un patiesuma apliecināšanai. 

Sertifikācijas 
iestāde 

Pārvaldības un 
kontroles 
darbības 

14. Pienācīga funkciju nodalīšana un pienācīgas 
sistēmas, lai nodrošinātu, ka jebkurai citai 
struktūrai, kas veic revīziju saskaņā ar 
programmas revīzijas stratēģiju, ir 
nepieciešamā funkcionālā neatkarība un ka tā 
ievēro starptautiski atzītus revīzijas standartus. 

Revīzijas iestāde 

Iekšējās 
kontroles vide 

15. Pienācīgas sistēmu revīzijas. Revīzijas iestāde 

16. Pienācīgas darbību revīzijas. Revīzijas iestāde 

17. Pienācīgas pārskatu revīzijas. Revīzijas iestāde 

18. Pienācīgas procedūras derīga revīzijas 
atzinuma nodrošināšanai un gada kontroles 
ziņojuma sagatavošanai. 

Revīzijas iestāde 

Kontroles 
darbības 

 

2. tabula. Pārvaldības un kontroles sistēmām piemēroto pamatprasību klasifikācija 
saistībā ar šo sistēmu darbību 

1. kategorija Darbojas labi. Uzlabojumi nav nepieciešami vai arī 
nepieciešams tikai neliels uzlabojums vai uzlabojumi.  

2. kategorija Darbojas. Nepieciešami daži uzlabojumi.  

3. kategorija Darbojas daļēji. Nepieciešami būtiski uzlabojumi.  

4. kategorija Būtībā nedarbojas. 

 


