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4.pielikums 
Neatbilstoši veiktie izdevumi un neatbilstības  

ERAF un ESF projektos 
 
Neatbilstoši veiktie izdevumi un neatbilstības ERAF projektos 
2007.gada 1.ceturksnī no otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas – Centrālās finanšu un 
līgumu aăentūras ir saĦemta informācija par vairākos ERAF projektos 
neatbilstoši veiktu valsts budžeta līdzekĜu izlietojumu, kas konstatēts veicot SF 
pieprasījuma atmaksu un nav deklarēts Eiropas Komisijā: 
- projektā „Daugavpils rajona pašvaldību Informācijas un komunikāciju 

tehnoloăiju sistēmas tīkla izveides pilotprojekts” CFLA konstatējis 
neattiecināmās izmaksas 0,86 LVL apmērā, kas ietver audita izmaksas, 
apmācību izmaksas, ēdināšanas izmaksas un algas budžeta pārtēriĦu; 

- Projektā „Ulbrokas ciemata gājēju celiĦa jaunbūves otrais posms”, 
pamatojoties uz līguma nosacījumiem, CFLA 26.01.2007. vienpusēji 
pārtrauca ERAF līgumu sakarā ar to, ka netika ievēroti līguma nosacījumi un 
netika iesniegts SF pieprasījums. Turklāt, realizējot projekta pirmo kārtu, nav 
pilnībā sasniegti projektā plānotie mērėi un rezultāti. Līdz ar to 
neattiecināmās izmaksas ir 74 024,50 LVL. 

- Projektā „Studiju vietu modernizācija LLU inženierzinātĦu jomā” , 
pamatojoties uz iepirkuma procedūras nepiemērošanu atbilstoši likuma „Par 
iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām” prasībām, neattiecināmas 
izmaksas 24555,76 LVL. 

- Projektā „E-Vidzeme” ir neatbilstoši veiktas piemaksas pie darba algas, līdz 
ar to neattiecināmās izmaksas ir 445,00 LVL. 

Iepriekšminēto neatbilstoši veikto izdevumu kopsumma ir 99 026,41 LVL. Šie 
izdevumi nav uzskatāmi par attiecināmiem ERAF projektu ietvaros un attiecīgi 
minētā summa nav deklarējama Eiropas Komisijā un atgūstama no ES budžeta.  
 
2007.gada 1.ceturksnī no otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas – Centrālās finanšu un 
līgumu aăentūras saĦemta informācija par konstatētajām neatbilstībām šādos 
ERAF projektos: 
- Projektā „Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei” nav 

ievērotas likuma „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” normas 
(iepirkuma priekšmets sadalīts daĜās, tādējādi izvairoties no līgumcenai 
atbilstošas iepirkuma procedūras piemērošanas), līdz ar ko veikti neatbilstoši 
maksājumi 14584,39 latu apmērā.  

- Projektā „MateriālzinātĦu un astronomijas nozaru zinātniskās 
infrastruktūras modernizēšana Latvijas Universitātē”  nav ievērotas likuma 
„Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” normas (iepirkuma 
priekšmets sadalīts daĜās, tādējādi izvairoties no līgumcenai atbilstošas 
iepirkuma procedūras piemērošanas), līdz ar ko veikti neatbilstoši maksājumi 
5971,90  latu apmērā. 
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Neatbilstoši veiktie izdevumi ESF projektos 
2007.gada 1.ceturksnī no Profesionālās izglītības attīstības aăentūras ir saĦemta 
informācija par vairākos ESF projektos neatbilstoši veiktu valsts budžeta 
līdzekĜu izlietojumu, kas konstatēts, veicot SF pieprasījumu atmaksu un nav 
deklarēts Eiropas Komisijā: 
- Projektā Augstākās profesionālās studiju programmas Deju un ritmikas 

skolotājs pedagoăiskā prakse izglītības iestādēs veikti valsts budžetam 
neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 25.43 LVL apmērā. 

- Projektā Doktorantu un jauno zinātnieku pētniecības darba atbalsts Latvijas 
Universitātē veikti valsts budžetam neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 
1220.54 LVL apmērā. 

- Projektā Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem 
inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē veikti 
valsts budžetam neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 80.10 LVL apmērā. 

- Projektā Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai veikti valsts budžetam 
neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 1029.33 LVL apmērā. 

- Projektā PreiĜu arodvidusskolas profesionālās vidējās izglītības programmas 
‘’Komerczinības’’ audzēkĦu kvalifikācijas prakse mazumtirdzniecības 
uzĦēmumos veikti valsts budžetam neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 
0.06 LVL apmērā. 

- Projektā E-studiju platformas izveide RTU inženierzinātĦu studiju 
programmām veikti valsts budžetam neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 
0.18 LVL apmērā. 

- Projektā Vidusskolēnu informēšana par studiju iespējām reăionos veikti 
valsts budžetam neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 5.64 LVL apmērā. 

 
Līdz ar to 2007.gada 1.ceturksnī kopējais neatbilstoši veikto valsts budžeta 
izdevumu apjoms ESF ietvaros ir 2361,28 LVL. Šie izdevumi nav uzskatāmi par 
attiecināmiem no ESF un attiecīgi minētā summa nav deklarējama Eiropas 
Komisijā un atgūstama no ES budžeta. 
 
2007.gada 1.ceturksnī no Nodarbinātības valsts aăentūras ir saĦemta  
informācija par  konstatētajām neatbilstībām šādos ESF projektos: 
- Projektā Subsidēto darba vietu nodrošināšana Liepājā, iesaistot ilgstošos un 

pirmspensijas vecuma bezdarbniekus Liepājas pilsētas teritorijas 
labiekārtošanā nav ievērotas likuma „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību 
vajadzībām” normas (saskaĦā ar veikto iepirkumu procedūru ar izvēlēto 
pretendentu bija jāslēdz iepirkuma līgums par kancelejas preču piegādi par 
paredzēto līgumcenu 1541,04 lati, līgums ir noslēgts par 3520 latiem, 
izdevumu pozīcijā „kancelejas preces” izmaksātā summa SIA „Elektronikas 
Tirdzniecības un Apkopes centrs” ir 1674,21 lati), līdz ar ko veikti 
neatbilstoši maksājumi 33,17 latu apmērā.  
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- Projektā „Profesionālās karjeras izvēles valsts aăentūras profesionālās 
orientācijas sistēmas pilnveidošana” nav ievērotas Darba likuma, likuma 
„Par valsts budžetu 2005.gadam” un likuma “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” normas (nepareizi aprēėināts kompensējamo dienu skaits par 
neizmantoto atvaĜinājumu, kĜūdaini piemērots atvieglojums – neapliekamais 
minimums), līdz ar ko veikti neatbilstoši maksājumi 17,11 latu apmērā.  

- Projektā „Pirmspensijas vecuma bezdarbnieku un vecāku pēc bērna kopšanas 
atvaĜinājuma nodarbināšana un nepieciešamo profesionālo sociālā darba 
iemaĦu apguve Liepājas rajona pašvaldībās” nav rīkota iepirkuma procedūra 
par datortehnikas nomu saskaĦā ar likumu „Par iepirkumu valsts vai 
pašvaldību vajadzībām” (nav uzrādīti dokumenti, kas apliecinātu, ka būtu 
veikta iepirkuma procedūra par datortehnikas nomu), līdz ar ko veikti 
neatbilstoši maksājumi 9 756,00 latu apmērā.  

- Projektā „Darba drošības sistēmas un darba attiecību uzraudzības 
pilnveidošana” nav ievērotas izdevumu izsekojamības nodrošināšanas un 
iekšējo normatīvo aktu  prasības (veicot apmaksu par telefona 
pakalpojumiem, netika ievēroti iekšējie  rīkojumi), līdz ar ko veikti 
neatbilstoši maksājumi 364,14 latu apmērā.  

Iepriekš minētie izdevumi par kopējo summu 10 170,42 LVL nav uzskatāmi par 
attiecināmiem ESF projektos. 
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