
 

ATZINUMS  

SASKAŅĀ AR PADOMES REGULAS (EK) Nr.1083/2006 62.PANTA 1.PUNKTA E) 
APAKŠPUNKTU UN PADOMES REGULAS (EK) Nr.1828/2006 18.PANTA 3.PUNKTU  

Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātam un 
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātam 
 

1. IEVADS  

Es, apakšā parakstījusies, kas pārstāvu Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas 
departamentu kā Revīzijas iestādi, esmu pārbaudījusi revīzijas darba rezultātus darbības 
programmās “Cilvēkresursi un nodarbinātība” Nr.2007LV051PO001 (ESF), “Uzņēmējdarbība 
un inovācijas” Nr.2007LV161PD001 (ERAF) un “Infrastruktūra un pakalpojumi” 
Nr.2007LV161PO002 (KF un ERAF) laika periodā no 2015.gada 1.jūlija l īdz 2017.gada 
30.martam, ko šai programmai veikusi revīzijas iestāde saskaņā ar revīzijas stratēģiju un esmu 
veikusi papilddarbu, ko uzskatīju par nepieciešamu. Pārbaudes un veiktā papilddarba rezultāti 
apkopoti pievienotajā noslēguma kontroles ziņojumā (kurā arī ietverta informācija, kas 
nepieciešama gada kontroles ziņojumam par laika periodu no 2015.gada 1.jūlija l īdz 2017.gada 
28.februārim). Esmu plānojusi un veikusi šo darbu, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, 
ka maksājuma pieteikums attiecībā uz Kopienas ieguldījuma noslēguma atlikumu darbības 
programmā ir pareizs un pamatots un ka attiecīgie darījumi, uz kuriem attiecas noslēguma 
deklarācija par izdevumiem, veikti likumīgi un pareizi.  
 

2. PĀRBAUDES DARBĪBAS JOMA  

Pārbaude tika veikta saskaņā ar revīzijas stratēģiju attiecībā uz šīm programmām, un ziņojums 
sniegts pievienotajā noslēguma kontroles ziņojumā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 
Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta e) apakšpunktu.  
Pārbaudes darbības jomai nav noteikti nekādi ierobežojumi. 
 

3. NEATBILSTĪBAS UN KĻŪDU INTENSITĀTE 

Revīzijas darbā konstatētie neatbilstību gadījumi un kļūdu intensitāte nav tāda, lai izslēgtu 
iespēju sniegt atzinumu bez iebildumiem, ņemot vērā to, ka vadošā iestāde tos risinājusi 
apmierinoši un tendence tiem atkārtoties arī ir apmierinoša.  
 

4. ATZINUMS  

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: noslēguma izdevumu 
deklarācijas no visiem būtiskajiem viedokļiem sniedz patiesu priekšstatu par veiktajiem 
izdevumiem darbības programmu “Cilvēkresursi un nodarbinātība” Nr.2007LV051PO001 
(ESF), “Uzņēmējdarbība un inovācijas” Nr.2007LV161PD001 (ERAF) un “Infrastruktūra un 
pakalpojumi” Nr.2007LV161PO002 (KF un ERAF) ietvaros, ka maksājuma pieteikumi par 
Kopienas ieguldījuma noslēguma atlikumu attiecībā uz šīm programmām ir spēkā un ka 
darījumi, uz kuriem attiecas noslēguma izdevumu deklarācijas, veikti likumīgi un pareizi.  
  



 

APSTĀKĻU AKCENTĒJUMS 

Neizsakot piezīmi, vēršu uzmanību uz šādiem apstākļiem, kas ir izklāstīti Noslēguma kontroles 
ziņojuma 6.1.sadaļas: 

1. 1.punktā: atbilstoši Eiropas Komisijas Slēgšanas pamatnostādņu 2007.-
2013.periodam1 3.5.punktam diviem pārbadītajiem projektiem: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā 
universitātes slimnīca” īstenotajiem projektiem Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/013 un 
Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/0122 (Eiropas Savienības ieguldījums EUR 24 069 655,71) un 
Rīgas Brīvostas pārvaldes projektam Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/0033 (Eiropas Savienības 
ieguldījums EUR 75 831 861,60), ir piešķirts nefunkcionējošā projekta statuss. Revīzijas 
iestāde ir izsniegusi savu atzinumu, pieņemot, ka abi projekti tiks pabeigti plānotajos termiņos 
– attiecīgi ne vēlāk kā 2019.gada 31.martā. Ja Revīzijas iestādei būtu zināmi apstākļi par abu 
projektu pabeigšanu, iespējams, revīzijas iestādes atzinums būtu citāds. Neizsakot iebildi, 
Revīzijas iestāde vērš uzmanību uz faktiem, kas atspoguļoti vadošās iestādes sagatavotā 
“Noslēguma ziņojuma Eiropas Komisijai par darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” īstenošanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 4.sadaļā un 6.1.pielikumā. 

2. 2.punktā: ņemot vērā iepriekšējā punktā izklāstītos apstākļus, pastāv neskaidrība, vai 
tiks ievērots Eiropas Komisijas lēmums4 par valsts atbalstu Rīgas Brīvostas pārvaldes projektā 
Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/0033 (papildus skatīt Noslēguma kontroles ziņojuma 6.1.sadaļu 
un vadošās iestādes sagatavoto Noslēguma ziņojumu Eiropas Komisijai par darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” īstenošanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā 
4.sadaļu).  

3. 3. un 4.punktā: revīzijas iestādes viedoklis attiecībā uz izdevumiem 
10 167 785,73 EUR apmērā, kas ir iekļauti Eiropas Komisijai iesniegtajās izdevumu 
deklarācijās un kuri ir nodoti tiesībsargājošām institūcijām iestādēm, varētu būt atšķirīgs no 
pašreizējā, ja būtu zināmi tiesībsargājošo institūciju izmeklēšanas vai kriminālprocesu rezultāti 
(papildus skatīt Noslēguma kontroles ziņojuma 7.2.sadaļu). 

4. 5.punktā: darbības programmu “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
Nr.2007LV161PD001 (ERAF) ietvaros atbildīgo un sadarbības iestāžu veikto pārbaužu 
projektu īstenošanas vietās identificēto nenovērsto trūkumu potenciālā ietekme uz Eiropas 
Komisijai deklarējamiem izdevumiem ir aptuveni 1 820 229,84 EUR (Eiropas Savienības 
finansējums 688 722,11 EUR), par kuriem revīzijas iestādes atzinums varētu būt citāds, ja būtu 
zināmi iestāžu lēmumu gala rezultāti (papildus skatīt vadošās iestādes sagatavoto Noslēguma 
ziņojumu Eiropas Komisijai par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
īstenošanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā 2.7.4.sadaļu). 

 

 

 

30.03.2017. 

 

 

Revīzijas iestādes vadītāja       Nata Lasmane 

                                                           
1 Pielikums C(2015) 2771 Komisijas 2015.gada 30.aprīļa lēmumam, lēmumam ar kuru groza Lēmumu C(2013) 1573,ar ko 
apstiprina pamatnostādnes par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda (2007-2013) 
2 Projekts Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/013 Skiču projekta izstrāde un projektēšana, būvniecība 1.kārta un 
Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/012 būvniecības 2.kārta, kas apstiprināts ar Eiropas Komisijas Lēmumu 
Nr.CCI 2015LV161PR002 
3 Projekts Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/003 Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra 
4 Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūnija lēmums Nr.C(2011)3052 “Par Valsts atbalstu N 44/2010 – Latvijas Republika 
Publiskais finansējums ostas infrastruktūrai Krievu salā" 


