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– ES fondu kontroles sistēma 2014-2020.gada
plānošanas periodā un Revīzijas iestādes loma
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Eiropas Parlaments

Eiropas revīzijas palāta

Eiropas Komisija

Dalībvalsts vadības un kontroles sistēma

ES fondu VKS uzraudzība

ES fondu 

Revīzijas iestāde



Revīzijas iestādes uzdevumi

Sistēmu 

auditi

Darbību 

revīzijas

Rezultātu 

apkopojums

Gada kontroles ziņojums 

+

Atzinums

par Latvijā izveidotās ES fondu sistēmu darbības efektivitāti un 

sertificēto izdevumu likumību un atbilstību.

Kontu 

slēgums

Vadības 

deklarācija



Pārbaužu veidi

• Sistēmu auditi uzraugošajās iestādēs (t.sk. CFLA, FM (VI), VK SEI),
IUB, AI)

• Regulārās darbību (projektu) revīzijas pie finansējuma saņēmējiem

• Papildu darbību revīzijas:

• Ja regulāro pārbaužu apjoms nav bijis pietiekams

• Avansu uzraudzībai

• Reaģējot uz saņemtajiem signāliem (iedzīvotāju sūdzības par
projektu ieviešanu, informācija medijos u.c.)

esfrd@fm.gov.lv

afcos@fm.gov.lv

mailto:esfrd@fm.gov.lv
mailto:afcos@fm.gov.lv
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Izdevumu «dzīves cikls»

FS deklarē CFLA 
projekta izdevumus

EUR

CFLAveic pārbaudes, 
apstiprina un apmaksā
pieprasītos izdevumus

EUR

VAI, CFLA sniedz SEI 
apliecinājumu SEI par 

izdevumu 
attiecināmību

SEI veic pārbaudes un 
deklarē EK

RI izlases kārtā
pārbauda deklarētos 

izdevumus un ziņo EK 
par rezultātu



Izlase – min. 30 projekti

Projekts

Projekts
Projekts

Regulārās darbību revīzijas

Reizi ceturksnī projektu

ietvaros veiktie izdevumi

tiek deklarēti EK

Reizi pusgadā RI veic izlasi no EK

deklarētajiem izdevumiem



 Tiek veiktas, lai pārliecinātos, vai projekta izdevumi ir likumīgi
un atbilstoši.

 Tiek veiktas pie finansējuma saņēmējiem – konkrētiem
atlasītajiem projektiem.

 rezultātā tiek noteikts kļūdas līmenis, kas tiek salīdzināts ar
būtiskuma līmeni (2%) un ziņots EK.

Darbību revīzijas



Sākotnēji pārbauda:

Informācija, kas pieejama datu
bāzēs (KP VIS, IUB m-lapa,
TED, VID, ARACHNE,
BURVIS, u.c.)

Dokumentācija, kas jau iesniegta
līgumslēdzējām iestādei (CFLA)

No finansējuma saņēmēja
elektroniski saņemtā informācija

Pārbaudes norise



Veic, lai pārliecinātos, ka dokumentos atspoguļotais
atbilst faktiskai situācijai dabā un grāmatvedības reģistros

Parasti paziņo iepriekš, lai tiktu sagatavoti prasītie
dokumenti un būtu pieejamas nepieciešamās personas

Var veikt arī pārbaudes bez iepriekšējā brīdinājuma,
piemēram, apmācību projektos vai saņemto «signālu»
pamata.

Pārbaudes uz vietas 



Līgums par projekta 
īstenošanu;

Pārskati;

Vadības rīkojumi attiecībā uz
projektu

Iepirkuma dokumenti,

Noslēgtie līgumi

Grāmatvedības organizācijas
dokumenti

Grāmatvedības sistēmas dati

Rēķini, Pavadzīmes,
Maksājumu uzdevumi

Pieņemšanas – nodošanas akti

Bankas kontu izraksti

Dokumenti, kuri parasti ir pakļauti pārbaudei

 Atskaites par izpildi

 Darba laika uzskaites tabeles

 Pamatlīdzekļu uzskaites reģistri
/ kartiņas

 Debitoru / kreditoru reģistri

 Tehniskā dokumentācija

 Ekspertu slēdzieni

 Tehniskās pases

 Būvdarbu izpilddokumentācija

 publikācijas mājas lapā/
publikācijas laikrakstos (ja
attiecināms)

 U.c.



• Rezultātu
pārrunāšana
pēc pārbaudes

• Elektroniska
komunikācija ar
FS

• Ziņojuma projekts
tiek saskaņots
CFLA (kopiju
saņemt arī FS)

• Noteikto 10dd
laikā FS arī ir
tiesības iesniegt
papildu
komentārus

• Ziņojums pēc
apstiprināšanas
tiek nosūtīts
CFLA,
informācijai FS,
VI un VK

Reizi gadā RI 
veikto pārbaužu 
rezultāti tiek 

ziņoti EK, kas ir 
par pamatu 

kontu slēgumam 
un EK 

maksājuma 
veikšanai.

Rezultātu ziņošana
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Kopējais kļūdas līmenis

Grāmatvedības gads Kopējais kļūdas līmenis

01.07.2015 – 30.06.2016 0, 031 %

01.07.2016 – 30.06.2017 0, 028 %

Kļūdas līmenis ievērojami zem būtiskuma līmeņa (2%)



Pārbaudītie projekti/izdevumi 2014.-2020.gads

Fonds

Atlases kopa Veiktā izlase Faktiski 

pārbaudītie 

izdevumi, 

EUR

Neatbilstoši 

veiktie izdevumi 

izlasē, EUR
Summa, 

EUR

Vienību 

skaits

Summa,

EUR

Vienību 

skaits

2. Grāmatvedības gads (01.07.2015-30.06.2016)

ESF (t.sk. 

JNI)
16 152 571,82 9 15 296 597,08 2 3 118 384,31 5 048,50

ERAF 924 670,98 1 924 670,98 1 924 670,98 0

KF 88 502 207,04 13 25 385 941,49 2 25 385 941,49 0

Kopā 105 579 449,84 23 41 607 209,55 5 29 428 996,78 5 048,50

% no atlases kopas 39,41% 21,7% 27,9%



Pārbaudītie projekti/izdevumi 2014.-2020.gads

Fonds

Atlases kopa Veiktā izlase Faktiski 

pārbaudīti

e 

izdevumi, 

EUR

Neatbilstoši 

veiktie izdevumi 

izlasē, EUR
Summa, 

EUR
Vienību skaits

Summa, 

EUR

Vienību 

skaits

3. Grāmatvedības gads (01.07.2016-30.06.2017)

ESF (t.sk. 

JNI)
50 202 430,57 85 37 175 006,01 11 6 901 137,64 6 872,27

ERAF 136 977 884,99 134 87 550 601,34 15 55 272 991,78 9 444,27

KF 51 223 907,86 28 39 490 135,08 11 38 880 638,06 742,96

Kopā 238 404 223,42 247 164 215 742,43 37 101 054 767,48 17 059,50

% no atlases kopas 68,9% 15,0% 42,4%



Jomas, kurās visvairāk konstatētas kļūdas:

8%
3%

3%
4%

18%

4%

6%5%8%

41%

1 Publiskie iepirkumi

2 Valsts atbalsts

3 Finanšu instrumenti

4 Aprēķinu kļudas projekta līmenī

5 Citi neattiecināmie izdevumi

6 Informācijas un publicitātes pasākumi

7 Vienkāršotās izmaksas

8 Datu aizsardzība

9 Snieguma indikatori

10 Projektu uzraudzība



Jomas, kurās visvairāk konstatētas kļūdas:

Nr. 

p.k.
Kategorija Gadījumu skaits

Konstatēto  

neatbilstoši veikto 

izdevumu summa 

KOPĀ (EUR)

1 Publiskie iepirkumi 5 14 859.11

2 Valsts atbalsts 2 0.00

3 Finanšu instrumenti 2 0.00

4 Aprēķinu kļūdas projekta līmenī 3 0.00

5 Citi neattiecināmie izdevumi 12 12 672.15

6 Informācijas un publicitātes pasākumi 3 0.00

7 Vienkāršotās izmaksas 4 5 058.50

8 Datu aizsardzība 3 0.00

9 Snieguma indikatori 5 0.00

10 Projektu uzraudzība 27 200.00
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Trendi



Vislabāk un visīsāk galveno trendu var raksturot šādi:

No ATBILSTĪBAS «ideoloģijas» uz

EFEKTIVITĀTES «ideoloģiju»

Galvenais Trends



1. Mērķu un rezultātu definēšana un sasniegšana -
prioritāte

2. Finanšu disciplīnas pasākumi

3. Administratīvā sloga samazināšana (t.sk. vienkāršotās
izmaksas)

4. Pārējā uz pilnībā elektronisko iepirkumu

6. «Zaļais» iepirkums

7. Valsts atbalsta jautājumi

Trendi



Labākais rezultāts tiek sasniegts sadarbībā

Iedzīvotāji

Privātais 
sektors

Sociālais 
sektors

Valsts



Piemērs

Fredericijas pašvaldība Dānijā pēdējos piecos gados ir radikāla jauna pieeja iedzīvotāju novecošanas aprūpei, kas pašlaik tiek
mazināta lielākajā daļā reģionu citas 97 pašvaldības. Šo modeli sauc par "dzīvo ilgāk savu dzīvi", un tas pamatā ir pieeja, ko sauc par
ikdienas rehabilitāciju. Šis jauninājums pakalpojumā sniegšanā sākās, kad Fredericijas sociālās aprūpes nodaļas vadītāji jautāja sev:

"Vai mums patiešām jāturpina nodrošināt mājsaimniecības tīrīšanu, ēdienu gatavošanu un personīgu aprūpi vecāka gadagājuma pilsoņiem
par vēl mazāku cenu?

Vai arī mums vajadzētu uzzināt, kāda veida dzīvi viņi vēlas dzīvot un pēc tam ieguldīt viņu spējās dzīvot? ".

Pārceļot sociālā pakalpojuma sniegšanas modeli uz plāna veidošanu par to, kā vecāki pilsoņi atkal varētu kļūt pašpietiekami, visas
pašvaldības nodaļām vajadzēja sanākt kopā ar pilsoņiem, lai izstrādātu plānu kā ieguldīt savā veselībā, izmantojot fitnesu, fizioterapiju un
daudzus citus sociālus pakalpojumus.

Pārejot uz savu personisko spēju uzlabošanu, 50 procenti no visiem vecākiem iedzīvotājiem vispār varēja dzīvot,
neizmantojot mājas aprūpi, bet vēl 35 procenti saka izmantot to mazākā apjomā. Rezultātā uzlabojās ne tikai vecāka
gadagājumu pilsoņu veselība, bet, kā liecina pierādījumi, - vietējām pašvaldībām vidēji ik gadu tiek ietaupīti 15 procenti
budžeta.

• Fredericijas pašvaldība ir saņēmusi labākās prakses sertifikātu Eiropas Publiskā Sektora Gada Balvā (2011).

• Avots: Powering European Public Sector Innovation: Towards A New Architecture, EC Directorate-General for Research and Innovation, 2013, 34.lpp.

Labākais rezultāts tiek sasniegts sadarbībā



ES fondu vienkāršošana vs kontroles



Piemēri:

1) CFLA iepirkumu pirmspārbaudes – pašreiz darbību
revīzijas rezultāti ļauj secināt, ka šīs preventīvais
mehānisms ir efektīvs un ļauj projektu īstenotājiem
izvairīties no neatbilstoši veikto izdevumu rašanas.

2) Vienkāršotās izmaksas – liels darbs administrējošām
iestādēm, jo īpaši AI, mērķis – atvieglot projektu ieviešanu
īstenotajiem.

ES fondu vienkāršošana vs kontroles



Maksājumu plānu izpilde 2017. gadā
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02.02.2017. maksājumu plāns 2017.gadam, kumulatīvi, milj. euro

01.01.2018. maksājumu plāna 2017.gadā izpilde, kumulatīvi, milj. euro



Galvenie mērķi:

1) Sasniegt 2014.-2020.gg plānošanas periodam
definētus mērķus un rezultātus ar minimālo
neatbilstoši veikto izdevumu apmēru.

2) Pieradīt, kā mēs efektīvi izmantojam piešķirto
finansējumu, lai dabūtu jauno finansējuma aploksni
pēc 2020.gada.

ES fondu vienkāršošana vs kontroles



ES fondu vienkāršošana vs kontroles



PALDIES!

Aleksejs Čekalovs
ES fondu revīzijas departamenta vecākais eksperts

Aleksejs.Cekalovs@fm.gov.lv

#Atkrāpies! ir pretkrāpšanas kustība, kurā apvienojušās Latvijas valsts pārvaldes iestādes, kas cīnās pret krāpniecību
dažādās jomās un izpausmēs, kā arī Latvijas iedzīvotāji un organizācijas, kas stingri iestājas pret jeb kāda veida
krāpšanu. Vairāk informācijas un iespēja iesaistīties kustībāwww.atkrapies.lv.

mailto:Aleksejs.Cekalovs@fm.gov.lv
http://www.atkrapies.lv/

