Vadošās iestādes deleģēto funkciju pārbaužu
rezultātu izvērtējums
Rīga, 05.06.2014.

Deleģēto funkciju pārbaudes 2013.gadā
12 deleģēto funkciju
pārbaudes

48 pārbaudes
projektos

22
virspārbaudes

14
pēcpārbaudes

8 PPIV, t.sk. 3
tehniskās

Lai gūtu pārliecību par to, ka AI/SI PPIV veic rūpīgi un
atbilstoši AI/SI procedūrām un vadošās iestādes izstrādātajai
metodikai/vadlīnijām un MK noteikumiem

05.06.2014.

4
pēcuzraudzības
pārbaudes
Lai gūtu pārliecību, ka projekta
pēcuzraudzības periodā projekta
ietvaros radītās vērtības tiek
ekspluatētas un uzturētas
atbilstoši projekta īstenošanas
nosacījumiem, kā arī projektā
nav radušās būtiskas pārmaiņas
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Deleģēto funkciju pārbaužu rezultāti
Gūta
pārliecība, ka
75% iestāžu
deleģētās
funkcijas pilda
atbilstošā
kvalitātē

• Nepieciešami
atsevišķi
uzlabojumi, kuriem nav būtiskas
ietekmes uz deleģēto funkciju
izpildes kvalitāti

• Konstatēti

35% iestādes
deleģētās
funkcijas pilda
apmierinošā
kvalitātē

SECINĀJUMS

05.06.2014.

atsevišķi trūkumi,
kuriem var būt potenciāla ietekme
uz atbilstošu deleģēto funkciju
izpildi, ir nepieciešami atsevišķi
uzlabojumi
• Izteikti
ieteikumi
darbības
uzlabošanai un sagatavots rīcības
plāns
(ieteikumu
ieviešanas
grafiks) konstatēto trūkumu
novēršanai

• Konstatētie
trūkumi
lielākoties ir attiecināmi uz
atsevišķiem
procesiem
iestādēs
• Visbiežāk
nepieciešami
uzlabojumi iestādes iekšējās
procedūrās un/ vai procedūru
atbilstošā piemērošanā
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(tiek veikts reizi ceturksnī, izvērtējot 26
kritērijus)

Risku izvērtējums

Risku izvērtējums

Iestādes ar augstāko riska līmeni un lielāko
identificēto problēmjomu skaitu iespēju
robežās tika pārbaudītas prioritāri

Iestādēm ar vidēju riska līmeni, tika pārbaudītas tikai
tās jomas, kurās iepriekšējo pārbaužu rezultātā
identificēti trūkumi un nepieciešami uzlabojumi

Iestādes ar zemāko riska līmeni 2013. gadā netika pārbaudītas
Šīs iestādes plānots pārbaudīt tikai gadījumos, ja tiks saņemtas indikācijas par
atsevišķām problēmām, kas var ietekmēt deleģēto funkciju nodrošināšanu
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Galvenās jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi
1. Iepirkumi

6. Atbilstošas
uzraudzības
nodrošināšana

2. PPIV

5. Datu ievade
VIS

3. Projektu
iesniegumu
vērtēšanas
process

4. Maksājuma
pieprasījumu
pārbaudes

05.06.2014.
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Galvenās jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi I

• Pārsvarā gadījumu konstatēta IUB metodikā ietverto prasību
interpretācija, aktuālajās metodikās noteikto principu un PIL
noteiktā regulējuma novēlota ieviešana, tomēr konstatētajiem
trūkumiem pārsvarā gadījumos ir tehniskas/rekomendējošas
dabas iezīmes

Iepirkumu
pirmspārbaudes
(t.sk. iepirkumu
līgumu grozījumu
atbilstība PIL)

05.06.2014.

• Ņemot vērā, ka iepirkumu pirmspārbaužu jomā ir konstatēts
salīdzinoši liels atkāpju īpatsvars, 2013.gadā VI deleģēto
funkciju pārbaužu ietvaros sadarbojās ar IUB, kurš
nodrošināja iestāžu veikto iepirkumu pirmspārbaužu
pēcpārbaužu veikšanu, lai tādējādi stiprinātu iestāžu kapacitāti
iepirkumu pirmspārbaužu jomā. Minētā procesa ietvaros IUB
ir sniedzis atzinumus par iestāžu veiktajām iepirkumu
pirmspārbaudēm un izteicis virkni rekomendējoša rakstura
ieteikumus iestāžu darbības uzlabošanai, kā arī norādījis uz
būtiskākiem un mazāk būtiskiem trūkumiem pirmspārbaužu
veikšanā, kas iestādēm būtu jāņem vērā turpmākajā darbā, lai
mazinātu iespējamo neatbilstību rašanās risku
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Galvenās jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi II

Pārbaudes
projektu
īstenošanas
vietās

05.06.2014.

• Lielākoties konstatētie trūkumi attiecas uz MK
noteikumos Nr.140 noteikto termiņu neievērošanu
attiecībā uz pārbaudes rezultāta noteikšanu un
finansējuma saņēmēja informēšanu par noteikto
rezultātu. Pārsvarā gadījumos konstatēts, ka minētajam
par pamatu ir tas, ka nepieciešams iegūt papildu
informāciju/ pamatojošos dokumentus no finansējuma
saņēmēja, lai, izanalizējot iegūto informāciju, pieņemtu
atbilstošu lēmumu par pārbaudes rezultātu
• Atsevišķos gadījumos PPIV ietvaros konstatēta arī
nepietiekoša izsekojamība trešajām personām PPIV
apjoma veidošanā un noteikšanā, kā rezultātā iestādēm
ir uzdots novērst trūkumus un veikt uzlabojumus to
iekšējās procedūrās
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Galvenās jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi III

Projektu
iesniegumu
vērtēšanas
process

05.06.2014.

• Atsevišķos gadījumos konstatētas nepilnības
atbilstošas publicitātes nodrošināšanā, t.i.,
novēloti publicēta projektu iesniegumu atlases
un vērtēšanas kārtība iestādes tīmekļa vietnē,
kā arī atsevišķas tehniskas nepilnības
pārbaudes lapu aizpildīšanā
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Galvenās jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi IV

• Galvenās konstatētās atkāpes, līdzīgi kā iepriekš,
saistītas ar MK noteikumos Nr.1041 noteikto
termiņu neievērošanu

Maksājuma
pieprasījumu
pārbaudes

• Tas visbiežāk saistīts ar to, ka iesniegtie maksājumu
pieprasījumi ir sagatavoti nekvalitatīvi un tie ir
nepilnīgi, jo nepieciešama papildu dokumentācija,
tāpat arī secināts, ka atsevišķām iestādēm ir
nepietiekoša kapacitāte
• Tomēr kopumā vadošā iestāde ir guvusi pārliecību,
ka iestādes nodrošina maksājumu pieprasījumu
izskatīšanu atbilstošā kvalitātē

05.06.2014.
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Galvenās jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi V

Datu
ievade VIS

05.06.2014.

• Atsevišķos gadījumos iestādes savlaicīgi
nenodrošina aktuālo datu ievadi VIS, vai arī
tiek ievadīta neprecīza/ nekorekta informācija
attiecībā uz neatbilstībām, pārbaudēm, to
plānotajiem termiņiem, rezultātiem u.c. Tāpat
arī ir konstatēti trūkumi datu ievadē IMS.
• VI ir apzinājusi visbiežāk pieļautās kļūdas un
regulāri komunicē ar AI/SI dažādu darba
grupu un forumu ietvaros, lai nodrošinātu
vienotu izpratni un Biznesa rokasgrāmatā
noteikto principu ievērošanu
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Galvenās jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi VI

Uzraudzības
nodrošināšana

05.06.2014.

• Atsevišķos gadījumos VI radušās bažas par
pienācīgu uzraudzības nodrošināšanu no
iestāžu puses, kā rezultātā stiprināta AI un
nozaru ministriju loma uzraudzības
nodrošināšanā pār atbilstošu deleģēto
funkciju
izpildi, piemēram, ierosinot
iestādēm skaidrāk atrunāt procesus, kādos
gadījumos nepieciešama lielāka AI iesaiste
projektu uzraudzībā (dalība SI veiktajās
PPIV u.c.)
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Veiktie pilnveidojumi
1. Iepirkumi

• Pilnveidota «Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm»
• Pilnveidots regulējums attiecībā uz pasūtītāja finansētiem iepirkumiem (MK 04.06.2013. noteikumi Nr.299)

2. PPIV

•Aktualizēta «Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. – 2013.gada plānošanas periodā»
•Veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 140 attiecībā uz PPIV veikšanu, intensitāti un apjomu

3. PI vērtēšanas process

4. Maksājuma
pieprasījumi

• VI nodrošina projekta iesniegumu pārvērtēšanu pirms līguma noslēgšanas; nodrošina pārraudzības procesu pār
līgumu un to grozījumu atbilstību kritērijiem
• Aktualizēta «Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases, tai skaitā,
vērtēšanas kritēriju izstrādes, metodika»

• VI ir sagatavojusi MK noteikumu Nr. 1041 grozījumu projektu

5. VIS

• Veikti uzlabojumi sistēmā, atbilstoši konstatētajām nepilnībām (piemēram, iespēja norādīt detalizētākus
procesus un informāciju)
• Aktualizētas vadlīnijas Nr.10.11. „Vadlīnijas ziņošanai par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām
neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2007.- 2013.gada plānošanas periodā” un VIS Biznesa
rokasgrāmata

6. Uzraudzība

• Stiprināta AI un nozaru ministriju loma uzraudzības nodrošināšanā pār atbilstošu deleģēto funkciju izpildi
• Pilnveidots regulējums attiecībā uz izmaiņu ES fondu vadības un kontroles sistēmā virzīšanas procesu
(grozījumi MK 31.07.2007. noteikumos Nr.524)
• Stiprināta sadarbība ar tiesībsargājošajām institūcijām, organizējot divpusējas apmācības sadarbībā ar Latvijas
tiesnešu mācību centru, lai veicinātu labo praksi ES fondu līdzekļu aizsardzību krāpniecisku gadījumu
izmeklēšanā un radītu pilnīgāku izpratni par ES fondu administrēšanas procesu tiesībsargājošo iestāžu
ietvaros

05.06.2014.
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Plānotie pilnveidojumi deleģēto funkciju pārbaudēs
Pēcuzraudzības aspekta pārbaudes - kā un
vai iestādes nodrošina atbilstošu projektu
pēcuzraudzību un atbilstošas intensitātes
pēcuzraudzības PPIV veikšanu

Iestāžu procedūru atbilstības izvērtējums tiks
veikts deleģēto funkciju pārbaužu ietvaros, lai
vienlaikus novērtētu gan atbilstošu procedūru
piemērošanu, gan to atbilstību spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem

Komunikācijas efektivitāte ar finansējuma
saņēmējiem gadījumos, kad nepieciešama papildu
informācija dažādu procesu operatīvai
nodrošināšanai (MP, PPIV u.c.)
05.06.2014.
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Plānotie horizontālie pilnveidojumi I
Turpināt metodoloģiskā atbalsta un
normatīvās bāzes stiprināšanu ES
fondu vadībā iesaistītajām iestādēm

Ir plānots veikt grozījumus MK noteikumos Nr. 1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts
budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto
projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas
sagatavošanas kārtība”

05.06.2014.
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Plānotie horizontālie pilnveidojumi II

Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas
un atalgojuma daļas attiecināšanas ieviešana
ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās

Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas un atalgojuma daļas attiecināšanas
ieviešana ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās tiek plānota saskaņā ar 2014.2020.gada plānošanas perioda ieviešanas laika grafiku

05.06.2014.
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Plānotie horizontālie pilnveidojumi III

Turpināt stiprināt finanšu
interešu aizsardzību

• Sadarbībā ar AFCOS tā ietvaros ar tiesībsargājošajām iestādēm krāpšanas riska
novēršana un neatbilstību mazināšana
• Dalība AFCOS krāpšanas apkarošanas stratēģijas izstrādes procesā

05.06.2014.
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Paldies!

Zane Jansone
LR Finanšu ministrijas
ES fondu vadības sistēmas departamenta
ES fondu kontroles nodaļa

05.06.2014.
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