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1.

Ievads

Šajāziņojumāiekļ
auti pētī
juma rezultāti par Kohēzijas fonda (turpmāk KF) 2006.
gada kontroļ
u izmaksām.
Ziņojums „Kohēzijas fonda kontroļ
u izmaksas” ir izstrādāts pētī
juma „”Struktūrfondu
un Kohēzijas fonda kontroļ
u veikšanas izmaksas” ietvaros. Šīpētī
juma pirmajos
divos posmos tika sagatavoti ziņojumi par ERAF un ESF kontroļ
u veikš
anas
izmaksām.

1.1.

Kontroļ
u pasākumi un tajos iesaistī
tās iestādes

Pētī
jums aptver četrus kontroļ
u pasākumus, kuri ir noteikti regulāEK 1386/2002
un kuri tiek piemēroti KF administrēš
anas procesā. Tie ir:
 1. lī
meņa vadī
bas pārbaudes (EK 1386/2002 4. pants);
 Izdevumu sertificēšana (EK 1386/2002 8. pants);
 Sistēmu auditi un izdevumu izlases veida pārbaudes (EK 1386/2002 9. - 12.
pants);
 Noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudes (EK 1386/2002 13.-15. pants).
Šo kontroļ
u pasākumu veikšanā KF ir iesaistī
tas šādas Eiropas Savienī
bas
(turpmāk – ES) fondus pārvaldošās institūcijas un to funkciju veicēji:
Vadošāiestāde (VI):

LR
Finanšu
ministrijas
vērtēš
anas departaments

Projektu

LR Finanšu ministrijas Iekš
ējāaudita
departaments
Maksājumu iestāde (MI):

Valsts kase

Starpniekinstitūcijas (SI):

LR Satiksmes ministrija
LR Vides ministrija

Neatkarī
gāiestāde:

LR Finanšu ministrijas Finanšu kontroles
departaments

Institūciju iesaistī
šanās kontroļ
u pasākumos 1:
P irmā lī
meņa vadī
bas pārbaudes, turpmāk tekstāarīkā4.panta kontroles (EK
1386/2002 4. pants):
 LR Finanš
u ministrijas (FM) Projektu vērtēš
anas departamenta Plānoš
anas
un kontroles nodaļ
ā ir notikusi vadlī
niju izstrāde un pārbaužu ziņojumu
vērtēš
ana, sistēmas apraksta apkopoš
ana.
 LR Satiksmes ministrijā (SM) kontroļ
u pasākumos ir iesaistī
jušās ES
finansēto projektu kontroles nodaļ
a, ir veiktas dokumentu pārbaudes, un
pārbaudes projektu izpildes vietās.
 LR Vides ministrijā (VidM) kontroļ
u pasākumos ir iesaistī
jušās Investī
ciju
departamenta Finanšu vadī
bas nodaļ
a un Kvalitātes vadī
bas nodaļ
a, Projektu
ievieš
anas departamenta Projektu tehniskās vadī
bas nodaļ
as un Projektu
administratī
vās vadī
bas nodaļ
a, kāarīProjektu sagatavošanas departamenta
1

(KF kontrolēs iesaistī
to institūciju un to struktūrvienī
bu organizatorisko shēmu skatī
t 1.
pielikumā).
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Atkritumu saimniecī
bas projektu nodaļ
a un Ūdenssaimniecī
bas projektu
nodaļ
a. Institūcijāir veiktas dokumentu pārbaudes, un pārbaudes projektu
izpildes vietās, informācijas sniegšana auditoriem un citas aktivitātes.
Izdevumu sertificēšana, turpmāk tekstāarīkā8.panta kontroles (EK 1386/2002 8.
pants):
 Valsts kasē(VK) izdevumu sertificēšanas procesos ir iesaistī
ti Eiropas lietu
departaments, Iekš
ējāaudita departaments un Kvalitātes un risku vadī
bas
departaments. Valsts kase veic vadlī
niju izstrādi un izdevumu sertificēšanu.
Kāredzams organizatoriskajāstruktūrā – šī
s funkcijas ir izvietotas tiešā
Valsts kases pārvaldnieka pakļ
autī
bā, kas nodrošina funkciju veikšanu
neatkarī
gi no pārējās iestādes darbī
bas.
 LR Finanšu ministrijas Projektu vērtēšanas departamenta Plānoš
anas un
kontroles nodaļ
a ir veikusi sistēmas apraksta apkopoš
anu un saskaņošanu.
Sistēmu auditi un izdevumu izlases veida pārbaudes, turpmāk tekstāarīkā9.12.panta kontroles (EK 1386/2002 9. - 12. pants):
Šos kontroles pasākumus realizēš
ādas institūciju iekš
ējāaudita struktūrvienī
bas:
 LR Finanš
u ministrijas Iekšējāaudita departamenta ES finansēto programmu
sistēmu novērtējuma nodaļ
a ir veikusi vadlī
niju sagatavošanu, iestāž
u audita
struktūrvienī
bu audita plānu apkopoš
anu un konsolidētā audita plāna
nosūtī
šanu Eiropas Komisijai, kāarīregulāru konsolidētāplāna aktualizāciju,
atbilstoši institūciju iekš
ējā audita struktūrvienī
bu iesniegtajām izmaiņām,
paralēli sekojot konsolidētāplāna izpildei, informējot par to Eiropas komisiju.
Nodaļ
a ir izvērtējusi un sniegusi viedokli Vadoš
ai iestādei, Maksājumu
iestādei
un
Finanš
u
kontroles
departamentam
par
2.lī
meņa
starpniekinstitūciju iekš
ējāaudita struktūrvienī
bu saņemtajiem izlases veida
pārbauž
u ziņojumiem, kāarīSistēmauditu ziņojumiem, informējot par tiem arī
Eiropas komisiju. Bez tam nodaļ
a ir veikusi starpniekinstitūciju, maksājumu
iestādes un arīgrantu shēmu apsaimniekotāju iekšējāaudita struktūrvienī
bu
pārraudzī
bu un sagatavojusi un iesniegusi Eiropas Komisijai Vadī
bas un
kontroles sistēmas ziņojumu.
 LR Finanšu ministrijas Projektu vērtēšanas departamenta Plānoš
anas un
kontroles nodaļ
a ir veikusi sistēmas apraksta apkopoš
anu un saskaņošanu.
 LR Satiksmes ministrijas Iekš
ējāaudita departamenta ES finansēto projektu
audita nodaļ
a ir veikusi sistēmu auditus un izdevumu pārbaudes.
 LR Vides ministrijas Iekšējāaudita departamenta Starptautisko investī
ciju
iekš
ējāaudita nodaļ
a ir veicis sistēmu auditus un izdevumu pārbaudes.
 Valsts kases Iekš
ējāaudita departaments ir veicis sistēmu auditus. Nodaļ
a
atrodas tieš
āValsts kases pārvaldnieka pakļ
autī
bā.
Noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudes, turpmāk tekstāarīkā13.-15.panta
kontroles (EK 1386/2002 13.-15. pants):
 LR Finanšu ministrijā2006.gada laikā notika organizatoriskas izmaiņas. Lī
dz
ar to no 01.10.2006. lī
dz 30.07.2006. kontroles funkcijas veica Finanšu
kontroles departaments, no 01.08.2006. lī
dz 31.12.2006. kontroles funkcijas
veica Finanšu kontroles departamenta (FKD) ES Kohēzijas fonda finanšu
kontroles nodaļ
a. Nodaļ
a ir veikusi noslēguma izdevumu deklarācijas un
noslēguma ziņojuma pārbaudes, citu pārbauž
u ziņojumu analī
zi un
informācijas uzkrāšanu, kāarīprocedūru izstrādi.
 LR Finanšu ministrijas Projektu vērtēšanas departamenta Plānoš
anas un
kontroles nodaļ
a ir bijusi iesaistī
tākontroles pasākumā, sniedzot atzinumus
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par starpniekinstitūciju veikto pārbauž
u ziņojumiem, organizējot noslēguma
ziņojuma apsprieš
anu institūciju veidotādarba grupā.
4.pielikumāir atrodams detalizēts apraksts par iesaistī
tajām iestādēm, to nodaļ
ām un
nodaļ
u lomu kontroles pasākumos.

5

Pētī
jums „Struktūrfondu un kohēzijas fonda kontroļ
u veikšanas izmaksas”
ZIŅOJUMS PAR KF KONTROĻU IZMAKSĀM

1.2.

Pētī
juma veikšanāizmantotie dokumenti

Pētī
juma gaitātika izmantoti zemāk norādī
tie ES un Latvijas Republikas normatī
vie
akti 2004. – 2006.gada plānošanas periodam.
ES Kohēzijas fonda ieviešanas saistošie dokumenti:
 1994.gada 16.maija Padomes Regula (EK) Nr.1164/1994 par Kohēzijas fonda
izveidi;
 2002.gada 29.jūlija Komisijas Regula (EK) Nr.1386/2002, ar ko paredz sī
ki
izstrādātus ī
stenoš
anas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.1164/1994
attiecī
bāuz tās palī
dzī
bas pārvaldī
bas un kontroles sistēmām, kas pieš
ķirta
no Kohēzijas fonda, kāarīkārtī
bu finansiālu labojumu veikšanai;
 2003. gada 6.janvāra Komisijas Regula (EK) Nr.16/2003 ar ko nosaka ī
paš
us
sī
ki izstrādātus noteikumus, kas ieviešPadomes Regulu (EK) Nr.1164/94
attiecī
bā uz izdevumu atbilstī
gumu Kohēzijas fonda daļ
ēji finansētu
pasākumu kontekstā;
 2005.gada 8.decembra Eiropas Savienī
bas Kohēzijas fonda projektu vadī
bas
likums un citi no likuma izrietošie Ministru kabineta apstiprinātie normatī
vie
akti;
Pētī
jumāizmantota Eiropas Komisijas sagatavotāmetodoloģija „Kontroles izmaksas
Eiropas Reģionālās attī
stī
bas fonda vajadzī
bām. Metodika”, kuru sagatavojis Eiropas
Komisijas Reģionālās Politikas ģenerāldirektorāts.
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Pētī
juma pasūtī
tājs un veicējs
Pētī
jums tika uzsākts 2007.gada 29.oktobrī
. Ziņojuma par KF tika sagatavots
2008.gada 22.februārī
. Pētī
jums tika veikts saskaņā ar 2007. gada 29. oktobra
lī
gumu.
Pētī
juma pasūtī
tājs ir LR Finanš
u Ministrija. Pētī
jumu veic PricewaterhouseCoopers
SIA. Darba procesātika organizētas regulāras tikš
anās starp pētī
juma pasūtī
tāju un
veicēju ar mērķi sekot pētī
juma procesam, precizēt turpmāko rī
cī
bu un pārrunāt
jautājumus un komentārus par sniedzamajiem nodevumiem.
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2.

j uma vei cē
j iem
Informācija par pētī

PricewaterhouseCoopers SIA darbojas Latvijā kopš1993. gada un ir viens no
vadošajiem revī
zijas un konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem. Uzņēmums nodroš
ina
pilnu konsultatī
vo pakalpojumu klāstu dažādās nozarēs vadoš
ajiem vietējiem un
starptautiskiem uzņēmumiem, kāarīvalsts institūcijām. Pakalpojumi ietver tādas
jomas kā revī
ziju un nodokļ
u konsultācijas, darī
jumu un finanšu konsultācijas,
uzņēmuma darbī
bas efektivitātes uzlaboš
anas risinājumus, tai skaitārisinājumus
organizāciju risku vadī
bas, finanšu efektivitātes un IT efektivitātes uzlabošanai,
daž
ādu regulējoš
o prasī
bu ievieš
anas atbalstam.
PricewaterhouseCoopers SIA ir ilggadēja projektu pieredze sadarbī
bai ar valsts
institūcijām, kāarīpieredze projektu realizēšanāES pārvaldī
bas jomā. Daži projektu
piemēri ir: „Lauku atbalsta dienesta kāEiropas Savienī
bas Eiropas Lauksaimniecī
bas
virzī
bas un garantiju fonda garantijas izdevumu daļ
as maksājumu aģentūras
sertifikācija par 2006. gadu” LR Zemkopī
bas ministrijā 2007.gadā; „Otrā lī
meņa
starpniekinstitūciju pārbaude un ziņojuma sniegšana vadoš
ās iestādes vadī
tājam par
pārbaudes rezultātiem” LR Finanšu ministrijā2004.gadā, „Latvijāesoš
ās situācijas
publiskajāpārvaldēizpēte informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomāun
attī
stī
bas stratēģijas 2007.-2013.gadam izstrāde” Ī
pašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam 2007.gadā.
Projektāiesaistī
tie PricewaterhouseCoopers SIA darbinieki:
Pētī
jumu vadī
tājs ir valdes loceklis Juris Lapše. Menedž
ere Iveta Zosēna bija
atbildī
ga par projekta ikdienas koordināciju un vadī
š
anu. Projekta grupādarbojās
konsultants Ingars Zustrups. Projekta pārraudzī
bāun specifisku ES fondu jautājumu
risināš
anāpiedalī
jās menedž
eris MārtiņšKrieviņš, menedžeris Maksims Leš
činskis
un vecākāmenedžere Baiba Apine.
Pētī
juma vadī
tājs Juris Lapš
e: valdes loceklis, zvērināts revidents
Jurim ir vairāk kā14 gadu projektu vadī
bas pieredze. Juris ir vadī
jis daudzus ar EK
finansēto programmu revī
ziju saistī
tus projektus, vadī
jis ES Lauksaimniecī
bas
virzī
bas un garantiju fonda garantijas izdevumu daļ
as maksājumu aģentūras
sertifikāciju par 2004., 2005., un 2006.gadu, Lauku atbalsta dienesta kā ES
lauksaimniecī
bas virzī
bas un garantiju fonda garantijas izdevumu daļ
as maksājumu
aģentūras akreditāciju, kāarīotrālī
meņa starpniekinstitūciju pārbaudi.
Projekta speciāliste Iveta Zosēna: menedž
ere
PricewaterhouseCoopers Rī
gas biroja Efektivitātes uzlaboš
anas risinājumu nodaļ
as
menedžere ar pieredzi darbinieku vadī
bas jomādarbāvairākos atbildī
gos posteņos
ražoš
anas un celtniecī
bas uzņēmumos, kāarīveicot rezultātu un finanš
u rādī
tāju
izvērtējumu privātajāsektorā.
Projekta speciālists MārtiņšKrieviņš: menedž
eris
Mārtiņšir specializējies projektu izstrādēpubliskajāsektorāLatvijā, vadī
jis vairākus
projektus attiecī
bā uz funkcionālā audita veikšanu, procedūru izstrādi valsts
pārvaldes institūcijās, ar ES fondiem saistī
tus projektus. Starp Mārtiņa klientiem
minami Nodarbinātī
bas valsts aģentūra, Zemkopī
bas ministrija, Zāļ
u valsts aģentūra,
Rī
gas Austrumu slimnī
ca, Vides ministrija, Rī
gas Tehniskāuniversitāte.
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Projekta speciālists Maksims Lešč
inskis: menedž
eris
Maksimam ir vairāk kā7 gadu pieredze finanš
u vadī
bas un uzskaites jomā. Maksims
ir bijis atbildī
gs par Lauku atbalsta dienesta kāMaksājumu aģentūras sertifikācijas
audita veikšanu, kā arīpar Kohēzijas fonda un ERAF lī
dzfinansēto projektu
ī
stenošanāiesaistī
to paš
valdī
bu administratī
vo spēju izvērtējumu.
Projekta speciāliste Baiba Apine: vecākāmenedžere
Baibai ir ilggadēja pieredze projektu ī
stenošanāpubliskajāsektorāLatvijā. Starp
Baibas klientiem ir VAS Latvijas Valsts Meži, Lauku atbalsta dienests, Valsts sociālās
apdroš
ināš
anas aģentūra, Iepirkumu uzraudzī
bas birojs, LR Labklājī
bas ministrija
u.c.
Projekta speciālists Ingars Zustrups: konsultants
Ingars ir jaunākais konsultants PricewaterhouseCoopers SIA Rī
gas biroja
Efektivitātes uzlaboš
anas risinājumu nodaļ
ā. Ingaram ir pieredze raž
oš
anas
uzņēmuma vadī
bas grāmatvedī
bas izveidē, kā arīdaž
ādu ražoš
anas procesu
analī
zē.
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Metodoloģijas un pētī
juma gaitas apraksts

3.

Pakalpojuma pamatmērķis – kontroļ
u izmaksu apzināšana un apkopošana
Kohēzijas fondam Latvijā.
Pakalpojuma specifiskais mērķis – apzināt un apkopot 2006.gada kontroļ
u
izmaksas institūcijās/struktūrvienī
bās, kas iesaistī
tas KF kontroļ
u pasākumos.

3.1.

Pētī
juma metodoloģijas kopsavilkums

Kontroļ
u pasākumiem piederī
gās aktivitātes un iesaistī
tās institūcijas un to
struktūrvienī
bas tika apzinātas, veicot dokumentu un normatī
vo aktu (minēti šī
ziņojuma punktā1.2) izpēti, pārrunājot šos jautājumus pētī
juma pasūtī
tāja un veicēja
sanāksmēs, kā arī
, intervējot KF vadoš
ās iestādes (FM Projektu vērtēš
anas
departaments) Plānoš
anas un kontroles daļ
as pārstāvjus.
Pētī
juma datu ievākš
anas izvēlētā pieeja bija iesaistī
to institūciju aptaujāšana
(elektronisku anketu un elektronisku informācijas pieprasī
jumu izmantošana).
Izmaksu novērtējums tika veikts sekojoš
i:
 Tika aplēsta KF kontrolēs iesaistī
to darbinieku noslodze un tātika izteikta
pilna laika ekvivalentos (turpmāk - PLE) 2.
 Tika ievākti dati par iestādes 2006. gada faktiskajām izmaksām un vidējo
darbinieku skaitu. Iestādes faktiskās izmaksas tika definētas kā visas
iestādes patērēto resursu izmaksas 2006. gadā3. Iekļ
autās izmaksas skatī
t 5.
pielikumā.
 Kontroles izmaksas aptaujājamajāiestādētika noteiktas tādāpaš
āproporcijā
no iestādes faktiskajām izmaksām kāaplēstākontrolēiesaistī
to darbinieku
noslodze pret kopējo iestādes darbinieku skaitu 4.

3.2.

Pētī
juma gaita

3.2.1. Normatī
vo aktu un citu dokumentu izpēte
Sekojošais apraksts atspoguļ
o pētī
juma gaitu, kas uzsākās ar izpēti par ERAF.
Pētī
juma daļ
āpar KF tika izmantotas lī
dzī
gas anketas un aktivitāšu saraksts kā
ERAF.
Sākotnēji tika veikta saistošo dokumentu izpēte ar mērķi iepazī
ties un izprast pētāmo
kontroļ
u saturu un ar tām saistī
tās aktivitātes, apzināt kontroļ
u veicējas - institūcijas,
kāarīiepazī
ties ar Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) sagatavotajām vadlī
nijām
pētī
jumāizmantojamās metodikas piemēroš
anai.

2

PLE ir vienī
ba, kas atbilst 1 pilna laika darbinieka slodzei gada garumā. Savukārt, pilna
slodze gada garum āatbilst 48 darba nedēļ
ām gadāx 5 darba dienām nedēļ
āx 8 darba
stundām dienā. PLE novērtējumam atsevišķos gadī
jumos tika pielietots pieņēmums, ka 1
darbinieks 2006. gadāir strādājis 231 dienu (251 darba dienas bez svētku dienām brī
vdienām
mī
nus 20 atvaļ
inājuma dienas).
3
Tika iek ļ
auti visi valsts iestāžu ‘kārtējie izdevumi’, izņemot kapitālos ieguldī
jumus, jo tie tiek
grāmatoti iegādes gadāpar pilnu to iegādes vērtī
bu kāizdevumi un var neobjektī
vi palielināt
izmaksas intensī
vu kapitālo ieguldī
jumu gadī
jumos
4
Aprēķina formula: Pārbaudes izmaksas iestādes ietvaros = PLE * Kopējās iestādes
izmaksas/kopējais iestādes darbinieku skaits.
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3.2.2. Pētī
jumāiekļ
aujamo iestāž
u un aktivitāšu identificēšana
Balstoties uz normatī
vo aktu izpētēiegūto informāciju, pētī
juma veicējs sastādī
ja pie
pārbauž
u aktivitātēm pieskaitāmo un pētī
jumāiekļ
aujamo aktivitāšu sarakstu, kāarī
apzināja pārbaudēs iesaistī
tās iestādes. Sastādot š
o sarakstu, pētī
juma veicējs
centās ievērot principu, ka iekļ
aujamas ir visas aktivitātes, bez kuru veikš
anas
konkrētāpārbaude nevarētu pilnvērtī
gi notikt. Tādējādi, papildus pašām pārbauž
u
aktivitātēm, pētī
jumā tika iekļ
autas arītādas atbalsta aktivitātes kā pārbaužu
veikš
anas vadlī
niju izstrāde, iekš
ējo procedūru izstrāde, pārbaudēs iesaistī
to
darbinieku kvalifikācijas celšana, kāarīdalī
ba ar pārbaudēm saistī
tās darba grupās
un sanāksmēs.
Aktivitāš
u saraksts tika saskaņots pētī
juma pasūtī
tāja un veicēja sanāksmē, kāarī
tika precizēts sarunā ar KF vadošās iestādes (FM Projektu vērtēš
anas
departaments) Plānošanas un kontroles daļ
as pārstāvjiem, kurā tika pārrunātas
aktivitātes, neskaidrie jautājumi, sadarbī
ba starp valsts institūcijām š
o kontroļ
u
kontekstāun to loma pārbaužu veikšanā. Aktivitāš
u saraksts atrodams 3. pielikumā.
.
3.2.3. Datu apkopošanas anketu izveide
ŠīKF pētī
juma anketa tika izveidota, pielāgojot anketu, kas tika izveidota pētī
juma
pirmajāposmā– par ERAF kontroļ
u izmaksām. Lī
dzī
ga anketa tika lietota pētī
juma
otrajāposmāpar ESF kontroļ
u izmaksām. Pētī
juma pirmais un otrais posms par
ERAF un ESF kontroļ
u izmaksām pēc struktūras un principiem bija lī
dzvērtī
gi.
Sākotnējā ERAF anketa izstrādes procesā tika izveidota, balstoties uz pētī
jumā
prasī
to datu apkopojumu (nodevuma standarta formu), papildus detalizējot noslodžu
aplēšu sadaļ
u (nodaļ
a, funkciju apraksts, noslodzes apjoms funkcijai) un
iestādes/struktūrvienī
bu izmaksu un darbinieku skaita sadaļ
u (iestādes izmaksas un
darbinieku skaits, kāarīattiecī
gās struktūrvienī
bas izmaksas un darbinieku skaits).
Datu ievākš
anas anketa pirms izsūtī
šanas iestādēm tika saskaņota ar pētī
juma
pasūtī
tājiem.
Rezultātā, tika izveidota anketa, ievērojot daž
ādu iestāžu datu aizpildī
š
anas iespējas
(pavadvēstule, anketas, instrukcija apskatāmi 2. pielikumā).
3.2.4. Datu ievākšanas process
Pirms pētī
juma veicējs kontaktējās ar pētī
jumāiekļ
autajām iestādēm un izsūtī
ja
anketas, pētī
juma pasūtī
tājs (LR Finanšu ministrija) izsūtī
ja vēstules visām
iesaistī
tajām institūcijām, informējot par pētī
jumu un par nepieciešamī
bu sniegt datus
pētī
juma veicējam.
Pavadvēstule, anketa, piemērs anketas aizpildī
šanai un instrukcijas (skat. pielikumu
Nr. 2) tika nosūtī
tas visām iesaistī
tajām iestādēm ar e-pasta starpniecī
bu.
Pēc vēstuļ
u izsūtī
š
anas pētī
juma veicēji sazinājās ar aptaujājamām iestādēm
telefoniski un pārliecinājās, ka e-pasti ar pievienotajiem dokumentiem ir saņemti,
izskaidroja pētī
juma būtī
bu un sasniedzamos rezultātus un atbildēja uz jautājumiem.
Institūciju pārstāvjiem tika nodrošināts arīatbalsts pa telefonu un ar e-pasta
starpniecī
bu.
3.2.5. Datu sākotnējāanalī
ze un precizēšana
Pēc datu saņemšanas tika veikta primārā datu analī
ze, lai identificētu un vēlāk
precizētu neloģiskos un nesakritī
gos datus.
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Iestādes faktiskās izmaksas un kopējais darbinieku skaits tika izmantots aprēķ
inā,
iegūstot izmaksas uz vienu darbinieku rādī
tāju. Lī
dz ar to bija iespēja identificēt
būtiski atš
ķirī
gus un, iespējams, nekorektus iestādes izmaksu datus.
Noslodzes aplēses tika pārbaudī
tas, salī
dzinot datus iestādes ietvaros starp
nodaļ
ām, kāarī
, interpretējot iesniegtos datus kopskatāar vienas nodaļ
as datiem.
Atklājot datu neloģiku un kļ
ūdas, pētī
juma veicēji kontaktējās ar datu iesniedzējām –
iestādēm, un precizēja datu atbilstī
bu reālajai situācijai.

3.2.6. Datu kvalitātes aspekti
Mēs neesam veikuši pētī
juma rezultātā iegūto datu revī
ziju, pārbaudi vai
saskaņošanu ar jebkādu institūciju uzskaites datiem.
Ievākto datu kvalitāti un pētī
juma rezultātus būtiski ietekmē 3 galvenās datu
komponentes:
 iestādes faktiskās izmaksas;
 kopējais darbinieku skaits;
 fonda kontrolēs iesaistī
to pilna laika darbinieku skaits.
Ievāktie dati pēc to patiesuma, atbilstī
bas un objektivitātes tika pārbaudī
ti daļ
ēji, tikai
konkrētu analī
zes iespēju ietvaros.
Iestādes faktiskās izmaksas un vidējais darbinieku skaits netika pārbaudī
ti pret
iestādes grāmatvedī
bu, kāarīnetika analizēti padziļ
ināti ar mērķ
i analizēt izmaksu
raksturu, atbilstī
bu prasī
tajam periodam vai iestādes funkciju veikš
anas
nodroš
ināš
anai. Pētī
juma veicēji pilnī
bāpaļ
aujas uz iestāžu sniegto datu atbilstī
bu
instrukcijāpaskaidrotajam visu izmaksu jēdzienam, kāarīpaļ
aujas, ka š
ie dati atbilst
iestādes grāmatvedī
bas ierakstiem. Tomēr, kājau minēts iepriekš
, lai nodroš
inātu
vienotu pieeju un datu ticamī
bu, finanš
u dati no iestādēm tika pieprasī
ti, balstoties uz
vienotu finanš
u informācijas izvērsumu – iestādes kopējās izmaksās iekļ
aujamās
izmaksu pozī
cijas, kas iekļ
auts 5.pielikumā.
No iestādēm saņemtie dati par PLE tika analizēti, salī
dzinot datus katras anketas
ietvaros, kāarīstarp institūcijām. Tika analizēts, vai informācija ir loģiska un vai tā
atspoguļ
o saiknes starp dažādām iestādēm. Identificēto kļ
ūdu gadī
jumāpētī
juma
veicēji datus precizēja ar anketu aizpildī
tājiem, uzdodot jautājums ar mērķi atrast
nesakritī
bas.
Laika uzskaites sistēmas tiek lietotas tikai iestādēs, kuras veic 9.-12. panta kontroles,
t.i. sistēmu auditus un izdevumu pārbaudes, un kuras veic iestāž
u iekš
ējāaudita
departamenti, lī
dz ar to iestādēs un nodaļ
ās, kurās laika uzskaite netiek veikta,
kontroļ
u izmaksas ir pakļ
autas lielākam riskam būt neprecī
zām, kas izriet no
subjektī
va noslodžu vērtējuma.
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3.2.7. Datu kopsavilkums un analī
ze
Noslodž
u datu apkopoš
ana
Pētī
juma veicēji pētī
juma procesā izmantoja iestāžu sniegto informāciju par
kontrolēm veltī
to darbinieku skaitu izteiktu PLE. Informācija par noslodzēm tika
apkopota no attiecī
go nodaļ
u vadī
tājiem ar pieņēmumu, ka viņi vislabāk pārzina
nodaļ
u darbu, darbinieku veiktās aktivitātes pētī
juma kontekstā, spēj sniegt objektī
vu
un lī
dzsvarotu viedokli par nodaļ
as darbu kopumā. Gadī
jumos, kad iestāž
u pārstāvji
izteica vēlmi sniegt informāciju par darbinieku noslodzi pārbauž
u aktivitātēs citādi, kā
izteiktu PLE, informācijas apkopoš
anas formāts tika pielāgots, ja vien sniegtie dati
ļ
āva aprēķ
ināt PLE. Iepriekš
minētajos gadī
jumos, kad noslodze tika sniegta
absolūtos skaitļ
os (piem. cilvēkdienas, cilvēkstundas, kāarīcilvēkstundas uz darba
vienī
bu un darba vienī
bu skaits), tika pieņemts, ka 1 darbinieks 2006. gadāstrādājis
231 dienu (251 darba dienas mī
nus 20 atvaļ
inājuma dienas).
Datu apkopojuma rezultātus skatī
t š
īziņojuma 4. nodaļ
ā „Rādī
tāju apkopojuma
tabulas katram KF kontroļ
u pasākumam”.
Finanš
u datu apkopošana
Ņemot vērāto, ka lielākajādaļ
āiestāžu mazākāstruktūrvienī
ba, kurai tiek uzskaitī
tas
pilnī
gi visas izmaksas, ir pati iestāde, pētī
juma veicēji nolēma izmantot visas
aptaujājamās iestādes (piemēram, ministrija vai aģentūra) izmaksas. Šis lēmums
balstī
ts uz EK izstrādātās kontroļ
u izmaksu novērtējuma metodikas5 norādī
jumiem
par visām iekļ
aujamajām izmaksām – „2006. gada budž
ets var ietvert š
ādu subjekta
izdevumu nepilnī
gu sarakstu: algas, darba devēja iemaksas, ceļ
a izdevumi, mācī
bu
izdevumi, ekspluatācijas izmaksas, ēku uzturēšanas izmaksas (ī
re, elektrī
ba,
tī
rī
šana, apkure un dzesēš
ana), izmaksas, par ko izrakstī
juši rēķinu privāti
uzņēmumi, piemēram, par revī
zijas ārpakalpojumiem, un citas ar subjektu saistī
tu
aktivitāš
u izmaksas, piem., fonda aktivitātēm lietoto automaš
ī
nu, iekārtu un ēku
amortizācijas izmaksas vai IT programmatūras amortizācijas izmaksas”.
Papildus visas institūcijas izmaksu analī
zei pētī
juma veicēji ievāca datus par nodaļ
u
izmaksām, kurās iekļ
autas darbinieku algas, nodokļ
i u.c. tieš
i ar darbiniekiem
saistī
tas izmaksas. Tādējādi tika iegūtas izmaksas, kas daudz tiešāk saistī
tas ar
konkrētajām pārbauž
u aktivitātēm. Šī
s izmaksas precī
zāk atbilst izmaksu raš
anās
principam, t.i., jebkādi lēmumi par veicamo funkciju un to veicēju apjomu vispirms
ietekmētieš
i darbinieku algu izmaksas.
Datu apkopojuma rezultātus skatī
t šīziņojuma 4.nodaļ
ā„KF kontroļ
u pasākumu
rādī
tāju apkopojums”.

5

„Kontroles izmaksas Eiropas Reģionālās attī
stī
bas fonda vajadzī
bām. Metodika.”,
sagatavojis Eiropas Komisijas Reģionālās Politikas ģenerāldirektorāts, nodaļ
a 5.4.„Budžets”
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Rādī
tāju apk opojuma tabulas katram KF kontroļ
u pasākumam

4.
Kontrole
Fonds
Gads
Valsts

1.l ī
meņa vadī
bas pārbaudes
KF
2006
Latvija

Instit ūcijas

Instititūcijas nosaukums

Kontakt-personas

klasifikācija (VI,
MI utml.)

(iestāde/struktūrvienī
ba)

vārds, uzv ā
rds

1
SI

SI

VI

Tālruņa numurs

E-pasta adrese

2006. gada

Pilna laika

kopējais bud žets darbinieku
(kopējās faktiskās kopējais
izmaksas)
skaits
institūcijai/ struktūr 2006.gadā
vienī
bai (LVL)

2
3
Satiksmes
Ārija
ministrija, ES
Svarinska
finansēto projektu
kontroles nodaļ
a
LR Vides Ministrija Guna Roze

4
7028017

5
arija.svarinska@sam.gov.lv

6
2,759,956

7026534

guna.roze@vidm.gov.lv

LR Finanšu
Kristī
ne
Ministrija, Projektu Apšeniece
vērtēšanas
departaments

67083858

kristine.apseniece@fm.gov.lv

Kontroles kopējie rādītāji:
* Aprēķina formula 9.kolonnas datiem: 6.kolonna / 7.kolonna * 8.kolonna

7

Funkcijas

Fonda kontroļ
u

veik šanāiesaist ī
to izmaksas 2006.
pilna laika
gadā(LVL)
darbinieku skaits
2006. gadā

8

2006. gadāpārbaudī
to

153

2.65

9*
47,731

10
47,084,932

2,647,494

202

23.88

324,616

31,233,272

5,860,051

374

1.60

28.12

27,038 n/a

399,385

2006. gadā

izdevumu summa (LVL) pārbaudī
to
finansējuma
pieprasī
jumu
skaits

2006. gadā

pārbaudī
to
(dokumentu
pārbaude)
projektu skaits

veikto
pārbaužu
projektu
ī
stenošanas
viet āskaits

11

12

13

14

11

195

20

n/a

78,318,204

2006. gadā

n/a

209

31

Nov ērojumi/ Koment āri

Koeficients =

Koeficients =

Koeficients =

kontroļ
u
izmaksu
attiec ī
ba pret
pārbaudī
to
izdevumu
summu, %

kontroļ
u
izmaksu
attiec ī
ba pret
pārbaud ī
to
finans ējuma
pieprasī
jumu
skaitu, LVL

kontroļ
u izmaksu
attiecī
ba pret
pārbaudī
to
projektu skaitu,
LVL

14
17 *Vērtējot kontroļ
u izmaksas, izmantojot struktūrvienības darbinieku izmaksas, kontroles
izmaksas ir 31 761 LVL

9/10
0.10%

43 *Vērtējot kontroļ
u izmaksas, izmantojot struktūrvienības darbinieku izmaksas, kontroles
izmaksas ir 195 055 LVL
*Kontroļ
u izmaksu pieskaitī
tas izmaksas par ekspertu pakalpojumiem 11 682 LVL

1.04%

9/11
9/(12+13)
3409
1705

1665

5153

4 *Kontroļ
u izmaksu pieskaitī
tas izmaksas par ekspertu pakalpojumiem 2800 EUR
n/a
n/a
apmērā, summa pārrēķināta latos pēc Latvijas Bankas noteiktāfiksētākursa 0.702804
LVL/EUR un ir 1 968 LVL
*FM PVD izstrādāvadlī
nijas, izskata pārbaužu ziņojumus, kāarīatsevi šķās reizēs veic
pārbaudes projektu ī
stenošanas vietās.T āpat PVD veic noteiktas procedūras ziņošanai
par neatbilstī
bām, kāarīapkopo un nosūta EK KF pārvaldes sistēmas aprakstu - šie
darbi nav nodalāmi pa kontro ļ
u pasākumiem ,tāpēc noslodze katram kontro ļ
u
pasākumam atsevišķi iegūta kopējo noslodzi aktivitātei proporcion āli dalot starp
iesaistītajiem kontroļ
u pasākumiem
*Vērtējot kontroļ
u izmaksas, izmantojot struktūrvienības darbinieku izmaksas, kontroles
izmaksas ir 19 735 LVL
64
0.51%
1911
n/a = neattiecas

6759

14

4204
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Kontrole
Fonds
Gads
Valsts

Izdevumu sertific ē
šana
KF
2006
Latvija

Institū
cijas
klasifikācija (VI ,
MI utml.)

Instititūcijas
nosaukums
(iestā
de/strukt ū
rvienī
ba
)

Kontaktpersonas
vā
rds,
uzvārds

2
Valsts kase,
Eiropas lietu
departaments

3
4
Santa
7094395
Ananič
a

5
santa.ananica@ka
se.gov.lv

6
3,849,602

MI

Valsts kase,
Eiropas lietu
departaments

Santa
7094395
Ananič
a

santa.ananica@ka
se.gov.lv

VI

LR Finanš
u
Ministrija,
Projektu
vē
rtēš
anas
departaments

Kristī
ne 67083858
Apš
enie
ce

kristine.apseniece
@fm.gov.lv

1
MI

Tā
lruņa numurs

E-pasta adrese

Kontroles kopējie rādī
tā
ji:
* Apr ē
ķina formula 9.kolonnas datiem : 6.kolonna / 7.kolonna * 8.kolonna
** Summa no EUR pā
rrēķ
inā
ta pēc Latvijas bankas noteiktākursa

2006. gada kop ē
jais
budž
ets (kopējās
faktiskā
s izmaksas )
instit ū
cijai/ struktūrvienī
bai (LVL)

Pilna laika
darbinieku
kopē
jais skaits
2006.gad ā

7

Funkcijas
Fonda kontroļ
u
veikšanāiesaistī
to izmaksas 2006.
pilna laika
gadā(LVL )
darbinieku skaits
2006. gad ā

8

Sertificēto izdevumu
summa 2006. gadā
(LVL)**

9*
16,170

2006. gadā
pā
rbaudī
to un
EK nosū
tī
to
izdevumu
deklarā
ciju
skaits

10
90,170,522

11

Novē
rojumi / Komentā
ri

Koeficients =
kontro ļ
u izmaksu
attiecī
ba pret
sertific ē
to
izdevumu summu,
%

12
56 *Maksātāja iestādēizdevumu sertificē
šana tiek veikta
visiem struktū
rfondiem (ERAF, ESF, ELVGF , ZVFI) , KF
un EQUAL vienāstruktūrvienī
bā
, lī
dz ar to objektī
vs
noš
ķī
rums par katra fonda relatī
vo svaru kopējā
noslodzēnav iespējams. Noslodze KF noteikta, kopējo
slodzi dalot ar 5.
*Uzr ā
dī
tānoslodze un izmaksas ietver arī
Valsts Kases
iekšē
jāaudita departamenta sniegto atbalstu
pā
rliecī
bas gūš
anai izskatot 4. un 9. panta kontroļ
u
ziņ
ojumus. Šīslodze sastāda 0.067 PLE
*Vē
rtējot kontroļ
u izmaksas, izmantojot struktūrvienī
bas
darbinieku izmaksas, kontroles izmaksas ir 14 505 LVL.

9/10
0.02%

246

1.03

3,849,602

246

0.01

130 n/a

n/a

*Šajārindāatsevi š
ķ
i uzskaitī
tas izmaksas, kas saistī
tas n/a
ar ziņošanu par neatbilstī
bām. Tāk ātānav izdevumu
sertifkācija tās 8. panta izpratnēsastāvdaļ
a, tad tāir
izdalāma atseviš
ķi, tomē
r tāir iekļ
aujama pie kopējām
sertifikācijas izmaksām atbilstoš
i EK izstrādātajai
metodikai.
*Vē
rtējot kontroļ
u izmaksas, izmantojot struktūrvienī
bas
darbinieku izmaksas, kontroles izmaksas ir 79 LVL.

5,860,051

374

0.16

2,429 n/a

n/a

*PVD veic noteiktas procedūras ziņošanai par
neatbilstī
bā
m, k āarīapkopo un nosūta EK KF
pā
rvaldes sistēmas aprakstu - š
ie darbi nav nodal ā
mi
pa kontroļ
u pas ā
kumiem, tā
pēc noslodze katram
kontroļ
u pasākumam atseviš
ķ
i iegūta kopē
jo noslodzi
aktivitā
tei proporcionāli dalot starp iesaistī
tajiem
kontroļ
u pasākumiem
*Vē
rtējot kontroļ
u izmaksas, izmantojot struktūrvienī
bas
darbinieku izmaksas, kontroles izmaksas ir 1 684 LVL.

1.20

18,729

90,170,522

56

Koeficients =
kontro ļ
u
izmaksu
attiecī
ba pret
EK nosūtī
to
izdevumu
deklarāciju
skaitu, LVL

9/11
289

n/a

0.02%
n/a = neattiecas

334
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Kontrole
Fonds
Gads
Valsts

Sistēmas auditi un izdevumu izlases veida pārbaudes
KF
2006
Latvija

Instit ū
cijas

Instititūcijas nosaukums

Kontakt-personas Tālru ņa numurs

klasifik ācija (VI,
MI utml.)

(iestāde/struktūrvienī
ba)

vā
rds, uzv ārds

E-pasta adrese

2006. gada kop ē
jais

Pilna laika

bud ž
ets (kop ē
jās
faktiskās izmaksas)
institūcijai/ strukt ū
r-

darbinieku kopē
jais veikšan āiesaist ī
to izmaksas 2006.
skaits 2006.gadā pilna laika
gad ā(LVL)
darbinieku skaits

Funkcijas

vienī
bai (LVL)

1

SI

SI
VI

VI

2
Satiksmes ministrijas
iekšē
jāaudita
departaments ES
finans ē
to projektu audita
noda ļ
a
Vides ministrija
Iekšē
jāaudita
departaments
Starptautisko investī
ciju
iekšē
jāaudita nodaļ
a
LR Finanšu ministrija,
Iekšē
jāaudita
departaments
LR Finanšu Ministrija,
Projektu vērtē
šanas
departaments

3

Ing ū
na Lulle

Ludmila
Gedzjuna
Olita
Janberga

4

5

6
2,759,956

2006. gad ā

2006. gad ā

veikto sistēmas
auditu skaits

2006. gadā

7

8
3.33

9*
60,130

10
37,400,257

2,647,494

202

3.64

47,653

67026468 ludmila.gedzjuna@vidm.gov.lv
5,860,051

374

1.53

23,910

374

0.86

13,397

246

0.19

2,906

11

12

Koeficients =

Koeficients =

Koeficients =

kontroļ
u
izmaksu
attiecī
ba pret

kontroļ
u izmaksu
attiecī
ba pret
pā
rbaud ī
to

kontroļ
u izmaksu
attiecī
ba pret
veikto sistē
mas

pā
rbaud ī
to
izdevumu
summu, %

projektu skaitu,
LVL

auditu skaitu,
LVL

13

4

4

4,613,622

4

5

0

0

2

9/10
0.40%

9/11
36,999

9/12
15,032

3.21%

36,999

9,531

*Vērtējot kontroļ
u izmaksas, izmantojot strukt ū
rvien ī
bas darbinieku izmaksas, kontroles izmaksas ir 23 510
LVL

67028391 inguna.lulle@sam.gov.lv

*Vērtējot kontroļ
u izmaksas, izmantojot strukt ū
rvien ī
bas darbinieku izmaksas, kontroles izmaksas ir 36 199
LVL
*Vērtējot kontroļ
u izmaksas, izmantojot strukt ū
rvien ī
bas darbinieku izmaksas, kontroles izmaksas ir 19 208
LVL

67095581 olita.janberga@fm.gov.lv
Krist ī
ne
Apš
eniece

Novē
rojumi/ Koment ā
ri

2006. gadā

pārbaudī
to izdevumu pārbaudī
to
summa (LVL)
projektu skaits

153

5,860,051

67083858 kristine.apseniece@fm.gov.lv
Valsts Kase, Iek š
ējā
Santa
3,849,602
audita departaments
Ananiča
7094395 santa.ananica@kase.gov.lv
Kontroles kopējie rādī
tāji:
* Aprēķ
ina formula 9.kolonnas datiem: 6.kolonna / 7.kolonna * 8.kolonna
MI

Fonda kontroļ
u

9.54

147,995

n/a

n/a

n/a

n/a
42,013,879

n/a

8

*VI nav iesaistī
ta kontroļ
u pas ā
kumos tie š
āveidā
, ta č
u tāizskata p ā
rbau ž
u ziņojumus un sniedz savus
koment ā
rus par tiem. T ā
pat vadošāiest ā
de komentēpā
rbau ž
u ziņojumu rezultā
tus FM FKD
*Tākāatsevišķ
as VI funkcijas nav iespējams objektī
vi novērtē
t katram fondam atsevišķ
i, tad aprēķ
ini
konkr ē
tajam fondam (KF) veikti dalot kop ē
jo noslodzi aktivit ātei ar fondu skaitu
*Vērtējot kontroļ
u izmaksas, izmantojot strukt ū
rvien ī
bas darbinieku izmaksas, kontroles izmaksas ir 9 291 LVL
1 *Vērtējot kontroļ
u izmaksas, izmantojot strukt ū
rvien ī
bas darbinieku izmaksas, kontroles izmaksas ir 2 586 LVL
12

n
n/a

n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0.35%
18,499
n/a = neattiecas

11,955

12,333
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Kontrole
Fonds
Gads
Valsts
1

Noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudes
KF
2006
Latvija
2
3
4

5

Instit ūcijas klasifikācija (VI , Instititūcijas
KontaktTālruņa numurs E-pasta adrese
MI utml.)
nosaukums
personas vārds,
(iest āde/struktūrvien īuzvārds
ba)

6
2006. gada
Pilna laika
kopējais budžets darbinieku
(kopējās
kopējais skaits
faktiskās
2006.gadā
izmaksas)
institūcijai/
struktūr-vienībai
(LVL)

1
2
3
4
5
6
Neatkarīgāiestāde FM Finanšu Maija
67083893 maija.paskevic 5,860,051
kontroles
Paškeviča
a@fm.gov.lv
departaments

VI

LR Finanšu Kristīne 67083858 kristine.apsenie 5,860,051
Ministrija,
Apšeniece
ce@fm.gov.lv
Projektu
vērtēšanas
departaments
Kontroles kopējie rādītāji:
* Aprēķina formula 9.kolonnas datiem:6.kolonna / 7.kolonna * 8.kolonna

7

Funkcijas
Fonda kontroļu
veikšanā
izmaksas 2006.
iesaistīto pilna gadā(LVL)
laika darbinieku
skaits 2006.
gadā

8
374

3.58

374

0.55

4.13

9*
56,146

8,539 n/a

64,685

7

8

9

2006. gadā
2006. gadāEK
2006. gadā 2006. gadāEK Novērojumi/ Komentāri
pārbaudīto
deklarēto izdevumu veikto sistēmas nos ūtī
to
izdevumu summa summa (LVL)
auditu skaits noslēguma
(LVL)
izdevumu
deklar āciju
pārbaužu
atzinumu skaits

10
11
7,802,974 68,132,495

n/a

7,802,974 68,132,495

12

13
0

n/a

14
3 *Vērtējot kontroļu izmaksas, izmantojot struktūrvienības darbinieku izmaksas, kontroles izmaksas ir
29 906 LVL.Jāpiebilst,ka FKD 2006.gadābijis salīdzinoši liels darbinieku apgrozījums, līdz ar to
vidējās izmaksas uz darbinieku šajāstruktūrvienībābijušas ievērojami zemākas, kāvidēji FM. Tas
nozīmē, ka kontroļu izmaksu novērtējums balstīts uz struktūrvienības izmaksām nākamajos gados
varētu augt relatīvi pret kontroļu izmaks ām ,ka vērtētas balstoties uz visas iestādes izmaksām .

3

Koeficients =
kontro ļ
u
izmaksu
attiecība pret
deklarēto
izdevumu
summu

9/10
0.72%

*Vadošāiestāde ir iesaistīta kontroles pasākumāsniedzot atzinumus par FM FKD p ārbaužu
n/a
ziņojumiem,organizējot ziņojuma par noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaudi apspriešanu
iesaistīto institūciju veidotādarba grupā
*Vērtējot kontroļu izmaksas, izmantojot struktūrvienības darbinieku izmaksas, kontroles izmaksas ir
5 922 LVL

n/a

0

Koeficients =
kontro ļ
u
izmaksu
attiecība pret
pārbaudī
to
izdevumu
summu

Koeficients =
kontro ļ
u izmaksu
attiecība pret
nos ūtīto
noslēguma
izdevumu
deklarāciju
pārbaužu
atzinumu skaitu

9/11 9/(12+13)
0.08%
18,715

n/a

0.83% 0.09%
n/a = neattiecas

n/a

21,562
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KF kontroļ
u pasākumu rā
dī
tāju apkopojums

5.
1. lī
meņa
vadī
bas
pārbaudes

1

Izdevumu
sertificēšana

1

Sistēmas auditi
un izdevumu
izlases veida
pārbaudes

1

Kontakt-personas vārds,
uzvā
rds

Tālruņa numurs

E-pasta adrese

2
Laura Buivida

3
67095538

4
Laura.Buivida@fm.gov.lv

Kontakt-personas vārds,
uzvā
rds

Tālruņa numurs

E-pasta adrese

2
Laura Buivida

3
67095538

4
Laura.Buivida@fm.gov.lv

Kontakt-personas vārds,
uzvā
rds

Tālruņa numurs

E-pasta adrese

2
Laura Buivida

3
67095538

4
Laura.Buivida@fm.gov.lv

Fonda kontroļ
u izmaksas 2006. gadāpārbaud ī
to 2006. gadāpārbaudī
to 2006. gadā
2006. gadā(LVL)
izdevumu summa
finansējuma
pā
rbaud ī
to
(LVL)
pieprasī
jumu skaits
(dokumentu
pā
rbaude)
projektu skaits

5

6

399,385

Fonda kontroļ
u izmaksas Sertificēto izdevumu
2006. gadā(LVL)
summa 2006. gadā
(LVL)

5

6
18,729

1

Kontakt-personas vārds,
uzvā
rds

Tālruņa numurs

E-pasta adrese

2
Laura Buivida

3
67095538

4
Laura.Buivida@fm.gov.lv

Fonda kopējās kontroļ
u izmaksas, LVL:
Fonda ietvaros apstiprināto 2006. gadāaktī
vo projektu skaits:
KF fonda finansējums 2006. gadā(finansējuma saņēmējiem izmaks ātāsumma), LVL:

8
209

9
31

10
64

2006. gadāpārbaudī
to Novērojumi/ Komentāri
un EK nosūtī
to
izdevumu deklar ā
ciju
skaits

7

90,170,522

8
56

Fonda kontroļ
u izmaksas 2006. gadāpārbaud ī
to 2006. gadāpārbaudī
to 2006. gadāveikto Novērojumi/ Komentāri
2006. gadā(LVL)
izdevumu summa
projektu skaits
sistē
mas auditu
(LVL)
skaits

5

6

147,995
Nosl ē
guma
izdevumu
deklarāciju
pārbaudes

7

78,318,204

2006. gadāveikto Nov ē
rojumi/ Komentāri
pārbaužu
projektu
ī
stenošanas vietā
skaits

7

42,013,879

8

8

Fonda kontroļ
u izmaksas 2006. gadāpārbaud ī
to 2006. gadāEK
2006. gadā(LVL)
izdevumu summa
deklarēto izdevumu
(LVL)
summa (LVL)

5

6
64,685

7,802,974

7
68,132,495

9

12
Nov ē
rojumi/ Komentāri

2006. gadāveikto 2006. gadāEK
sistē
mas auditu nosūtī
to
skaits
noslē
guma
izdevumu
deklarāciju
pārbaužu
atzinumu skaits

8

9
0

10
3

630,794
46
73,783,418
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6.

jumi
Analī
ze un secinā

Kopējās 2006.gada KF kontroļ
u veikšanas izmaksas bija 630,794 LVL, kas sadalās:
 Pirmālī
meņa vadī
bas pārbaužu izmaksas 399,385 LVL;
 Izdevumu sertificēšanas izmaksas 18,729 LVL;
 Sistēmu auditu un izdevumu izlases veida pārbauž
u izmaksas 147,995 LVL;
 Noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaužu izmaksas bija 64,685 LVL.
2006.gadābija aktī
vi 46 KF ietvaros apstiprināti projekti. Kopējais KF finansējums
(finansējuma saņēmējiem izmaksātāsumma) bija 73,783,418 LVL.
Kontroļ
u rādī
tāju izvērtējums
Pirmālī
meņa vadī
bas pārbaudēs bija iesaistī
ta LR Finanšu ministrija, LR Satiksmes
Ministrija, LR Vides Ministrija. Kontrolēs iesaistī
tās nodaļ
as un to funkcijas detalizēti
var skatī
t 4.pielikumā.
Pārbauž
u ietvaros pārbaudī
to izdevumu summa ir 78,318,204 LVL. Tika pārbaudī
ti
209 finansējuma pieprasī
jumi, veiktas dokumentu pārbaudes 31 projektiem un
veiktas 64 pārbaudes projektu ī
stenošanas vietās.
Ir aprēķināti sekojoš
i rādī
tāji:
 Kontroļ
u izmaksu attiecī
ba pret pārbaudī
to izdevumu summu bija 0.51%;
 Kontroļ
u izmaksu attiecī
ba pret pārbaudāmo finansējuma pieprasī
jumu skaitu
bija 1911 LVL;
 Kontroļ
u izmaksu attiecī
ba pret pārbaudī
to projektu skaitu bija 4204 LVL.
Izdevumu sertificēš
anu veica Valsts kase. Iesaistī
tās nodaļ
as un to funkcijas ir
detalizēti aprakstī
tas 4.pielikumā.
Šī
s kontroles ietvaros Valsts kase bija sertificējusi izdevumus 90,170,522 LVL
apjomā, bija pārbaudī
tas un EK nosūtī
tas 56 izdevumu deklarācijas.
Ir aprēķināti sekojoš
i rādī
tāji:
 Kontroļ
u izmaksu attiecī
ba pret sertificēto izdevumu summu bija 0.02%;
 Kontroļ
u izmaksu attiecī
ba pret EK nosūtī
to izdevumu deklarāciju skaitu bija
334 LVL.
Sistēmas auditu un izdevumu izlases veida pārbaudes veica LR Finanš
u ministrija,
LR Satiksmes Ministrija, LR Vides Ministrija, Valsts kase. Kontroles veica iestāž
u
iekš
ējo auditu struktūrvienī
bās, kas atrodas iestāžu direktora vai ministriju valsts
sekretāra tiešāpakļ
autī
bā. Detalizēts iestāžu, nodaļ
u un veikto aktivitāš
u izvērsums ir
skatāms 4. pielikumā.
Kontroles ietvaros bija pārbaudī
ti izdevumi par summu 42,013,879 LVL, bija veiktas
19 projektu pārbaudes, 9 sistēmu auditi.
Ir aprēķināti sekojoš
i rādī
tāji:
 Kontroļ
u izmaksu attiecī
ba pret pārbaudī
to izdevumu summu bija 0,35%;
 Kontroļ
u izmaksu attiecī
ba pret pārbaudī
to projektu skaitu bija 18,499 LVL;
 Kontroļ
u izmaksu attiecī
ba pret veikto sistēmas auditu skaitu bija 12,333
LVL.
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Noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudes veica LR Finanš
u ministrijas Finanšu
kontroles departamenta ES Kohēzijas fonda finanš
u kontroles nodaļ
a. Finanšu
kontroles departaments ir neatkarī
ga struktūrvienī
ba, kas atrodas tiešā valsts
sekretāra pakļ
autī
bā. Detalizētu aprakstu skatī
t 4.pielikumā.
Kontroles ietvaros bija pārbaudī
ti izdevumi par summu 7,802,974 LVL, kopējie EK
deklarētie izdevumi bija 68,132,495 LVL, nosūtī
ti 3 noslēguma deklarāciju pārbaužu
atzinumi, nav veikti sistēmu auditi.
Ir aprēķināti sekojoš
i rādī
tāji:
 Kontroļ
u izmaksu attiecī
ba pret pārbaudī
to izdevumu summu bija 0,83%;
 Kontroļ
u izmaksu attiecī
ba pret 2006.gadāEK kopējo deklarēto izdevumu
summu bija 0.09%;
 Kontroļ
u izmaksu attiecī
ba pret nosūtī
to izdevumu deklarāciju pārbaužu
atzinumu skaitu bija 21,562 LVL.
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Vispārēju rādī
tāju analī
ze attiecī
bāuz kontrolēm
2006.gadāEK izmaksātānauda KF ietvaros bija 73,783,418 LVL. Kopējās kontroles
pasākumu izmaksas attiecī
bāpret finansējuma apjomu sastāda 0.85%.
1. tabula – Kontroļ
u izmaksas, to attiecī
ba pret fondu finansējumu KF, ERAF un ESF
2006.gadāLatvijā:
KF kontoļ
u
ERAF kontoļ
u
ESF kontoļ
u
izmaksu
izmaksu
izmaksu
attiecī
ba pret
attiecī
ba pret
attiecī
ba pret
kopējām
kopējām
kopējām
KF kontroļ
u
kontroļ
u
ERAF kontroļ
u
kontroļ
u
ESF kontroļ
u
kontroļ
u
izmaksas, LVL izmaksām, % izmaksas, LVL izmaksām, % izmaksas, LVL izmaksām, %
1.lī
meņa vadī
bas
pārbaudes
Izdevumu sertificēšana
Sistēmu auditi un
izdevumu izlases
pārbaudes
Noslēguma izdevumu
deklarāciju pārbaudes
Kontroles kopā:

399,385
18,729

63.31%
2.97%

957,473
16,301

90.05%
1.53%

617,222
16,301

83.97%
2.22%

147,995

23.46%

69,740

6.56%

88,978

12.10%

64,685
630,794

10.25%
100.00%

19,758
1,063,272

1.86%
100.00%

12,551
735,052

1.71%
100.00%

KF kontroļ
u pasākumu kopējo izmaksu lielāko daļ
u – 63.31% – sastāda 1.lī
meņa
vadī
bas pārbauž
u izmaksas. Nākamie pēc apjoma seko sistēmu auditi un izdevumu
izlases pārbaudes, kas sastāda 23.46%, izdevumu sertificēšana 2.97% un
noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudes 10.25% (skatī
t 1.tabulu).
Salī
dzinot KF daž
ādo kontroļ
u veidu izmaksu attiecī
bu pret kopējām fonda kontroļ
u
izmaksām par 2006.gadu ar ERAF un ESF pētī
juma rezultātiem Latvijā
(skat.1.tabulu), var secināt, ka KF gadī
jumāsistēmu auditiem un izlases izdevumu
pārbaudēm un noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudēm ir patērēta lielāka
izmaksu daļ
a salī
dzinājumāar ERAF un ESF. Turpretī1.lī
meņa vadī
bas pārbauž
u
izmaksas sastāda mazāku ī
patsvaru KF salī
dzinājumāar ESF un ERAF (63.31% KF
pret 90.05% ERAF un 83.97 ESF).
Kopējais KF kontroļ
u pasākumiem patērēto PLE skaits 2006.gadābija 43.02 PLE, no
kuriem lielākā daļ
a – 65.5% attiecas uz 1. lī
meņa vadī
bas pārbaudēm (skatī
t
2.tabulu):
2. tabula – KF kontrolēm patērēto PLE skaits 2006.gadāLatvijā:
PLE
1.lī
meņa vadī
bas
pārbaudes
Izdevumu sertificēšana
Sistēmu auditi un
izdevumu izlases
pārbaudes
Noslēguma izdevumu
deklarāciju pārbaudes
Kontroles kopā:

%

28.12
1.20

65.4%
2.8%

9.54

22.2%

4.13
42.98

9.6%
100.0%

Kontrolēs iesaistī
to iestāžu izmaksas uz vienu darbinieku sastāda vidēji 15,616 LVL
(vidējārādī
tāja aprēķins ir veikts, ņemot katras iestādes vidējo rādī
tāju). Vislielākās
izmaksas tika aplēstas LR Satiksmes ministrijā, viszemākās LR Vides ministrijā,
detalizētu informāciju – skatī
t 3.tabulāzemāk:
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3. tabula – KF kontroļ
u pasākumos iesaistī
to iestāž
u kopējās kontroļ
u izmaksas uz
vienu darbinieku latos 2006.gadāLatvijā:

LR Satiksmes ministrija
LR Vides ministrija
LR Finanšu ministrija
Valsts kase
Vidēji:

Iestāžu
izmaksas uz
vienu
darbinieku,
LVL
18,039
13,106
15,669
15,649
15,616
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7.

Kopsavi lkums

Šis pētī
jums par 2006.gada KF kontroļ
u veikšanas izmaksām tika veikts no
29.10.2007. lī
dz 22.02.2008. Pētī
jumu veica PricewaterhouseCoopers SIA pārstāvji.
Pētī
jums tika veikts, apkopojot no iestādēm pieprasī
to informāciju ar anketu
palī
dzī
bu. Kontroļ
u izmaksas tika noteiktas, lietojot pilna laika ekvivalentus (PLE),
kas veltī
ti kontrolēm katrāiestādē. PLE tika lietots, to reizinot ar viena darbinieka
izmaksām attiecī
gajāiestādē. Iestādes viena darbinieka izmaksas tika iegūtas, dalot
iestādes kopējās izmaksas ar tās darbinieku skaitu.
Pētī
jums aptver četrus kontroļ
u pasākumus, kas noteikti regulāEK 1386/2002 un kas
tiek piemēroti KF administrēš
anas procesā, to 2006.gada izmaksas ir:
 Pirmālī
meņa vadī
bas pārbauž
u (EK 1386/2002 4. pants) izmaksas ir 399,385
LVL;
 Izdevumu sertificēšanas (EK 1386/2002 8. pants) izmaksas ir 18,729 LVL;
 Sistēmu auditu un izdevumu izlases veida pārbauž
u (EK 1386/2002 9. - 12.
pants) izmaksas ir 147,995 LVL;
 Noslēguma izdevumu deklarāciju pārbauž
u (EK 1386/2002 13.-15. pants)
izmaksas ir 64,685 LVL.
Kopējās 2006.gada KF kontroļ
u veikšanas izmaksas ir 630,794 LVL. Kopējās
kontroļ
u izmaksas sastāda 0.85% pret 2006.gada KF finansējumu (finansējuma
saņēmējiem izmaksātā summa). 63,35% no kontroļ
u izmaksām sastāda pirmā
lī
meņa vadī
bas pārbaužu izmaksas.
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8.

Summary

A survey of Cohesion fund (CF) cost of controls for year 2006 was carried out from
29.10.2007 till 22.02.2008. The research was done by PricewaterhouseCoopers SIA.
The survey was carried out by collecting all necessary information from institutions by
means of electronic questionnaires. The estimated cost of controls was determined
through estimation of institutions’ full time equivalents (FTEs) devoted to the
functions constituting the controls. The FTE’s served as drivers for cost estimation by
multiplying them with the cost of an employee in the institutions, which in turn was
determined by dividing the institution’s full costs of year 2006 by the institution’s total
number of employees.
The research covers four control functions, prescribed by EC regulation No.
1386/2002, the following controls are conducted under the administration of CF, and
the control costs are:
 The first level management checks (EC 1386/2002 Article 4), cost of
399,385LVL;
 Certification of expenditure (EC 1386/2002 Article 8), cost of 18,729 LVL;
 System audits and sample checks (EC 1386/2002 Articles 9-12), cost of
147,995 LVL;
 Declaration at winding-up of the assistance (EC 1386/2002 Articles 13-15),
cost of 64,685 LVL.
Total control costs of CF for year 2006 are 630,794 LVL. Total control costs amount
to 0.85% of total KF financing for year 2006 (paid to final beneficiaries). The first level
management checks represent 63,35% of total control costs.
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1. pielikums – KF kontroļ
u vei kš
tās institū
ci jas un to
anā iesaistī
struktūrvienī
bas
1 lī
meņa vadī
bas
pārbaudes

LR Satiksmes
ministrija
ES Finansēto projektu
kontroles nodaļ
a
LR Vides ministrija
Investī
ciju
departaments
o Finanšu vadī
bas
nodaļ
a
o Kvalitātes vadī
bas
nodaļ
a
Projektu ieviešanas
departaments
o Projektu tehniskās
vadī
bas nodaļ
a
o Projektu
administratī
vās
vadī
bas nodaļ
a
Projektu
sagatavošanas
departaments
o Ūdenssaimniecī
bas
projektu nodaļ
a
o Atkritumu
saimniecī
bas
projektu nodaļ
a
LR Finanšu ministrija
Projektu vērtēšanas
departaments
o Plānošanas un
kontroles nodaļ
a

Izdevumu
sertificēšana

Valsts kase
Eiropas lietu
departaments
Iekšējāaudita
departaments
Norēķinu departaments
o Eiropas Savienī
bas
maksājumu daļ
a
Kvalitātes un risku
vadī
bas departaments
LR Finanšu ministrija
Projektu vērtēšanas
departaments
o Plānošanas un
kontroles nodaļ
a

Sistēmas auditi un
izdevumu
pārbaudes

LR Finanšu ministrija
Iekšējāaudita
departaments
o

ES finansēto
programmu sistēmu
novērtējuma nodaļ
a

LR Finanšu ministrija
Projektu vērtēšanas
departaments
o Plānošanas un
kontroles nodaļ
a

Noslēguma
izdevumu
deklarāciju
pārbaudes

LR Finanšu
ministrija
Finanšu kontroles
departaments
o ES struktūrfondu
finanšu kontroles
nodaļ
a
LR Finanšu ministrija
Projektu vērtēšanas
departaments
o Plānošanas un
kontroles nodaļ
a

LR Satiksmes
ministrija
Iekšējāaudita
departaments
o ES finansēto
projektu audita
nodaļ
a
LR Vides ministrija
Iekšējāaudita
departaments
o Starptautisko
investī
ciju iekšējā
audita nodaļ
a
Valsts kase
Iekšējāaudita
departaments
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2.pielikums – Pavadvē
stules, ank etas, instrukcija
Pavadvēstules piemērs:

:
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Anketa vispārējās informācijas apkopošanai 1.lī
meņa vadī
bas pārbaudēm:
Kontrole
Fonds
Gads
Valsts
1

1. lī
meņa vadī
bas pārbaudes
KF
2006
Latvija
2

Institūcijas
Instititūcijas nosaukums (iestāde/struktūrvienī
ba)
klasifik ā
cija (VI,
MI utml.)

3

4

KontaktTālruņa
personas
numurs
vārds, uzvārds

5

6

E-pasta adrese 2006. gadā
pārbaudī
to
izdevumu
summa (LVL)

7
2006. gadā
pārbaudī
to
finansējuma
pieprasī
jumu
skaits

8
2006. gadā
pārbaudī
to
(dokumentu
pārbaude)
projektu skaits

9
2006. gadā
veikto
pārbauž
u
projektu
ī
stenošanas
vietāskaits
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Anketa vispārējās informācijas apkopošanai izdevumu sertificēšanai:
Kontrole
Fonds
Gads
Valsts
1

Izdevumu sertificēšana
KF
2006
Latvija
2

Institūcijas
Instititūcijas nosaukums (iestāde/struktūrvienī
ba)
klasifik ā
cija (VI,
MI utml.)

3

4

KontaktTālruņa
personas
numurs
vārds, uzvārds

5

6

E-pasta adrese Sertificēto
izdevumu
summa 2006.
gadā(LVL)

7
2006. gadā
pārbaudī
to un
EK nosūtī
to
izdevumu
deklarā
ciju
skaits
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Anketa vispārējās informācijas apkopošanai sistēmas auditiem un izdevumu izlases veida pārbaudēm:
Kontrole
Fonds
Gads
Valsts
1

Sistēmas auditi un izdevumu izlases veida pārbaudes
KF
2006
Latvija
2
3
4

Institūcijas
Instititūcijas nosaukums (iestāde/struktūrvienī
ba)
klasifik ā
cija (VI,
MI utml.)

KontaktTālruņa
personas
numurs
vārds, uzvārds

5

6

E-pasta adrese 2006. gadā
pārbaudī
to
izdevumu
summa (LVL)

7

8

2006. gadā
2006. gadā
pā
rbaudī
to
veikto sistēmas
projektu skaits auditu skaits
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Anketa vispārējās informācijas apkopošanai noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudēm:
Kontrole
Fonds
Gads
Valsts
1

Noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudes
KF
2006
Latvija
2
3

Institūcijas
Instititūcijas nosaukums (iestāde/struktūrvienī
ba)
klasifik ā
cija (VI,
MI utml.)

4

KontaktTālruņa
personas
numurs
vārds, uzvārds

5

6

E-pasta adrese 2006. gadā
pārbaudī
to
izdevumu
summa (LVL)

7

8

2006. gadāEK 2006. gadā
deklarē
to
veikto sistēmas
izdevumu
auditu skaits
summa (LVL)

9
2006. gadāEK
nosūtī
to
noslēguma
izdevumu
deklarā
ciju
pārbauž
u
atzinumu skaits
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Anketa PLE informācijas apkopošanai:
Iestādes nosaukums
Iestādes klasifikā
cija
Kontrole
Fonds
Gads
Valsts

Noslē
guma izdevumu deklarāciju pārbaudes
KF
2006
Latvija
1

Nodaļ
a

Kopā

2

Funkciju apraksts

3

4

5
noslodze
darbiniek gada
u skaits griezumā

PLE

6
noslodze
dienas
griezumā

7

Piezī
mes

0
0
0
0
0
0

Izdevumi treš
ajām personām/ekspertiem
Kopsumma
Kopskaits
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Anketa izmaksu un darbinieku skaita informācijas apkopošanai:
Iestādes klasifikācija
Kontrole
Fonds
Gads
Valsts
1

Noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudes
KF
2006
Latvija
2

Iesaistī
tās
struktūrvienī
bas

Nodaļ
u faktiskās izmaksas 2006.
gadā

Kopā

3

Nodaļ
u vidējais darbinieku
skaits 2006. gadā

0

0
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Instrukcija anketas aizpildī
šanai:
Instrukcija
1. Tabula šķirklī'Vispārēja informācija' – aizpilda iestādes kontaktpersona
Šajātabulājāievada vispārēja informācija par Jūsu iestādi, kāarīdaž
i veiktādarba
apjomu raksturojoši rādī
tāji (6.-9. kolonna). Lūdzu ņemiet vērā, ka šie apjoma rādī
tāji
jāraksta tikai pārbaudēm, kas veiktas KF projektiem.
2. Tabula šķirklī 'PLE' (nodaļ
as un to funkcijas) – aizpilda iestādes
kontaktpersona vai nodaļ
u vadī
tāji
Kreisās kolonnas (1. kolonna) rindās jāuzskaita visas nodaļ
as (mazākās
struktūrvienī
bas), kas iesaistī
tas EK regulas Nr. 1386/2002 4. pantānoteiktajās
pārbaudēs un ar tām saistī
tajās aktivitātēs. Savukārt 2. kolonnājāsniedz ī
ss veikto
funkciju apraksts/uzskaitī
jums. Priekš
statam par to, kādas aktivitātes būtu
iekļ
aujamas pētī
jumā, esam sagatavojuš
i aktivitāš
u sarakstu, kurāesam uzskaitī
juš
i
mūsuprāt pie kontrolēm piederī
gās aktivitātes. Aktivitāšu saraksts ir pievienots
informatī
vos nolūkos tikai, lai parādī
tu ietverto aktivitāš
u mērogu un būtī
bu un pēc tā
vadī
tos domājot par aktivitātēm Jūsu iestādē, kas iekļ
aujamas pētī
jumā. Konkrēts
sadalī
jums nav svarī
gs un nav jāveic aktivitāšu saraksta labošana vai papildinājumi
atbilstoši Jūsu iestādes praksei.
3. Tabula šķirklī'PLE' (PLE) – aizpilda nodaļ
u vadī
tāji
Tabulas 3. kolonnā jāieraksta uzskaitī
to nodaļ
u noslodze pārbauž
u aktivitāšu
veikšanāizteikta pilna laika ekvivalentos (PLE). Pilna laika ekvivalents - vērtī
ba 1
nozī
mē, ka attiecī
gās funkcijas veikš
anāir iesaistī
ts viens darbinieks un viņšš
ī
s
funkcijas veikš
anai velta visu savu darba laiku (nepilda citas funkcijas) gada
griezumā. Attiecī
gi mainoties iesaistī
to darbinieku skaitam un iesaistī
to darbinieku
noslodzei konkrētās funkcijas veikšanai, PLE jāpielāgo proporcionāli š
im izmaiņām.
Nodaļ
ām, kur darbinieku darba laiks netiek uzskaitī
ts laika lapās, pastāv vairākas
iespējas, kānoteikt nodaļ
as noslodzi konkrēto aktivitāšu veikš
anā. Iespējams intuitī
vi
vērtēt katra nodaļ
as darbinieka noslodzi individuāli un kopējo noslodzi iegūt tās
saskaitot, tāpat ir iespējams vērtēt nodaļ
as noslodzi kopumā, neizšķ
irot pa
atsevišķ
iem darbiniekiem, t.i. izvērtēt, cik lielu daļ
u no nodaļ
as kopējā darba
apjoma/pienākumiem aizņemt pārbaužu aktivitātes un tad, š
o aplēsi reizinot ar
kopējo darbinieku skaitu nodaļ
ā, iespējams iegūt PLE. Iespējama arīcita pieeja PLE
noteikš
anai – nodaļ
as vadī
tājam/atbildī
gajai personai jāizvērtē, kādāveidāiespējams
pēc iespējas objektī
vāk izvērtēt nodaļ
as noslodzi
Piemērs! Iestāde, kurāpārbauž
u aktivitātēs ir iesaistī
tas 3 dažādas nodaļ
as, kur
katrāstrādā5 darbinieki. 1. nodaļ
a visu savu darba laiku velta kontroļ
u aktivitātēm
konkrētajam fondam, tās noslodze aprēķināma sekojoši: 5*1=5 PLE, 2. nodaļ
a 1/2
sava darba laika velta kontroļ
u aktivitātēm, aprēķ
ins: 1/3*5=2.5 PLE, savukārt 3.
nodaļ
ātikai 3 darbinieki ir nodarbināti ar kontroļ
u aktivitātēm, katrs tam velta 1/3 sava
laika, aprēķins: 1/3*3=1 PLE. Kopāiestādei aprēķ
ins ir sekojoš
s: 5+2.5+1=8.5 PLE.
Ir gadī
jumi, kad vienānodaļ
āstrādādarbinieki, kas nav vienādi iesaistī
ti pārbaužu
aktivitātēs (veic dažādas funkcijas, veic tās pašas funkcijas mazākāapjomāutt.), lī
dz
ar to aprēķ
ini par nodaļ
as noslodzi izteiktu PLE kļ
ūst sarežģī
tāki. Lai atvieglotu
noslodž
u aprēķinu š
ajāgadī
jumā, esam papildinājuši ‘PLE’ š
ķirklīatrodamo tabulu ar
3 kolonnām, no kurām pirmajā(4.) ieraksta darbinieku skaitu, kas pēc iesaistes
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aktivitātēs ir vienādi, otrajā(5.) darbinieku noslodzi gada griezumā, t.i. cik mēneš
us
gadā(x/12) darbinieki principāir iesaistī
ti pārbauž
u aktivitātēs un trešajā(6.) ieraksta
darbinieku noslodzi š
ajāaktivitātēs ikdienāpapildus citām viņu pildī
tajām funkcijām.
Šajāun citos gadī
jumos 1. kolonnā, kas domāta iesaistī
to nodaļ
u noslodzei droši var
rakstī
t vienu un to pašu nodaļ
u vairākas reizes pēc kārtas, lai uzskaitī
tu visus
‘darbinieku veidus pēc noslodzes’
Piemērs! Nodaļ
a, kurāstrādā10 darbinieki, no kuriem 2 ir iesaistī
ti pārbaudēs visu
cauru gadu un pārbaužu veikšana aizņem aptuveni pusi viņu darba laika (2*1*0.5=1
PLE), 4 cilvēki ir iesaistī
ti pārbaudēs tikai gada pirmajāpusē– 3 mēnešus no janvāra
lī
dz martam un viņi šim aktivitātēm velta ¾ sava laika (4*0.25*0.75=0.75 PLE) un
atlikušie 4 cilvēki ir iesaistī
ti pārbaudēs 6 mēneš
us no jūlija lī
dz decembrim un velta
š
ī
m pārbaudēm 1/3 sava darba laika (4*0.5*1/3=0.66 PLE). Tātad šajāgadī
jumā
konkrētānodaļ
a tiks uzskaitī
ta trī
s reizes un katram ‘darbinieku veidam pēc iesaistes
pārbaudēs’ tiks veikts savs PLE aprēķ
ins. (Šis piemērs ir pievienots papildu
dokumentāKF_pirma limena vadī
bas parbaudes_piemers.xls, kurāšis konkrētais
gadī
jums ir ievadī
ts PLE tabulā.
4. Šķirklis PLE’ – cita informācija
Jebkādām citām piezī
mēm par PLE aprēķinu, kas nav darbinieku funkciju apraksts
iespējams ierī
kot 4. kolonnu šķirklī‘PLE’ atrodamajai tabulai. Konkrēta forma š
ajā
gadī
jumānav svarī
ga, pierakstus var veikt arīcitur š
ai pat šķ
irklī
.
Zem galvenās tabulas ir atrodama forma, kura paredzēta izdevumu 3. personām
uzskaitī
š
anai, t.i. jebkādi maksājumi ekspertiem pārbaužu sakarā(ja tādi ir) būtu
jāuzskaita š
ajāsadaļ
ā.
5. Tabula šķirklī 'Budž
eta izmaksas' – aizpilda iestādes grāmatvedī
bas
pārstāvis
Vēlams, ka š
o tabulu aizpilda iestādes grāmatvedī
bas darbinieks balstoties uz
iestādes grāmatvedī
bas datiem. Tabulas 1. kolonnā tiks uzskaitī
tas pārbaužu
aktivitātes iesaistī
tās nodaļ
as, kurām pretītabulas 2. kolonnājāieraksta šim uz šī
m
nodaļ
ām attiecināmie 2006. gada faktiskie budž
eta izdevumi. Šajākolonnājāuzskaita
tikai tieši uz struktūrvienī
bām attiecināmas izmaksas (darbinieku algas un citas
izmaksas nodaļ
as darbiniekiem – 1100,1200 un 1300 izdevumu grupa). Treš
ajā
kolonnājāieraksta minēto nodaļ
u vidējais darbinieku skaits 2006. gadā.
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u pasā
k umos ietil pstoš
o ak tivi tā
š
u saraksts
3. pielikums – Kontroļ
Institūcija
(VI,MI,SI,GA,NI)

Aktivitāte
1. lī
meņa vadī
bas pārbaudes
Pārbaužu vadlī
niju sagatavošana

Apraksts
Šī
aktivitāte
ietver:
pārbaužu
aktivitātes
reglamentējošo MK noteikumu
izstrādi;
- jebkuru citu ar pārbaudēm
saistī
tu
reglamentējošu
dokumentu (metodika, ziņošanas
mehānismi)
izstrādi
vadošās iestādes lī
menī
.

VI

Iekšējo procedūru izstrāde

Šī
aktivitāte
ietver:
- jebkuru ar pārbaudēm saistī
tu
reglamentējošu
dokumentu
izstrādi,
pārbaužu
veicošās
institūcijas vadī
bas lī
menī
.

SI, GA

Pārbaužu koordinēšana pirms to
veikšanas

Šī
aktivitāte
ietver:
- jebkādas darbī
bas, kas saistī
tas
ar informācijas ieguvi, apstrādi,
pārbaužu plānošanu, ko veic citu
(ne to, kuras veic pārbaudi)
struktūrvienī
bu darbinieks/i.

SI, GA

Projektu realizācijas kvalitātes un
atbilstī
bas EK noteikumiem, kāarī
finansējamo izmaksu patiesuma un
atbilstī
bas pārbaudes projektu
realizācijas
vietās
(fiziskās
pārbaudes)

Kontroļ
u aktivitātes, ko paredz SI, GA
EK 438/2001 4. pants un EK
1386/2002 4. pants. Tai skaitā:
- nepieciešamās informācijas
apkopošanu;
risku
novērtēšanu;
pārbaužu
plānošanu;
- pārbaužu veikšanu (plānošana,
pārbaudes
un
novērtēšana,
ziņojuma sagatavošana, lietas
sakārtošana);
ieteikumu
ieviešanas
uzraudzī
bu;
- ar pārbaudēm saistī
tu ziņošanu
VI

Sagatavoto pārbaužu pārskatu
apkopošana, vērtēšana SI lī
menī

Šīaktivitāte ietver jebkuru ar 4.
panta
pārbaudēm
saistī
tu
ziņojumu:
apkopošanu;
vērtēšanu;
- apstrādi tālākai ziņošanai
pārbaudi veicošās institūcijas
ietvaros.

SI
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Institūcija
(VI,MI,SI,GA,NI)
VI

Aktivitāte
Sagatavoto pārbaužu pārskatu
apkopošana, vērtēšana VI lī
menī

Apraksts
Šīaktivitāte ietver jebkuru ar 4.
panta
pārbaudēm
saistī
tu
ziņojumu:
apkopošanu;
vērtēšanu;
- apstrādi tālākai ziņošanai;
- pārbaužu vispārējo rezultātu
vērtēšanu VI ietvaros.

Ziņošana par neatbilstī
bām

Šīaktivitāte ietver jebkādas ar
ziņošanu
par
neatbilstī
bām
saistī
tas
darbī
bas:
- papildus pārbaužu veikšanu;
ziņojumu
sagatavošanu;
papildus
ziņojumu
sagatavošanu
pēc
VI
pieprasī
juma.

SI, GA

Papildus pārbaudes

Šī
s aktivitātes ietver jebkādas
darbī
bas, kuras nepieciešams
veikt, lai pārliecinātos par šis
kontroles ietvaros sniegto ziņu un
ziņojumu patiesumu. Papildus
pārbaudes veic VI vai MI.

VI, MI

Izdevumi 3. personām

Kopējām ar kontroles veikšanu
saistī
tajām
izmaks ām
ir
pieskaitāmas
jebkuras
3.
personām izmaksātas summas,
par ekspertī
zes pakalpojumiem
kontroļ
u
ietvaros
[ierakstiet
izmaksu summu latos].

SI, GA

Darbinieku papildu slodze

Šī aktivitāte ietver kontrolēs
iesaistī
to darbinieku papildus
slodzi piedaloties ar pārbaudēm
saistī
tu darba grupu sanāksmēs,
mācī
bās, citos ar pārbaudēm
saistī
tos papildus pienākumus.

Izdevumu Sertificēšana
Pārbaužu vadlī
niju sagatavošana

Iekšējo procedūru izstrāde

Šī
aktivitāte
ietver:
pārbaužu
aktivitātes
reglamentējošo MK noteikumu
izstrādi;
- jebkuru citu ar pārbaudēm
saistī
tu
reglamentējošu
dokumentu (metodika, ziņošanas
mehānismi)
izstrādi
vadošās iestādes lī
menī
.

VI

Šī
aktivitāte
ietver:
- jebkuru ar pārbaudēm saistī
tu
reglamentējošu
dokumentu
izstrādi
pārbaužu
veicošās
institūcijas vadī
bas lī
menī
.

MI
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Aktivitāte
Ziņošana
par
procedūrām

pastāvošajām

Izdevumu sertifikāta, deklarācijas
un
maksājuma
pieteikuma
sagatavošana un nosūtī
šana EK

Darbinieku saistī
tāslodze

Institūcija
Apraksts
(VI,MI,SI,GA,NI)
Aktivitāte,
ko
paredz
EK VI, SI, GA
438/2001 9. panta 3. daļ
a un EK
1386/2002 8. panta 3. daļ
a. Tā
ietver
jebkādas
darbī
bas
(ziņojumu
sagatavošana,
ziņošana) VI, SI, vai GA, kas
nepieciešamas, lai VI spētu ziņot
MI par pastāvošajām procedūrām
SI un GA.
Aktivitāte,
ko
paredz
EK MI
438/2001 9. pants un EK
1386/2002 8. pants, tai skaitā:
- informācijas no VI apkopošana
un
izvērtēšana;
- pārbaudes pirms sertificēšanas
pārliecī
bas
gūšanai;
sagatavoto
izdevumu
deklarāciju
un
atzinumu
ziņošana EK.
Šī aktivitāte ietver kontrolēs
iesaistī
to darbinieku papildus
slodzi, piedaloties ar pārbaudēm
saistī
tu darba grupu sanāksmēs,
mācī
bās, citos ar pārbaudēm
saistī
tus papildus pienākumus.

Sistēmas auditi un izdevumu
izlases veida pārbaudes
Pārbaužu vadlī
niju sagatavošana

Šī
aktivitāte
ietver:
pārbaužu
aktivitātes
reglamentējošo MK noteikumu
izstrādi;
- jebkuru citu ar pārbaudēm
saistī
tu
reglamentējošu
dokumentu (metodika, ziņošanas
mehānismi)
izstrādi
vadošās iestādes lī
menī
.

VI IAD

Iekšējo procedūru izstrāde

Šī
aktivitāte
ietver:
- jebkuru ar pārbaudēm saistī
tu
reglamentējošu
dokumentu
izstrādi,
pārbaužu
veicošās
institūcijas vadī
bas lī
menī
.

SI IAD
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Aktivitāte
Sistēmas auditi un izdevumu
izlases veida pārbaudes

SI IAD pārraudzī
ba

Pārskatu par pārbaužu
izpildi
sagatavošana
iesniegšana VI

Institūcija
Apraksts
(VI,MI,SI,GA,NI)
Aktivitātes,
ko
paredz
EK SI IAD, VI IAD
438/2001 10.-14. pants un EK
1386/2002 9.-12. pants un ietver:
fondu
vadī
bas
sistēmu
atbilstī
bas
un
efektivitātes
pārbaudes;
vadī
bas
sistēmu
risku
izvērtēšanu un nepieciešamo
uzlabojumu
izstrādi;
- uz riska analī
zi balstī
tu
izdevumu izlases veida pārbaužu
veikšanu;
- ziņošanu augstāk stāvošam
IAD.
Šo aktivitāti veic VI IAD un tā VI IAD
ietver pārbaudes, lai pārliecinātos
par izvirzī
to kontroles Sistēmu
prasī
bu izpildi, ieteikumus un
citas darbī
bas, kas saistī
tas ar VI
IAD pārraudzī
bu pār SI IAD.

Aktivitāte
ietver:
- pārskata sagatavošanu un
iesniegšanu, t.sk. nepieciešamās
informācijas
ievākšanu
un
apstrādi.
Ziņošana par neatbilstī
bām
Šīaktivitāte ietver jebkādas ar
ziņošanu
par
neatbilstī
bām
saistī
tas
darbī
bas:
papildus
pārbaužu veikšanu, ziņojumu
sagatavošanu, papildus ziņojumu
sagatavošanu
pēc
VI
pieprasī
juma.
Ziņošana
par
šo
kontroļ
u Aktivitātes,
ko
paredz
EK
piemērošanu, kā arīvadī
bas un 438/2001 13. pants un EK
kontroļ
u
sistēmu
aprakstu 1386/2002 12. pants un ietver:
aktualizācija EK
- ziņojuma sagatavošanu un
iesniegšanu;
ziņojuma
sagatavošanai
nepieciešamās
informācijas
sagatavošanu un apkopošanu.
Darbinieku saistī
tāslodze

plāna
un

SI IAD

SI IAD, VI IAD

SI IAD, VI IAD

Šī aktivitāte ietver kontrolēs
iesaistī
to darbinieku papildus
slodzi piedaloties ar pārbaudēm
saistī
tu darba grupu sanāksmēs,
mācī
bās, citos ar pārbaudēm
saistī
tus papildus pienākumus.

Noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudes
Iekšējo procedūru izstrāde
Šī
aktivitāte
ietver:
- jebkuru ar pārbaudēm saistī
tu
reglamentējošu
dokumentu
izstrādi,
pārbaužu
veicošās
institūcijas vadī
bas lī
menī
.

NI
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Aktivitāte
Informācijas sniegšana noslēguma
ziņojuma sagatavošanai

Noslēguma izdevumu deklarāciju
pārbaudes un gala revī
zijas
ziņojuma sagatavošana

Darbinieku saistī
tāslodze

Ziņošana par neatbilstī
bām
Ziņošana par neatbilstī
bām

Apraksts
Aktivitāte
ietver
jebkādas
darbī
bas,
kas
saistī
tas
ar
informācijas
sniegšanu,
kas
nepieciešama
Neatkarī
gās
iestādes pārbaužu veikšanai
pirms starp un gala ziņojumu
sagatavošanas.
Aktivitātes, ko nosaka EK
438/2001 15.-17. pants un EK
1386/2002 13.-15. pants. Šī
kontroles
aktivitāte
paredz
jebkādu
revī
zijas
darbī
bu
veikšanu, lai revidējošāstruktūra
gūtu
pilnu
pārliecī
bu
par
deklarēto
gala
izdevumu
patiesumu un spētu sniegt
atzinumu par gala ziņojuma
patiesumu. Kontroles aktivitāte
ietver:
- informācijas par iepriekš
veiktajām
pārbaudēm
apkopošanu,
uzkrāšanu
un
analī
zi (Informācijas sistēmas);
risku
novērtēšanu;
pārbaužu
plānošanu;
- starpposma pārbaužu veikšanu
(plānošana,
pārbaudes
un
novērtēšana,
ziņojuma
sagatavošana,
lietas
sakārtošana);
ieteikumu
ieviešanas
uzraudzī
bu;
- noslēguma pārbaužu veikšanu
(plānošana,
pārbaudes
un
novērtēšana,
ziņojuma
sagatavošana,
lietas
sakārtošana);
- pārskatu par pārbau ž
u plāna
izpildi sagatavošanu.
Šī aktivitāte ietver kontrolēs
iesaistī
to darbinieku papildus
slodzi piedaloties ar pārbaudēm
saistī
tu darba grupu sanāksmēs,
mācī
bās, citos ar pārbaudēm
saistī
tus papildus pienākumus.

Institūcija
(VI,MI,SI,GA,NI)
VI, MI, SI, GA

NI

NI

Šī aktivitāte ietver jebkādas VI, MI
darbī
bas, ko veic VI vai MI EK
438/2001 8. panta un 1386/2002
7. panta ietvaros, tai skaitā
informācijas par atgūstamajiem
maksājumiem apkopošana un
uzturēšana,
ziņošanu
sagatavošana OLAF u.c. EK
institūcijām.
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s ies aistī
tās iestādes, to nodaļ
4. pielikums – Kontrol ē
as un veikto
u uzskai tī
jums
aktivitāš
Institūcijas Instititūcijas nosaukums
klasifikācija
(VI, MI
utml.)
1.lī
meņa vadī
bas pārbaudes
SI
LR Satiksmes ministrija

Struktūrvienī
bas nosaukums

Funkcijas

ES finansēto projektu kontroles
nodaļ
a

SI2

Investī
ciju departaments /
Finanšu vadī
bas nodaļ
a
Investī
ciju departaments /
Kvalitātes vadī
bas nodaļ
a

Veic pārbaudes projektu izpildes vietās,
veic dokumentu p ārbaudes, procedūru
izstr āde
Veic pārbaudes projektu izpildes vietās,
veic dokumentu p ārbaudes
Veic pārbaudes projektu izpildes vietās,
veic dokumentu p ārbaudes, procedūru
izstr āde
Veic pārbaudes projektu izpildes vietās,
procedūru izstrāde

VI

LR Vides ministrija

LR Finanš
u ministrija

Izdevumu sertificēšana
MI
Valsts Kase

VI

LR Finanš
u ministrija

Sistēmu auditi un izdevumu pārbaudes
VI IAD
LR Finanš
u ministrija

VI

LR Finanš
u minisrija

SI IAD

LR Satiksmes ministrija

SI IAD

LR Vides ministrija

MI IAD
Valsts Kase
Noslē
guma izdevumu deklarāciju pārbaudes
Neatkarī
gā LR Finanš
u ministrija / Finanšu
iestāde
kontroles departaments

VI

LR Finanš
u minisrija

Projektu ieviešanas
departaments / Projektu
tehniskās vadī
bas nodaļ
a
Projektu ieviešanas
departaments / Projektu
administratī
vās vadī
bas nodaļ
a
Projektu sagatavošanas
departaments /
Ūdenssaimniecī
bas projektu
nodaļ
a
Projektu sagatavošanas
departaments / Atkritumu
saimniecī
bas projektu nodaļ
a
Projektu vērtēšanas
departaments / Plānošanas un
kontroles nodaļ
a

Veic pārbaudes projektu izpildes vietās,
procedūru izstrāde
Inform ācijas sniegšana auditiem

Inform ācijas sniegšana auditiem

Vadl ī
niju izstrāde, pārbaužu ziņojumu
izskatī
š
ana, sistēmas apraksta
apkopošana

Vadl ī
niju izstrāde, iekš
ējo procedūru
izstr āde, Izdevumu sertificēšana
Iekš
ējāaudita departaments
4. panta un 10. panta kontroļ
u ziņojumu
izskatī
š
ana
Norēķ
inu departaments / Eiropas Inform ācijas par atgūstamajiem
Savienī
bas maksājumu daļ
a
maks ājumiem apkopoš
ana un
uzturēšana (ERAF 2006. gadānav
noticis)
Kvalitātes un risku vadī
bas
Ziņošana par neatbilstī
bām
departaments
Projektu vērtēšanas
Sistēmas apraksta apkopoš
ana
departaments / Plānošanas un
kontroles nodaļ
a
Eiropas lietu departaments

Iekš
ējāaudita departaments / ES
finansēto programmu sistēmu
novērtējuma nodaļ
a
Projektu vērtēšanas
departaments / Plānošanas un
kontroles nodaļ
a
Iekš
ējāaudita departaments / ES
finansēto projektu audita nodaļ
a

Vadl ī
niju izstrāde, izdevumu pā
rbauž
u
veikšana, starpniekinstitūciju IAD
pā
rraudz ī
ba
Pārbauž
u ziņojumu izskatī
š
ana,
sistēmas apraksta apkopoš
ana
Sistēmu auditu veik š
ana, izdevumu
izlases pārbauž
u veikšana

Iekš
ējāaudita departaments /
Sistēmu auditu veik š
ana, izdevumu
Starptautisko investī
ciju iekšējā izlases pārbauž
u veikšana
audita nodaļ
a
Iekš
ējāaudita departaments
Sistēmu auditu veik š
ana
Finanšu kontroles departaments / Metodikas sagatavošana, inform ā
cijas
ES struktūrfondu finanš
u
uzkrāš
ana un analī
ze, noslēguma
kontroles nodaļ
a
deklarāciju pārabužu veikšana, atzinumu
gatavošana
Projektu vērtēšanas
Inform ācijas gatavoš
ana, sniegšana,
departaments / Plānošanas un
Sistēmas apraksta apkopoš
ana
kontroles nodaļ
a
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des kopējās izmaksās iekļ
aujamās izmaksu
5. pielikums – Iestā
cijas
pozī
EKK

Izdevumi – kopā*

1000

Kārtējie izdevumi

1100

Atalgojumi

1200
1300

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

1400

Pakalpojumu samaksa, tai skaitā:

1410

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu
samaksa
Darba devēja samaksātie veselī
bas, dzī
vī
bas
apdrošināšanas un izglī
tī
bas izdevumi

1420
1440

Ar administrācijas darbī
bas nodrošināšanu
saistī
to pakalpojumu samaksa

1450

Remontdarbu un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumu samaksa (izņemot ēku, būvju un
ceļ
u kapitālo remontu)
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu samaksa

1460
1470

Telpu, ilgtermiņa ieguldī
jumu, pamatlī
dzekļ
u,
transportlī
dzekļ
u, inventāra ī
re un noma

1480

Citi pakalpojumi

1510

Kancelejas preces un inventārs

1520

Izdevumi apkurei, apgaismošanai un
enerģētisko materiālu iegādei

1550

Kārtējāremonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
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