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1. IEVADS 

Vienotā revīzijas stratēģija Latvijā aptver šādas darbības programmas: 

- Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi‖ (KF un ERAF) - 

2007LV161PO002; 

- Darbības programma „Uzľēmējdarbība un inovācijas‖ (ERAF) - 2007LV161PO001; 

- Darbības programma ‖Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ (ESF) - 2007LV051PO001. 

Vienotā revīzijas stratēģija nosaka apjomu, mērķi, uzdevumus un metodoloģiju visa audita 

darba veikšanai, lai izpildītu Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 62.panta un Komisijas 

regulas Nr.1828/2006 V pielikuma noteiktās prasības. Šis plānošanas dokuments ir izstrādāts, 

lai nodrošinātu, ka Revīzijas iestāde līdz kārtējā gada 31.decembrim sagatavo Gada kontroles 

ziľojumu saskaľā ar 62.panta (1) punkta (d) un (i) apakšpunktu un sniedz viedokli saskaľā ar 

62.panta (1) punkta (d) un (ii) apakšpunktu. 

Visa komunikācija saistībā ar Vienoto revīzijas stratēģiju starp Latviju un Eiropas Komisiju 

notiek caur SFC 2007. 

1.1. Revīzijas iestāde 

Saskaľā ar 2007.gada 15.februāra likumu „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadības likums‖ Finanšu ministrija ir noteikta kā Revīzijas iestāde. Ministru kabineta 

2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.455 „Kārtība, kādā nodrošina Revīzijas iestādes funkcijas 

Eiropas Savienības fondu vadībā‖ nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta Revīzijas iestādes 

funkciju izpilde Eiropas Savienības fondu vadībā. Revīzijas iestādes funkciju izpildi 

nodrošināšana Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments. 

Saskaľā ar Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.455 „Kārtība, kādā 

nodrošina Revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā‖ Revīzijas iestādes 

dažas funkcijas ir deleģētas revīzijas struktūrvienībai – Finanšu ministrijas Finanšu kontroles 

departamentam (turpmāk - revīzijas struktūrvienība) un audita struktūrvienībām - atbildīgo 

iestāžu, sadarbības iestāžu un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienībām (turpmāk - audita 

struktūrvienības). 

Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments izstrādā Vienoto revīzijas stratēģiju atbilstoši 

Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 62.panta 1(c) punktam un nodrošina tās aktualizēšanu. 

Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments kā Revīzijas iestāde ir atbildīgs par: 

 Vienotās revīzijas stratēģijas izstrādāšanu un ikgadēju aktualizēšanu; 

 Gada kontroles ziľojuma sagatavošanu un viedokļa sniegšanu, pamatojoties uz 

veiktajām kontrolēm un auditiem par vadības un kontroles sistēmas darbības 

efektivitāti, lai nodrošinātu pietiekamu pārliecību, ka Eiropas Komisijai iesniegtās 

izdevumu deklarācijas ir pareizas un līdz ar to sniedz pietiekamu pārliecību, ka 

ietvertie darījumi ir likumīgi un pareizi; 

 auditu veikšanas nodrošināšanu, kuros pārbauda darbības programmu vadības un 

kontroles sistēmas efektīvu funkcionēšanu; 

 sertificēto izdevumu revīziju veikšanas nodrošināšanu, atbilstoši veidojot izlasi, lai 

pārbaudītu deklarētos izdevumus; 

 vadības un kontroles sistēmu auditu veikšanu; 

 metodoloģijas un vadlīniju nodrošināšanu Revīzijas iestādes deleģēto funkciju 

izpildei; 
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 revīzijas struktūrvienības un visu audita struktūrvienību, kuras izpilda Revīzijas 

iestādes deleģētās funkcijas, koordinēšanu un uzraudzību; 

 noslēguma kontroles ziľojuma un noslēguma atzinuma sagatavošanu nosūtīšanai 

Eiropas Komisijai. 

Revīzijas struktūrvienība ar Revīzijas iestādes deleģētām funkcijām, ir atbildīga par: 

 Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma 

nodrošināšanu; 

 sertificēto izdevumu revīziju veikšanu
1
; 

 darbības programmu noslēguma izdevumu deklarāciju revīziju veikšanu, izvērtējot 

noslēguma maksājuma pieteikuma pamatotību un to attiecīgo darījumu likumību un 

pareizību, uz kuriem attiecas noslēguma izdevumu deklarācija; 

 informāciju par sertificēto izdevumu revīziju sagatavošanu un iesniegšanu Revīzijas 

iestādei Gada kontroles ziľojuma, noslēguma kontroles ziľojuma un noslēguma 

izdevumu deklarācijas sagatavošanai. 

Atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu iekšējā audita struktūrvienības un Valsts kases Iekšējā 

audita departaments ir audita struktūrvienība ar Revīzijas iestādes deleģētām funkcijām, un ir 

atbildīgas par vadības un kontroles sistēmas auditiem. Audita struktūrvienības, kas atbildīgas 

par vadības un kontroles sistēmu auditiem ir: 

Atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu iekšējā audita struktūrvienības: 

 Ekonomikas ministrijas Stratēģiskās plānošanas, ieviešanas koordinācijas un audita 

nodaļa; 

 Izglītības un Zinātnes ministrijas Iekšējā audita departaments; 

 Kultūras ministrijas Iekšējā audita nodaļa; 

 Labklājības ministrijas Iekšējā audita departaments; 

 Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas Audita departaments; 

 Satiksmes ministrijas Iekšējā audita un kvalitātes vadības departaments; 

 Veselības ministrijas Audita un kvalitātes departaments; 

 Valsts kancelejas konsultante; 

 Vides ministrijas Iekšējā audita departaments; 

 Nodarbinātības valsts aģentūras Audita nodaļa;  

 Valsts izglītības attīstības aģentūras Iekšējā audita departaments; 

 Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras Iekšējā audita nodaļa; 

 Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Iekšējā audita nodaļa; 

 Sabiedrības integrācijas fonda Iekšējā audita nodaļa. 

Detalizēta informācija par deleģētajām funkcijām un atbildību ir sniegta 1.pielikumā. 

1.2. Vienotās revīzijas stratēģijas izstrādē iesaistītās struktūrvienības 

Revīzijas iestāde izstrādā Vienoto revīzijas stratēģiju. Vienotās revīzijas stratēģijas izstrādē ir 

iesaistītas revīzijas struktūrvienība un audita struktūrvienības, kurām Revīzijas iestāde ir 

deleģējusi funkcijas saistībā ar vadības un kontroles sistēmas auditiem un sertificēto 

izdevumu revīzijām (skat. 1.pielikumu). 

                                                 
1
 Saskaľā ar Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 62.panta 1(b) punktu un regulas (EK) Nr.1828/2006 16. un 

17.pantu un IV pielikumu. Termins „darbību revīzija‖ latviešu valodā tiek lietots kā „sertificēto izdevumu 

revīzija‖.  
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Vienotā revīzijas stratēģija tiek aktualizēta vismaz reizi gadā, lai iekļautu notikumu un 

apstākļu izmaiľas, piemēram, galvenās izmaiľas vadības un kontroles sistēmā, audita un 

pārbaužu rezultātus. 

Vienotās revīzijas stratēģijas izpildi uzrauga Revīzijas iestāde, lai nodrošinātu stratēģijas 

mērķu sasniegšanu. Revīzijas iestādes pienākums ir uzraudzīt Vienotās revīzijas stratēģijas 

īstenošanu centrālajā (augstākajā) līmenī, izmantojot Vadības informācijas sistēmu. Revīzijas 

iestāde ir izstrādājusi procedūras audita struktūrvienību ziľojumu novērtēšanai un analīzei, kā 

arī kvalitātes izvērtēšanai un saľemto ziľojumu apjoma novērtēšanai. 

1.3. Vienotās revīzijas stratēģijas sagatavošanas procedūra 

Vienotās revīzijas stratēģijas sagatavošanas procedūra un prasības ir noteiktas 2008.gada 

17.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.455 „Kārtība, kādā nodrošina Revīzijas iestādes 

funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā‖. Revīzijas struktūrvienībai un audita 

struktūrvienībām ir pietiekami jāplāno audita darbs, lai nodrošinātu ikgadējo vadības un 

kontroles sistēmas novērtējumu, aptverot visas pamatprasības institūcijās.   

Līdz 2008.gada 1.jūlijam atbildīgo iestāžu iekšējā audita struktūrvienības, sadarbības iestāžu 

un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienības iesniedz Revīzijas iestādei informāciju par: 

- iekšējā audita struktūrvienības stratēģiskajā plānā izvirzītajām prioritātēm 

atbilstoši veiktajam riska novērtējumam attiecībā uz Eiropas Savienības fondu 

vadības un kontroles sistēmas auditiem 2007.-2013.gada plānošanas periodam; 

- iekšējā audita struktūrvienības plānotajiem un noslēgtajiem Eiropas Savienības 

fondu vadības un kontroles sistēmas auditiem laikposmā no 2007.gada 1.janvāra 

līdz 2008.gada 30.jūnijam; 

- iekšējā audita struktūrvienības plānotajiem Eiropas Savienības fondu vadības un 

kontroles sistēmas auditiem laikposmā no 2008.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 

30.jūnijam; 

- izmaiľām iekšējā audita struktūrvienības stratēģiskajā plānā atbilstoši veiktajam 

riska novērtējumam; 

- iekšējā audita struktūrvienības pielietojamo metodiku sistēmas auditu veikšanai. 

Līdz 2008.gada 1.jūlijam Revīzijas iestādei iesniedz sekojošu informāciju par: 

- sertificēto izdevumu revīziju stratēģiju laikposmam no 2007.gada līdz 

2015.gadam; 

- plānotajām un noslēgtajām sertificēto izdevumu revīzijām laikposmā no 

2007.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 30.jūnijam; 

- Revīzijas struktūrvienības pielietojamo metodiku sertificēto izdevumu revīziju 

veikšanai. 

Revīzijas iestāde izvērtē audita struktūrvienību iesniegto informāciju un, ja nepieciešams, 

pieprasa iesniegt nepieciešamās izmaiľas, uzlabojumus vai skaidrojumus.  

Vienoto revīzijas stratēģiju apstiprina Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta 

direktore.  Revīzijas iestāde nosūta Vienoto revīzijas stratēģiju Eiropas Komisijai līdz 

2008.gada 18.septembrim, kā arī katru gadu līdz 30.jūnijam aktualizē Vienoto revīzijas 

stratēģiju.  

No 2009.gada līdz 2015.gadam atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un Valsts kases iekšējā 

audita struktūrvienības katru gadu līdz 1.jūnijam iesniedz Revīzijas iestādei informāciju par: 

- iekšējā audita struktūrvienības plānotajiem Eiropas Savienības fondu vadības un 

kontroles sistēmas auditiem laikposmā no 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam; 
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- izmaiľām iekšējā audita struktūrvienības stratēģiskajā plānā atbilstoši veiktajam 

riska novērtējumam. 

No 2009.gada līdz 2015.gadam revīzijas struktūrvienība katru gadu līdz 1.jūnijam iesniedz 

Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamentam informāciju par: 

- Revīzijas struktūrvienības plānotajām sertificēto izdevumu revīzijām laikposmā 

no 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam. 

Katru gadu līdz 30.jūnijam laikposmā no 2009.gada līdz 2015.gadam Revīzijas iestāde  veic 

Vienotās revīzijas stratēģijas aktualizēšanu, pamatojoties uz: 

- atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienību 

iesniegto informāciju; 

- informāciju par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditu un 

sertificēto izdevumu revīziju rezultātiem; 

- izmaiľām Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas aprakstā; 

- veikto auditu rezultātiem 

Revīzijas iestāde uzrauga Vienotās revīzijas stratēģijas īstenošanu. Revīzijas struktūrvienība 

un audita struktūrvienības ir atbildīgas par auditu veikšanu saskaľā ar Vienoto revīzijas 

stratēģiju. Gadījumos, kad jebkādu būtisku iemeslu dēļ audita struktūrvienības nevar aptvert 

visas auditējamās sistēmas 3 gadu laikā, Revīzijas iestāde ir atbildīga par vadības un kontroles 

sistēmas auditiem Valsts kasē, atbildīgajās iestādēs un sadarbības iestādēs. 

1.4. Vienotās revīzijas stratēģijas vispārējais mērķis 

Vienotā revīzijas stratēģija ir būtisks dokuments, kuru Eiropas Komisija izmanto, lai gūtu 

pārliecību par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti 

2007.-2013.gada plānošanas periodā. Dokumenta nolūks ir sniegt pārliecību, ka auditi tiks 

realizēti visās būtiskajās jomās un to nosegums būs pietiekams un Revīzijas iestāde varēs 

sagatavot viedokli. 

Revīzijas iestādes vispārējā misija, definējot mērķi, iestādi un atbildību iekšējā audita darbībai 

ir noteikts Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta nolikumā. Iekšējā audita darbības 

misija darbību programmās, saskaľā ar starptautiskajiem Iekšējā audita profesionālās prakses 

standartiem ir šāda: „sniegt neatkarīgu, objektīvu un profesionālu pārliecību un konsultāciju 

pakalpojumus, ar nolūku pievienot vērtību un pilnveidot darbības programmās. Tas palīdz 

sasniegt Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 62.pantā noteiktos mērķus, nodrošinot 

sistemātisku, disciplinētu pieeju programmu ieviesēju institūciju vadības un kontroles 

sistēmas efektivitātes izvērtēšanai un  pilnveidošanai‖.    

Vienotā revīzijas stratēģija apkopo Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas 

auditus un sertificēto izdevumu revīzijas, kuru rezultātā var gūt pietiekamu pārliecību, ka 

Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēma ir izveidota atbilstoši Eiropas 

Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un darbojas pietiekami efektīvi, lai 

mazinātu trūkumu un neatbilstību iespējamību, un sniegtu pietiekamu pārliecību, ka Eiropas 

Komisijai deklarētie izdevumi ir likumīgi un pareizi. 

Vienotā revīzijas stratēģija ir plānošanas dokuments, kurā tiek norādīti uzdevumi, darbības 

jomas, metodika Revīzijas iestādes funkciju plānošanai un īstenošanai tā, lai katru gadu 

Revīzijas iestāde varētu sagatavot viedokli par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles 

sistēmas darbību, pamatojoties uz Vienotajā revīzijas stratēģijā iekļauto sistēmas auditu un 

sertificēto izdevumu revīziju rezultātiem. 
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Vienotajā revīzijas stratēģijā apkopotie vadības un kontroles sistēmas auditu un sertificēto 

izdevumu revīziju plāni nodrošina, ka auditi ir vienmērīgi sadalīti laikposmā no 2008.gada 

līdz 2015.gadam šādos līmeľos: 

- Stratēģiskais līmenis – darbības programma, Eiropas Savienības fonds; 

- Administratīvais līmenis – vadošā iestāde, sertificējošā iestāde un maksājumu 

iestāde, atbildīgās iestādes, Revīzijas iestāde; 

- Ieviešanas līmenis - sadarbības iestādes un finansējuma saľēmēji. 

1.5. Revīzijas iestādes un audita struktūrvienību funkcijas un pienākumi 

1.5.1. Revīzijas iestādes funkcijas 

Revīzijas iestādes funkcijas saistībā ar šo Vienoto revīzijas stratēģiju: 

- sagatavot Vienoto revīzijas stratēģiju laikposmam no 2007.gada līdz 2015.gadam; 

- laikposmā no 2009. gada līdz 2015.gadam katru gadu līdz 30.jūnijam aktualizēt 

Vienoto revīzijas stratēģiju; 

- laikposmā no 2008.gada līdz 2015.gadam katru gadu līdz 31.decembrim sagatavot 

un nosūtīt Eiropas Komisijai Gada kontroles ziľojumu par laikposmu no 

iepriekšējā gada 1.jūlija līdz kārtējā gada 30.jūnijam un viedokli par Eiropas 

Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti atbilstoši 

Komisijas regulas (EK) Nr.1828/2006 18.panta 2.punktam, 6.un 7.pielikumam; 

- sagatavot sistēmas auditu veikšanas metodiku atbilstoši Latvijas Republikas un 

normatīvo aktu prasībām un saskaľā ar Iekšējā audita profesionālās prakses 

standartiem; 

- veikt sistēmas auditus vadošajā iestādē, Iepirkumu uzraudzības birojā un 

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (sadarbības iestāde); 

- uzraudzīt atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un Valsts kases iekšējā audita 

struktūrvienību vadības un kontroles sistēmas auditu veikšanu; 

- uzraudzīt atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un Valsts kases iekšējā audita 

struktūrvienību veikto vadības un kontroles sistēmas auditu ieteikumu ieviešanu; 

- izvērtēt atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un Valsts kases iekšējā audita 

struktūrvienību ziľojumus par vadības un kontroles sistēmas auditiem un iesniegt 

viedokli par izvērtējumu rezultātiem Vadošajai iestādei, Sertifikācijas iestādei un 

ziľojumu kopiju Revīzijas struktūrvienībai; 

- veikt atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un Valsts kases iekšējā audita 

struktūrvienību darbību salīdzinošās pārbaudes; 

- veikt noslēguma kontroles ziľojuma un noslēguma atzinuma sagatavošanu 

nosūtīšanai Eiropas Komisijai. 

Revīzijas iestādes funkcijas, kuras nav saistītas ar šo Vienoto revīzijas stratēģiju: 

- nodrošināt iekšējā audita vispārējo koordināciju – izstrādāt un aktualizēt iekšējo 

auditu reglamentējošos normatīvos aktus; sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā 

un Valsts kontrolē apkopoto gada pārskatu par iekšējā audita struktūrvienību 

darbību ministrijās un iestādēs; sniegt ministrijām un iestādēm konsultatīvu 

palīdzību iekšējā audita jomā; koordinēt iekšējo auditoru mācības un 

profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu; 

- sniegt Finanšu ministrijas valsts sekretāram neatkarīgu un objektīvu vērtējumu par  

iekšējās kontroles sistēmas kvalitāti, efektivitāti un atbilstību Finanšu ministrijas 

izvirzīto mērķu sasniegšanai; valsts budžeta, Eiropas Savienības finansēto 

programmu un projektu, kā arī ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles 
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procesa atbilstību saistošajiem normatīvajiem aktiem; valsts budžeta, Eiropas 

Kopienas un ārvalstu finanšu palīdzības finansiālo interešu aizsardzības 

nodrošināšanu; Finanšu ministrijas sagatavoto pārskatu un citas informācijas 

pilnību, ticamību, precizitāti un savlaicīgumu; resursu izmantošanas efektivitāti un 

lietderīgumu, kā arī resursu izmantošanas kontroles pietiekamību un aktīvu 

aizsardzību pret zaudējumiem; kopējās pārvaldības un riska vadības procesa 

pilnveidošanu, informējot par riskiem un kontroli atbilstošajās jomās, efektīvi 

koordinējot darbību un informāciju starp iekšējiem un ārējiem auditoriem, kā arī 

informācijas sistēmu pārvaldības atbilstību Finanšu ministrijas stratēģijai  un 

mērķiem; 

- veikt iekšējos sistēmu auditus un iekšējās kontroles sistēmu regulāru izvērtēšanu 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas, Latvijas - 

Šveices sadarbības programmas, Pārejas līdzekļu administratīvās spējas 

stiprināšanai ieviešanas sistēmā, kā arī ārvalstu finanšu palīdzības  - Eiropas 

Ekonomikas zonas daudzpusējā finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības 

divpusējā instrumenta ieviešanas sistēmā; 

- veikt Revīzijas iestādes funkcijas Solidaritātes un migrācijas plūsmu 

pārvaldīšanas pamatprogrammai. 

1.5.2. Revīzijas iestādes funkciju veikšanā iesaistīto audita struktūrvienību funkcijas 

Revīzijas struktūrvienības funkcijas saistībā ar šo Vienoto revīzijas stratēģiju: 

- koordinēt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas atbilstības 

novērtējuma veikšanu; 

- veikt sertificēto izdevumu revīzijas saskaľā ar Vienoto revīzijas stratēģiju,  

- veikt darbības programmu noslēguma izdevumu deklarāciju revīziju, izvērtējot 

noslēguma maksājuma pieteikuma pamatotību un to attiecīgo darījumu likumību 

un pareizību, uz kuriem attiecas noslēguma izdevumu deklarācija; 

- veikt sertificēto izdevumu papildu revīziju, ja konstatē, ka darbības programmas 

ietvaros nav ievērotas Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles jomā 

normatīvo aktu prasības vai sertificētie izdevumi nav likumīgi un pareizi; 

- nodrošināt sertificēto izdevumu revīzijas metodikas izstrādi un pilnveidošanu; 

- ar novērotāja tiesībām piedalīties atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un Valsts 

kases iekšējā audita struktūrvienību veiktajos sistēmas auditos; 

- ar novērotāja tiesībām piedalīties vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes  

ierosinātajās pārbaudēs projekta īstenošanas vietā;  

- uzkrāt informāciju Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā par: 

- sertificēto izdevumu revīzijām; 

- sertificēto izdevumu papildus revīzijām, ja tādas veic; 

- noslēguma izdevumu deklarāciju revīzijām; 

- revīziju ieteikumu ieviešanu. 

- uzraudzīt sertificēto izdevumu revīziju ieteikumu ieviešanas gaitu; 

- sniegt informāciju par sertificēto izdevumu revīziju Revīzijas iestādei Gada 

kontroles ziľojuma vai noslēguma kontroles ziľojuma sagatavošanai. 

Funkcijas, kuras nav saistītas ar šo Vienoto revīzijas stratēģiju: 

- 2004.–2006. gada plānošanas periodā veikt Eiropas Savienības struktūrfondu, 

Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas un Eiropas Savienības 

Kohēzijas fonda projektu noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudes un 
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sagatavot nosūtīšanai Eiropas Komisijai ziľojumus un atzinumus par noslēguma 

izdevumu deklarācijām; 

- veikt Eiropas Savienības struktūrfondu, Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL 

programmas un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu starpposma 

pārbaudes, ja nepieciešams. 

Atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienību 

funkcijas saistībā ar šo Vienoto revīzijas stratēģiju: 

- sagatavot informāciju iekļaušanai Vienotajā revīzijas stratēģijā; 

- veikt vadības un kontroles sistēmas auditus attiecīgi atbildīgajā iestādē, sadarbības 

iestādē, maksājumu iestādē un sertifikācijas iestādē; 

- sagatavot informāciju iekļaušanai Gada kontroles ziľojumā. 

Funkcijas, kuras nav saistītas ar šo Vienoto revīzijas stratēģiju: 

- sniegt vērtējumu par – iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību 

ministrijas vai iestādes mērķu sasniegšanai;  

- finanšu, uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību;  

- ministrijas vai iestādes struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, 

noteiktajām funkcijām un apstiprinātajiem rīcības plāniem;  

- resursu izmantošanas efektivitāti un lietderīgumu;  

- resursu izmantošanas kontroles pietiekamību un resursu sargāšanu no 

zaudējumiem;  

- kopējas pārvaldības procesa pilnveidošanu iestādē, informējot par riskiem un 

kontroli atbilstošajās jomās, efektīvi koordinējot darbību un informāciju starp 

iekšējiem un ārējiem auditoriem. 

1.6. Revīzijas iestādes funkcionālā neatkarība  

1.6.1. Revīzijas iestādes – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta neatkarība 

Saskaľā ar reglamentu Revīzijas iestāde ir Finanšu ministrijas neatkarīga struktūrvienība, kas 

ir tieši pakļauta Finanšu ministrijas valsts sekretāram.  

Revīzijas iestāde ir neatkarīga no pārējiem Finanšu ministrijas departamentiem savas darbības 

plānošanā, auditu veikšanā un ziľojumu sagatavošanā. Revīzijas iestāde neiesaistās Finanšu 

ministrijas vai iestāžu tiešo funkciju veikšanā, Eiropas Savienības daļēji vai pilnīgi finansēto 

programmu un projektu īstenošanā, atsevišķu projektu un programmu izstrādē, kā arī iekšējās 

kontroles sistēmas izveidošanā. Revīzijas iestāde šādu funkciju veikšanā var piedalīties ar 

padomdevēja tiesībām.  

Revīzijas iestāde auditu ziľojumu iesniedz tieši Finanšu ministrijas valsts sekretāram. 

Finanšu ministrijas izveidotā Audita komiteja ir atbildīga par visu iekšējo auditu ziľojumu un 

plānu izskatīšanu, lai nodrošinātu Finanšu ministrijas valsts sekretāram pārliecību par vadības 

un kontroles sistēmu efektīvu funkcionēšanu.  

Revīzijas iestādes izvietojums Finanšu ministrijas organizatoriskajā struktūrā parādīts 1.attēlā.  
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1.att. Revīzijas iestāde Finanšu ministrijā 

1.6.2. Revīzijas iestādes funkciju veikšanā iesaistīto audita struktūrvienību neatkarība 

Revīzijas struktūrvienības departamenta neatkarība   

Saskaľā ar reglamentu Revīzijas struktūrvienība neiesaistās tiešo funkciju veikšanā Eiropas 

Savienības fondu administrēšanas procesos vadošajā iestādē, sertifikācijas iestādē, 

atbildīgajās iestādēs un sadarbības iestādēs, kā arī maksājumu veikšanas procesos maksājumu 

iestādē, tādējādi izpildot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 

11.panta 3.apakšpunkta nosacījumu par funkciju nodalīšanu. Revīzijas struktūrvienība ir 

neatkarīgs savas darbības plānošanā, pārbaužu/revīziju veikšanā un ziľojumu/atzinumu 

sagatavošanā. 

Valsts kases Iekšējā audita departamenta neatkarība 

Valsts kases Iekšējā audita departaments ir Valsts kases patstāvīga struktūrvienība, kas ir tieši 

pakļauta Valsts kases pārvaldniekam. Valsts kases Iekšējā audita departaments ir neatkarīgs 

no pārējām Valsts kases struktūrvienībām savas darbības plānošanā, iekšējā audita veikšanā 

un ziľojumu sagatavošanā. Valsts kases Iekšējā audita departaments neiesaistās Valsts kases 

tiešo funkciju veikšanā, Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Savienības pilnīgi 

vai daļēji finansēto programmu un projektu īstenošanā, atsevišķu projektu izstrādē, kā arī 

iekšējās kontroles sistēmas izveidošanā. Valsts kases Iekšējā audita departaments šādu 

Valsts kase 

Maksājumu iestāde 

Sertifikācijas iestāde 

Finanšu ministrs 

Finanšu ministrija  

Valsts sekretārs 

Valsts sekretāra vietnieks ārvalstu 

finanšu līdzekļu koordinācijas 

jautājumos 

Vadošās iestādes vadītājs 

VI vadītājs 

 

Valsts 

sekretāra 

vietnieks 

Valsts 

sekretāra 

vietnieks 

Valsts 

sekretāra 

vietnieks 

Valsts 

sekretāra 

vietnieks 

Eiropas Savienības fondu 

vadības sistēmas 

departaments 

Vadošā iestāde 

Eiropas Savienības fondu 

stratēģijas departaments 

Vadošā iestāde 

 

 

 

 

 

Eiropas Savienības fondu 

uzraudzības departaments 

Vadošā iestāde 

Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments 

Revīzijas iestāde 

 

Finanšu ministrijas Finanšu kontroles departaments 

Veic Revīzijas iestādes deleģētās funkcijas 
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funkciju veikšanā var piedalīties ar padomdevēja tiesībām. Valsts kases Iekšējā audita 

departaments auditu ziľojumu iesniedz tieši Valsts kases pārvaldniekam. 

Atbildīgo un sadarbības iestāžu iekšējā audita struktūrvienību neatkarība 

Atbildīgo un sadarbības iestāžu iekšējā audita struktūrvienības ziľo tieši valsts sekretāram vai 

iestādes vadītājam. Funkcionālās neatkarības princips ir noteikts Latvijas Republikas Iekšējā 

audita likumā un Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā 

iestādē tiek veikts iekšējais audits". 

Saskaľā ar Latvijas Republikas Iekšējā audita likuma 12.pantu: 

„Iekšējā audita struktūrvienība ir neatkarīga no parējām ministrijas vai iestādes 

struktūrvienībām savas darbības plānošanā, iekšējā audita veikšanā un ziľojumu 

sagatavošanā. 

Iekšējā audita struktūrvienība vai iekšējais auditors neiesaistās ministrijas vai iestādes tiešo 

funkciju veikšanā, Eiropas Komisijas daļēji vai pilnīgi finansēto programmu un projektu 

īstenošanā, atsevišķu projektu vai programmu izstrādē, ka arī iekšējās kontroles sistēmas 

izveidošanā. Auditors šādu funkciju veikšanā var piedalīties ar padomdevēja tiesībām.‖  

Ľemot vērā visu augstākminēto, apstiprinām, ka Revīzijas iestāde, kā arī revīzijas 

struktūrvienība un audita struktūrvienības ir funkcionāli neatkarīgas. 

1.7. Interešu konflikta situācijas risināšanas kārtība 

Lai novērstu interešu konfliktus revīziju un auditu veikšanā, Revīzijas iestāde nodrošina, ka: 

1) veicot sistēmu auditus un sertificēto izdevumu deklarāciju revīzijas, auditori stingri 

ievēro Ētikas kodeksu
2
; 

2) pirms katra audita, auditori apstiprina, ka tiem nav interešu konflikts ar auditējamām 

personām, ka tie ievēro neatkarību, objektivitātes noteikumus, saistītos noteikumus un 

starptautiski atzītus standartus, kurus savā darbā izmanto Revīzijas iestāde. 

Interešu konflikta situācijas risināšanas kārtība ir noteikta Latvijas Republikas Iekšējā audita 

likumā un Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā iestādē 

tiek veikts iekšējais audits". 

Saskaľā ar Latvijas Republikas Iekšējā audita likuma 17.pantu „Iekšējais auditors rakstveidā 

ziľo iekšējā audita struktūrvienības vadītajam, bet iekšējā audita struktūrvienības vadītājs — 

valsts sekretāram vai iestādes vadītājam par ikvienu situāciju, kurā ir vai varētu rasties 

interešu konflikts‖.  

Saskaľā ar Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.306 "Kārtība, kādā iestādē 

tiek veikts iekšējais audits": 

„Ja tiek ietekmēta iekšējā auditora neatkarība vai objektivitāte, iekšējais auditors nekavējoties 

rakstiski informē iekšējā audita struktūrvienības vadītāju, bet iekšējā audita struktūrvienības 

vadītājs informē valsts sekretāru vai iestādes vadītāju. 

Ja valsts sekretārs vai iestādes vadītājs nepieľem lēmumu, lai novērstu iekšējā auditora 

neatkarības vai objektivitātes ietekmēšanu, iekšējā audita struktūrvienības vadītājs informē 

nākamo augstāko amatpersonu un Iekšējā audita padomi‖. 

                                                 
2
 Iekšējo auditoru institūta Ētikas kodekss; Starptautiskās grāmatvežu federācijas auditēšanas Starptautisko 

standartu Ētikas kodekss. 

http://www.fm.gov.lv/iaudits/mknot/mk_not_306.doc
http://www.fm.gov.lv/iaudits/mknot/mk_not_306.doc
http://www.fm.gov.lv/iaudits/mknot/mk_not_306.doc
http://www.fm.gov.lv/iaudits/mknot/mk_not_306.doc
http://www.fm.gov.lv/iaudits/mknot/mk_not_306.doc
http://www.fm.gov.lv/iaudits/mknot/mk_not_306.doc
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2. JURIDISKAIS PAMATS UN DARBĪBAS JOMA 

2.1. Revīzijas iestādes funkcijas reglamentējošie Latvijas Republikas normatīvie 

dokumenti 

Revīzijas iestādes funkcijas reglamentē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadības likums un 2008.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 455 „Kārtība, kādā 

nodrošina Revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā‖, kas nosaka kārtību, 

kādā revīzijas struktūrvienība un audita struktūrvienības atbalsta Revīzijas iestādi tās funkciju 

izpildē. 

Funkciju sadalījums starp Revīzijas iestādi un revīzijas struktūrvienību ir noteikts 2009.gada 

3.marta Finanšu ministrijas kārtībā Nr.5 „Kārtība, kādā nodrošina  Revīzijas iestādes funkciju 

izpildi 2007.-2013.gadu plānošanas periodā‖. 

Augstākminētie Latvijas Republikas normatīvie dokumenti ir izstrādāti atbilstoši Eiropas 

Savienības normatīvo aktu prasībām, izľemot; 

– Latvijas Republikas reglamentējošie dokumenti neparedz programmas daļēju 

slēgšanu, tādējādi Revīzijas iestādei nav jāsniedz daļējas slēgšanas atzinumu.  

Latvijas un Eiropas Savienības regulējošajos normatīvajos dokumentos nav atšķirību 

Revīzijas iestādes, revīzijas struktūrvienības un audita struktūrvienību darbībās. 

2.2. Vienotās revīzijas stratēģijas laika periods 

Vienotā revīzijas stratēģija aptver visu Eiropas Savienības fondu īstenošanas periodu no 

2007.gada līdz 2015.gadam. 

Vienotā revīzijas stratēģija ietver auditu indikatīvu plānošanu, lai nodrošinātu, ka: 

- galvenās struktūras (vai sistēmas) ir pārbaudītas; 

- auditi un revīzijas tiek veiktas vienmērīgi visā plānošanas periodā. 

2.3. Fondi, darbības programmas un jomas, uz ko attiecas Vienotā revīzijas stratēģija 

Vienotā revīzijas stratēģija attiecas uz vienoto vadības un kontroles sistēmu, kura ir izstrādāta 

trīs darbības programmu un attiecīgu trīs Eiropas Savienības fondu ieviešanai: 

- Darbības programma ―Infrastruktūra un pakalpojumi‖ (KF un ERAF) – 

2007LV161PO002; 

- Darbības programma ―Uzľēmējdarbība un inovācijas‖ (ERAF) – 2007LV161PD001;  

- Darbības programma ―Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ (ESF) – 2007LV051PO001. 

3. METODIKA 

3.1. Starptautiski atzīti standarti 

3.1.1. Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditi 

Revīzijas iestādes, atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā audita 

struktūrvienības darbojas un veic vadības un kontroles sistēmas auditus, piemērojot Iekšējā 

audita profesionālās prakses standartus un Ētikas kodeksu, kuri ir iestrādāti Latvijas 

Republikas nacionālajos normatīvajos aktos iekšējā audita jomā. 

Lai gūtu pārliecību, ka atbildīgo un sadarbības iestāžu un Valsts kases iekšējā audita 

struktūrvienības darbojas un veic sistēmas auditus, piemērojot Iekšējā audita profesionālās 

prakses standartus un Ētikas kodeksu, Revīzijas iestāde saskaľā ar 2007.gada 16.janvāra 
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Ministru kabineta noteikumiem Nr.55 „Iekšējā audita struktūrvienību darba salīdzinošo 

pārbaužu veikšanas kārtība‖ veic iekšējā audita struktūrvienību darba salīdzinošās pārbaudes.  

Salīdzinošās pārbaudes mērķis ir uzlabot un attīstīt ministriju un iestāžu darba kvalitāti iekšējā 

audita jomā un nodrošināt vienotas iekšējā audita metodikas piemērošanu ministrijās un 

iestādēs. 

Salīdzinošās pārbaudes uzdevumi ir: 

- sniegt atzinumu par iekšējā audita sistēmas darbības atbilstību iekšējo auditu 

regulējošiem normatīvajiem aktiem; 

- noteikt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi vai pastiprināta kontrole; 

- salīdzināt darba metodes un rezultātus, kā arī apkopot labāko iekšējā audita praksi. 

Katras darba salīdzinošās pārbaudes rezultātā, tiek sagatavots ieteikumu ieviešanas grafiks, ar 

ieteikumiem, termiľiem un atbildīgajām amatpersonām par to ieviešanu.  

Revīzijas iestāde nodrošina pārbaužu ieteikumu ieviešanas uzraudzību. Katru gadu līdz 

30.janvārim auditētā institūcija iesniedz Revīzijas iestādei informāciju par ieteikumu 

ieviešanu. 

Visas Vienotās revīzijas stratēģijas ieviešanā iesaistītās iekšējā audita struktūrvienības tiek 

pakļautas darba salīdzinošajām pārbaudēm. 

Revīzijas iestāde uzraudzīs ieteikumu ieviešanu arī turpmāk. 

3.1.2. Sertificēto izdevumu revīzijas 

Revīzijas struktūrvienība veic sertificēto izdevumu revīzijas saskaľā ar Starptautiskajiem 

revīzijas standartiem (SRS): 

- 200.SRS – revīzijas  mērķis un vispārējie principi; 

- 210.SRS – revīzijas uzdevuma noteikšana; 

- 220.SRS – kvalitātes kontrole revīzijās; 

- 230.SRS – revīzijas dokumentācija; 

- 240.SRS – revidenta atbildība par krāpšanas iespējamības izvērtēšanu finanšu  

 pārskatu revīzijas ietvaros; 

- 250.SRS – likumu un noteikumu ievērošana, veicot finanšu pārskatu revīziju; 

- 260.SRS – revīzijas jautājumu paziľošana personām, kam uzticēta uzľēmuma  

 pārvalde; 

- 300.SRS – revīzijas plānošana; 

- 315.SRS – auditējamās vides izpratne un būtiskas neatbilstības riska novērtēšana; 

- 320.SRS – revīzijas būtiskuma noteikšana un tā saistība ar revīzijas risku; 

- 330.SRS – no riska novērtējuma izrietošās revidenta darbības; 

- 500.SRS – revīzijas pierādījumi; 

- 505.SRS – ārējie apstiprinājumi; 

- 520.SRS – analītiskās procedūras; 

- 530.SRS – izlases metode revīzijā un citas selektīvās pārbaudes procedūras; 

- 540.SRS – grāmatvedības aplēšu revīzija; 

- 550.SRS – saistītās personas; 

- 560.SRS – turpmākie notikumi; 

- 570.SRS – uzľēmuma darbības turpināšana; 

- 580.SRS – vadības apliecinājumi; 

- 600.SRS – cita revidenta darba izmantošana; 

- 610.SRS – apsvērumi par iekšējās revīzijas darbu; 
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- 620.SRS – eksperta darba izmantošana; 

- 700.SRS – ziľojums; 

- 701.SRS – neatkarīga auditora ziľojums par citu vēsturisku finanšu informāciju; 

- 720.SRS – cita informācija dokumentos, kas ietver revidētos finanšu pārskatus; 

- 800.SRS – revidenta ziľojums par īpaša mērķa revīzijas uzdevumiem. 

Revīzijas struktūrvienības darbības kvalitāti nodrošina Starptautisko revīzijas standartu 

pamatprincipu – ētikas normu, neatkarības, konfidencialitātes un profesionalitātes – 

ievērošana. 

3.2. Revīzijas iestādes rokasgrāmata 

Revīzijas iestāde sadarbībā ar audita struktūrvienībām ir izstrādājusi un apstiprinājusi 

Revīzijas iestādes rokasgrāmatu, kas ir pieejama elektroniski un ietver informāciju par 

juridisko struktūru, audita procesu raksturojumu, iekšējā audita darba programmas, pārbaudes 

veidlapas, audita procedūras un ziľojuma sagatavošanas procedūras. Revīzijas iestādes 

rokasgrāmata aptver sistēmas auditus un sertificēto izdevumu pārbaudes. 

Revīzijas iestādes rokasgrāmata sastāv no 5 daļām (skat.10.pielikumu) un apakšnodaļām: 

1. Revīzijas iestādes rokasgrāmatas uzturēšana; 

2. Eiropas Savienības tiesību akti: 

- regulas, direktīvas, lēmumi; 

- rekomendējoši tiesību akti un informatīvie dokumenti; 

3. Latvijas republikas tiesību akti: 

- likumi; 

- Ministru kabineta noteikumi; 

- Ministru kabineta rīkojumi, instrukcijas un citi tiesību akti; 

4.  Finanšu ministrijas dokumenti: 

- Finanšu ministrijas rīkojumi un kārtības; 

- Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta dokumenti: 

 reglamenti; 

 iekšējās kārtības; 

 Iekšējā audita darba programmas;  

- Revīzijas struktūrvienības dokumenti: 

  reglamenti; 

  iekšējās kārtības; 

5. Revīzijas iestādes sanāksmju dokumenti. 

Revīzijas iestāde ir izstrādājusi vadlīnijas atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un Valsts kases 

iekšējā audita struktūrvienībām Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda Gada kontroles ziľojuma sagatavošanai, kurā ir noteikts: 

- atbildības sadalījums Gada kontroles ziľojuma sagatavošanā; 

- sistēmu auditu veikšanas un Gada kontroles ziľojuma sagatavošanas termiľi; 

- Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditu plānošanas 

pamatprasības; 

- Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditu veikšanas 

pamatprasības; 

- vadības un kontroles sistēmu auditu rezultātu un vērtējumu par to pamatprasību 

un kritēriju izpildi, kas izvērtēti konkrētā audita laikā, sniegšana; 

- vadības un kontroles sistēmu auditu rezultātu apkopošana un interpretācija; 

- sertificēto izdevumu revīziju rezultātu apkopošana un interpretācija; 
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- Gada kontroles ziľojuma sagatavošana. 

Pamatojoties uz iepriekšminētajiem normatīvajiem aktiem un vadlīnijām, atbildīgo un 

sadarbības iestāžu un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienības izstrādā iekšējā kārtības 

Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditu veikšanai. 

Revīzijas struktūrvienība ir izstrādājis šādas pārbaužu procedūras: 

- FKD-1 „Kārtība Finanšu kontroles departamenta darbības plānošanai un 

organizēšanai‖; 

- FKD-2 „Kārtība, kādā Finanšu kontroles departaments veic Eiropas Savienības 

fondu pārbaudes‖; 

- FKD-9 „Kārtība, kādā Finanšu kontroles departaments veic sertificēto izdevumu 

revīziju Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā‖; 

- FKD-10 „Kārtība, kādā Finanšu kontroles departaments veic noslēguma 

izdevumu deklarācijas revīziju Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā‖. 

4. REVĪZIJAS PIEEJA UN PRIORITĀTES 

4.1. Būtiskuma līmenis 

Saskaľā ar Komisijas regulas (EK) Nr.1828/2006  IV pielikuma 2. punktā norādītām 

prasībām – slieksni, virs kura kļūdas lielums tiek uzskatīts par būtisku plānošanas nolūkos un  

ziľošanai par trūkumiem, raksturo maksimāli pieļaujamais kļūdas lielums jeb būtiskuma 

līmenis ir noteikts 2% apmērā. 

4.2. Vadības un kontroles sistēmas auditi  

Vadošās iestādes līmenī un Iepirkumu uzraudzības biroja līmenī sistēmas auditus veic 

Revīzijas iestāde. 

Sertifikācijas un maksājumu iestāžu līmenī sistēmas auditus veic Valsts kases Iekšējā audita 

departaments. 

Atbildīgo un sadarbības iestāžu līmenī vadības un kontroles sistēmas auditus veic: 

 Ekonomikas ministrijas Stratēģiskās plānošanas, ieviešanas koordinācijas un audita 

nodaļa - Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā un Ekonomikas 

ministrijā;  

 Izglītības un Zinātnes ministrijas Iekšējā audita departaments - Izglītības un Zinātnes 

ministrijā ; 

 Kultūras ministrijas Iekšējā audita nodaļa - Kultūras ministrijā; 

 Labklājības ministrijas Iekšējā audita departaments - Labklājības ministrijā; 

 Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas Audita departaments – Valsts 

reģionālās attīstības aģentūrā un Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijā; 

 Satiksmes ministrijas Iekšējā audita departaments - Satiksmes ministrijā; 

 Veselības ministrijas Audita un kvalitātes departaments - Veselības ministrijā; 

 Valsts kancelejas konsultante – Valsts kancelejā; 

 Vides ministrijas Iekšējā audita departaments - Vides ministrijā. 

 Nodarbinātības valsts aģentūras Audita nodaļa - Nodarbinātības valsts aģentūrā;   

 Valsts izglītības attīstības aģentūras Iekšējā audita departaments - Valsts izglītības 

attīstības aģentūrā; 

 Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras Iekšējā audita nodaļa - 

Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā; 
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 Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Iekšējā audita nodaļa - Latvijas investīciju 

un attīstības aģentūrā; 

 Sabiedrības integrācijas fonda Iekšējā audita nodaļa - Sabiedrības integrācijas fondā. 

Revīzijas iestādes izstrādātās vadības un kontroles sistēmas pamatprasības, kā arī vērtēšanas 

kritēriji, ko piemēro visas audita struktūrvienības, parādīti 1.tabulā. 

1.tabula. Iekšējās kontroles sistēmas atbilstības pamatprasības un vērtēšanas kritēriji 

Institūciju 

grupa 

Pamatprasības Kritēriji 

Vadošā 

iestāde 

1. Skaidri definētas un 

nodalītas funkcijas vadošajā 

iestādē, kā arī starp vadošo 

iestādi un 

starpniekinstitūcijām
3
 

 

1.1 Izstrādātas procedūras starpniekinstitūcijām deleģēto funkciju efektīvas 

izpildes uzraudzībai; 

1.2 Skaidri definētas un nodalītas funkcijas (organizatoriskā struktūra, 

indikatīvs amatu skaits, dokumentētas procedūras un rokasgrāmatas), 

tajā skaitā izstrādāta formāla vienošanās par vadošās iestādes funkcijām, 

kas deleģētas starpniekinstitūcijām; 

2. Skaidra un atbilstoša 

stratēģija informācijas un 

vadlīniju sniegšanai 

Eiropas Savienības fondu 

finansējuma saľēmējiem
4
 

2.1 Izstrādātas likumdošanas prasības darbības programmas īstenošanai; 

2.2 Izstrādāta stratēģija, lai finansējuma saľēmējiem  tiktu nodrošināta pieeja 

nepieciešamajai informācijai un sniegtas nepieciešamās konsultācijas 

(bukleti, semināri, interneta mājas lapas u.c.); 

3. Tiek piemēroti 

nepieciešamie pasākumi 

sistemātisko problēmu 

novēršanai un labošanai
5
 

3.1 Izstrādātas procedūras, kas nodrošina audita struktūrvienību (atbilstoši 

Regulas Nr.1083/2006 62. pantam) veikto auditu rezultātu izskatīšanu un 

ieteikumu izpildes termiľu pārbaudi, kā arī to dokumentēšanu; 

3.2 Izstrādātas procedūras, kas nodrošina preventīvo un koriģējošo 

pasākumu īstenošanu gadījumos, kad konstatētas sistemātiskas kļūdas; 

4. Informācijas sistēma 

finansējuma uzskaitei, 

uzraudzībai un pārskatu 

sagatavošanai atbilstoši 

Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem
6
 

4.1 Ieviestas datorizētas sistēmas, kas nodrošina informācijas sniegšanu par 

Eiropas Savienības fondu projektiem (izstrādātas procedūras par 

sistēmas uzturēšanu, datu aizsardzību un datu savietojamību, kā arī 

sistēma nodrošina Regulas Nr. 1828/2006 III pielikumā prasītās 

informācijas sniegšanu);  

Starpniek-

institūcijas 

5. Skaidri definētas un 

nodalītas funkcijas 

atbildīgajā iestādē un 

sadarbības iestādē un starp 

atbildīgo iestādi, sadarbības 

iestādi un vadošo iestādi
7
 

5.1 Tiek nodalītas funkcijas atbildīgajā iestādē un sadarbības iestādē, kā arī 

starp atbildīgo iestādi, sadarbības iestādi un vadošo iestādi; 

5.2 Skaidri definētas un nodalītas funkcijas (organizatoriskā struktūra, 

indikatīvs amatu skaits, dokumentētas procedūras un rokasgrāmatas), 

tajā skaitā izstrādāta formāla vienošanās par vadošās iestādes funkcijām, 

kas deleģētas starpniekinstitūcijām; 

                                                 
3
 Reg. Nr. 1083/2006 58 a), b), e), 59.2, 59.3, 60; Reg. Nr. 1828/2006 12, 13.5, 22 b)  

4
 Reg. Nr. 1083/2006 56, 60; Reg. Nr. 1828/2006 13 

5
 Reg. Nr. 1083/2006 62.1; Reg. Nr. 1828/2006 16.3  

6
 Reg. Nr. 1083/2006 58 d), 60 c); Reg. Nr. 1828/2006 14, pielikums III  

7
 Reg. Nr. 1083/2006 58 a), b), e), 59.2, 59.3, 60; Reg. Nr. 1828/2006 12, 13.5, 22 b)  
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6. Procedūras projektu 

pieteikumu atlasei atbilstoši 

Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem
 

 un 

procedūru ievērošana
8
  

 

6.1 Pieteikumu uzaicinājumi ir publicēti (saskaľā ar darbības programmas 

mērķiem, pieteikumu uzaicinājumos jānorāda skaidrs atlases procesa 

apraksts un finansējuma saľēmēju tiesības un pienākumi);  

6.2 Visi saľemtie projektu iesniegumi ir dokumentēti (projektu iesniegumi 

jāreģistrē to saľemšanas brīdī, sniedzot pieteikumu pieľemšanas 

apliecinājumu iesniedzējiem, un jādokumentē katra pieteikuma 

apstiprināšanas statuss); 

6.3 Visi pieteikumi ir vērtēti pēc atbilstošiem vērtēšanas kritērijiem 

(vērtēšanas procesam jābūt nemainīgam, vērtēšanas kritērijiem jābūt 

apstiprinātiem Uzraudzības komitejā un jāatbilst pieteikumu 

uzaicinājumos norādītajiem kritērijiem, rezultātiem jābūt 

dokumentētiem, jābūt izvērtētai pieteikumu būtībai, kā arī finansējuma 

saľēmēju finansiālajām, administratīvajām un operatīvajām spējām, lai 

izpildītu finansējuma saľemšanas prasības); 

6.4 Lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu ir 

paziľoti pieteikumu iesniedzējiem (lēmums jāpieľem pilnvarotai 

personai/struktūrvienībai, rezultāti jāpaziľo rakstiski, skaidri norādot 

projekta iesniegumu pieľemšanas vai noraidīšanas iemeslus, kā arī 

pieľemtie lēmumi jāpublicē); 

7. Skaidra un atbilstoša 

stratēģija informācijas 

sniegšanai Eiropas 

Savienības fondu 

finansējuma saľēmējiem
9
 

7.1 Pastāv efektīva komunikācija ar finansējuma saľēmējiem par to tiesībām 

un pienākumiem, darbības programmai atbilstošajām Latvijas 

Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām, 

specifiskajiem nosacījumiem attiecībā uz projektā paredzamajiem 

produktiem vai pakalpojumiem, finansēšanas plānu, projekta īstenošanas 

laika ierobežojumiem, atsevišķas grāmatvedības sistēmas vai atbilstoša 

grāmatvedības koda uzturēšanas nepieciešamību un nepieciešamās 

informācijas uzglabāšanu un komunikāciju; finansējuma saľēmējiem 

skaidri noteiktas informācijas un publicitātes prasības. 

7.2 Izstrādāta stratēģija, lai finansējuma saľēmējiem  tiktu nodrošināta pieeja 

nepieciešamajai informācijai un sniegtas nepieciešamās konsultācijas 

(bukleti, semināri, interneta mājas lapas u.c.); 

                                                 
8
 Reg. Nr. 1083/2006 60 a), 65 a); Reg. Nr. 1828/2006 5, 13.1   

9
 Reg. Nr. 1083/2006 56, 60; Reg. Nr. 1828/2006 13 
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8. Procedūras projektu 

vadības uzraudzībai 

atbilstoši Eiropas 

Savienības un Latvijas 

Republikas normatīvajiem 

aktiem
 

 un procedūru 

ievērošana
 10

 

8.1 Izstrādātas rakstiskas procedūras un visaptverošas pārbaudes lapas 

neatbilstību identificēšanai, ietverot šādus pārbaudes aspektus: 

- maksājuma pieprasījuma pareizība; 

- izdevumu attiecināšanas periods; 

- atbilstība apstiprinātajam projektam; 

- atbilstība apstiprinātajai finansēšanas likmei (kur nepieciešams); 

- atbilstība attiecīgām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības 

likumdošanas normām par publisko iepirkumu, valsts palīdzību, vidi, 

publicitāti un līdztiesību; 

- projekta īstenošanas process, tajā skaitā projekta īstenošanas 

atbilstība līguma par finansējuma piešķiršanu  nosacījumiem; 

- deklarētie izdevumi un tos pamatojošie dokumenti; 

8.2 Izdevumu deklarācijas administratīvās pārbaudes ir veiktas pirms 

izdevumu sertificēšanas; 

8.3 Ir veiktas visu finansējuma saľēmēju iesniegto maksājuma pieprasījumu 

un tos pamatojošo dokumentu administratīvās pārbaudes; 

8.4 Pārbaudes projektu īstenošanas vietās veiktas projektu īstenošanas laikā, 

kad konstatējams projekta īstenošanas fiziskais un finansiālais progress; 

8.5 Dati par veiktajām administratīvajām pārbaudēm un pārbaudēm projektu 

īstenošanas vietās, to rezultātiem un atklāto nepilnību novēršanu tiek 

dokumentēti un uzglabāti; 

8.6 Gadījumos, kad pārbaudes projektu īstenošanas vietās netiek veiktas 

100% visiem projektiem, ir pamatota izlases metodes lietošana 

pārbaudēs, kas balstīta uz atbilstošu projektu risku novērtējumu; ir 

dokumentēti secinājumi par veiktajām pārbaudēm un pārbaužu laikā 

atklātajām neatbilstībām; 

8.7 Izstrādātas procedūras, kas nodrošina, ka dati par veiktajām pārbaudēm 

tiek nodoti sertifikācijas iestādei izdevumu sertificēšanai; 

9. Skaidra un izsekojama 

dokumentācija 

pierādījumiem par Eiropas 

Savienības fondu vadību 

atbilstoši Eiropas 

Savienības un Latvijas 

Republikas normatīvajiem 

aktiem
 11

 

9.1 Tiek uzkrāti detalizēti grāmatvedības dati par visām izmaksām, kas 

radušās finansējuma saľēmējiem, īstenojot projektu; grāmatvedības 

sistēma nodrošina maksājumu attaisnojošo dokumentu sasaisti ar 

finansējuma saľēmēju un iesaistītajām institūcijām; 

9.2 Tiek nodrošināta visas ar projektiem saistošās dokumentācijas 

uzkrāšana: projekta tehniskā specifikācija un finansēšanas plāns, 

progresa pārskati, uzraudzības ziľojumi, konkursu izsludināšanas, 

projektu iesniegumu pieľemšanas, vērtēšanas, atlases, lēmuma 

pieľemšanas un līgumu slēgšanas dokumentācija, kā arī ziľojumi par 

veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās; 

9.3 Tiek nodrošināts, ka finansējuma saľēmēji uztur vai nu atsevišķu 

grāmatvedības sistēmu, vai arī atsevišķu grāmatvedības kodu visiem 

darījumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības fondu atbalstu, lai 

nodrošinātu atbilstošu to izdevumu grupēšanu, kas tikai daļēji attiecas uz 

līdzfinansētajām darbībām, un kas uzskatāmi par attiecināmiem noteiktās 

robežās vai proporcionāli pret citām izmaksām; 

9.4 Izstrādātas procedūras, kas nodrošina visu dokumentu uzkrāšanu 

atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 90. pantam, kas nepieciešami 

pietiekamu revīzijas liecību sniegšanai; 

                                                 
10

 Reg. Nr. 1083/2006 60 b), g); Reg. Nr. 1828/2006  13.2-13.4  
11

 Reg. Nr. 1083/2006 60 c), d), f), 90; Reg. Nr. 1828/2006 15   
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10. Informācijas sistēma 

finansējuma uzskaitei, 

uzraudzībai un pārskatu 

sagatavošanai atbilstoši 

Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem
 12

 

10.1 Ieviestas datorizētas sistēmas, kas nodrošina informācijas sniegšanu 

(izstrādātas procedūras par sistēmas uzturēšanu, datu aizsardzību un datu 

savietojamību, kā arī sistēma nodrošina Regulas Nr.1828/2006 III 

pielikumā prasītās informācijas sniegšanu);  

11. Tiek piemēroti 

nepieciešamie pasākumi 

sistemātisko problēmu 

novēršanai un labošanai
 13

 

11.1 Izstrādātas procedūras, kas nodrošina atbilstošu audita struktūrvienību 

(atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 62. pantam) veikto auditu rezultātu 

izskatīšanu un ieteikumu izpildes termiľu pārbaudi, kā arī to 

dokumentēšanu; 

11.2 Izstrādātas procedūras, kas nodrošina preventīvo un koriģējošo 

pasākumu īstenošanu gadījumos, kad konstatētas sistemātiskas kļūdas; 

Sertifikāci

jas iestāde 

12. Skaidri definētas un 

nodalītas funkcijas 

sertifikācijas iestādē, kā arī 

starp sertifikācijas iestādi, 

maksājumu iestādi, 

atbildīgo iestādi un 

sadarbības iestādi
14

 

12.1 Tiek nodalītas funkcijas sertifikācijas iestādē, kā arī starp sertifikācijas 

iestādi, maksājumu iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi; 

12.2 Skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas (organizatoriskā struktūra, 

indikatīvs amatu skaits, dokumentētas procedūras un rokasgrāmatas); 

13. Skaidra un izsekojama 

dokumentācija un 

informācijas sistēma 

pierādījumiem par 

sertificēto izdevumu 

uzskaiti atbilstoši Eiropas 

Savienības un Latvijas 

Republikas normatīvajiem 

aktiem
 15

 

13.1 Tiek saglabāti datorizēti grāmatvedības ieraksti par Eiropas Komisijai 

deklarētajiem izdevumiem; 

13.2 Revīzijas liecības sertifikācijas iestādē nodrošina Eiropas Komisijai 

deklarēto izdevumu sakritību ar  izdevumiem, kas norādīti 

starpniekinstitūciju sagatavotajās izdevumu deklarācijās;  

14. Procedūra izdevumu 

sertificēšanai atbilstoši 

Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem
 

un 

procedūras ievērošana
16

 

14.1 Sertifikācijas iestāde ir izstrādājusi procedūras, kas nodrošina regulāru 

informācijas saľemšanu no starpniekinstitūcijām par procedūrām un 

pārbaudēm, kas veiktas saistībā ar izdevumu deklarācijās iekļautajiem 

izdevumiem; 

14.2 Veicot izdevumu apstiprināšanu, sertifikācijas iestāde ir izskatījusi no 

vadošās iestādes/starpniekinstitūcijām saľemtos ziľojumus par Eiropas 

Savienības fondu kontroli, kā arī veikusi šī procesa dokumentēšanu; 

14.3 Ir izskatīti visu auditu rezultāti, kas veikti saskaľā ar Regulas Nr. 

1083/2006 62. pantu, un dokumentēts izskatīšanas process; 

14.4 Apstiprinot izdevumu likumību un pareizību, ir ľemti vērā visu iepriekš 

minēto pārbaužu rezultāti; 

14.5 Sertifikācijas iestāde ir veikusi maksājuma pieprasījumu aritmētisko 

pārbaudi;  

15. Procedūra nepamatoti 

veikto maksājumu uzskaitei 

un to atgūšanai atbilstoši 

Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem
 

un 

procedūras ievērošana
 17

 

15.1 Tiek nodrošināta atgūstamo summu un summu, kas atsauktas pēc visa 

darbības atbalsta vai tā daļas atcelšanas, uzskaite; atgūtajām summām 

jābūt atmaksātām pirms darbības programmas slēgšanas, atľemot tās no 

nākamās izdevumu deklarācijas; 

15.2 No 2008. gada reizi gadā līdz 31. martam sertifikācijas iestāde nosūta 

paziľojumu Eiropas Komisijai, kas sagatavots atbilstoši Regulas Nr. 

1828 XI pielikumam; 

                                                 
12

 Reg. Nr. 1083/2006 58 d), 60 c); Reg. Nr. 1828/2006 14, pielikums III  
13

 Reg. Nr. 1083/2006 62.1; Reg. Nr. 1828/2006 16.3  
14

 Reg. Nr. 1083/2006 58 a), b), 59.2, 61; Reg. Nr. 1828/2006 12  
15

 Reg. Nr. 1083/2006 61 b), e); Reg. Nr. 1828/2006 15   
16

 Reg. Nr. 1083/2006 61 b), c), d) 
17

 Reg. Nr. 1083/2006 61 f); Reg. Nr. 1828/2006 20 
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Maksājumu 

iestāde 

16. Skaidri definētas un 

nodalītas funkcijas 

maksājumu iestādē, kā arī 

starp maksājumu iestādi, 

sertifikācijas iestādi, 

atbildīgo iestādi un 

sadarbības iestādi
 18

 

16.1 Tiek nodalītas funkcijas maksājumu iestādē, kā arī starp maksājumu 

iestādi, sertifikācijas iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi; 

16.2 Skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas (organizatoriskā struktūra, 

indikatīvs amatu skaits, dokumentētas procedūras un rokasgrāmatas); 

17. Skaidra un izsekojama 

dokumentācija un 

informācijas sistēma 

pierādījumiem par 

maksājumu uzskaiti 

atbilstoši Eiropas 

Savienības un Latvijas 

Republikas normatīvajiem 

aktiem
 19

 

17.1 Tiek nodrošināta maksājumu pieprasījumu pārbaudes dokumentācija; 

17.2 Pastāv datorizēta veikto maksājumu finanšu uzskaite; 

Iepirkumu 

uzraudzības 

birojs 

18. Skaidri definētas un 

nodalītas funkcijas 

Iepirkumu uzraudzības 

birojā
20

 

18.1 Skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas Iepirkumu uzraudzības birojā 

(organizatoriskā struktūra, indikatīvs amatu skaits, dokumentētas 

procedūras un rokasgrāmatas); 

19. Procedūra iepirkuma 

dokumentācijas un 

iepirkuma procedūras 

norises izlases veida 

pirmspārbaudei atbilstoši 

Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un 

procedūras ievērošana 

19.1 Pamatota un skaidra izlases kopa; 

19.2 Definēts pārbaudes rezultāta juridiskais statuss; 

19.3 Izstrādāta detalizēta procedūra pārbaužu veikšanai; 

20. Skaidra un izsekojama 

dokumentācija 

pierādījumiem par Eiropas 

Savienības fondu vadību 

atbilstoši Eiropas 

Savienības un Latvijas 

Republikas normatīvajiem 

aktiem
21

 

20.1 Tiek nodrošināta saľemto iepirkuma plānu un iepirkuma 

dokumentācijas lietvedība; 

20.2 Pastāv datorizēta veikto pārbaužu un sniegto atzinumu uzskaite; 

Iekšējā 

audita 

struktūrvi

enības 

21. Skaidra funkciju definīcija 

un nodalījums 
21.1 Funkcijas ir skaidri definētas un nodalītas (organizācijas shēmā, 

indikatīvs amatu skaits, nepieciešamās kvalifikācijas un/vai pieredzes 

apraksts, rakstiskās procedūras un rokasgrāmatas ); 

21.2 Funkciju nodalījums starp Revīzijas iestādi, Vadošo iestādi, 

Maksājumu iestādi un starpniekinstitūcijām atbilst Revīzijas iestādes un 

Iekšējā audita struktūrvienību neatkarības principam; 

21.3 Izstrādātās procedūras, tai skaitā Revīzijas iestādes uzraudzības 

procedūra par Revīzijas iestādes deleģēto funkciju veicošās 

struktūrvienības darbu; 

 

                                                 
18

 Reg. Nr. 1083/2006 58 a), b); Reg. Nr. 1828/2006 12  
19

 Reg. Nr. 1083/2006 60 c), d), f), 90; Reg. Nr. 1828/2006 15   
20

 Reg. Nr. 1083/2006 58 a), b); Reg. Nr. 1828/2006 12  
21

 Reg. Nr. 1083/2006 60 c), d), f), 90; Reg. Nr. 1828/2006 15   
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 22. Atbilstošs sistēmu audits 22.1 Audita apjoms atbilst Vienotājai revīzijas stratēģijai un ietver 

pamatprasības vadības un kontroles sistēmai attiecīgajās iestādēs 

(Vadošā iestāde, Maksājumu iestāde un starpniekinstitūcijas); 

22.2 Visi sistēmu auditu posmi ir atbilstoši dokumentēti. Ir pilnīgi un 

atbilstoši aizpildīta pārbaudes lapa par pamatprasībām vadības un 

kontroles sistēmai; 

22.3 Efektīva ieteikumu ieviešanas uzraudzības procedūra, kas sniedz 

Komisijai pārliecību, ka audita ziľojumos konstatētie trūkumi ir 

savlaicīgi novērsti; 

22.4 Kvalitatīvie un/vai kvantitatīvie pierādījumi atbilstoši sistēmas 

noteiktajam pārliecības līmenim; 

 

 23. Informācija Gada 

kontroles ziľojumam 
23.1 Revīzijas iestādei sniegtā informācija iekļaušanai Gada kontroles 

ziľojumā atbilst Vienotās revīzijas stratēģijas prasībām un sistēmu 

auditu rezultātiem; 

Revīzijas 

struktūrvi

enība 

24. Skaidra funkciju definīcija 

un nodalījums 
24.1 Funkcijas ir skaidri definētas un nodalītas (organizācijas shēmā, 

indikatīvs amatu skaits, nepieciešamās kvalifikācijas un/vai pieredzes 

apraksts, rakstiskās procedūras un rokasgrāmatas ); 

24.2 Funkciju nodalījums starp Revīzijas iestādi, Vadošo iestādi, 

Maksājumu iestādi un starpniekinstitūcijām atbilst Revīzijas iestādes un 

Iekšējā audita struktūrvienību neatkarības principam; 

24.3 Izstrādātās procedūras, tai skaitā Revīzijas iestādes uzraudzības 

procedūra par Revīzijas iestādes deleģēto funkciju veicošās 

struktūrvienības darbu; 

 25. Atbilstošas sertificēto 

izdevumu revīzijas 
25.1 Apstiprinātās metodoloģijas apraksts, tai skaitā izlases kopas atlases 

parametri saskaľā ar regulas Nr.1828 IV pielikuma prasībām – izlases 

metode, rezultāti un sistēmas audita pārliecības līmenis, ľemot vērā 

plānoto būtiskuma līmeni; 

25.2 Sertificēto izdevumu revīzijas ir veiktas atbilstoši Komisijas 

apstiprinātai Vienotajai revīzijas stratēģijai, ko precizē katru gadu. 

25.3 Izdevumu likumības un savlaicīguma pārbaudes tiek veiktas 

izmantojot atbilstošas un pilnīgas pārbaudes lapas; 

25.4 Ja tiek konstatēti sistemātiskie trūkumi, Revīzijas iestāde pārliecinās, 

ka tiek veiktas papildus pārbaudes, lai noteiktu trūkumu līmeni. 

25.5 Efektīva ieteikumu ieviešanas uzraudzības procedūra, kas sniedz 

Komisijai pārliecību, ka audita ziľojumos konstatētie trūkumi ir 

savlaicīgi novērsti; 

25.6 Ja kļūdas koeficients ir augstāks nekā darbības programmas būtiskuma 

līmenis, Revīzijas iestāde analizē kļūdas nozīmīgumu un veic 

nepieciešamās darbības. 

 26. Informācija Gada 

kontroles ziľojumam 
26.1 Revīzijas iestādei sniegtā informācija iekļaušanai Gada kontroles 

ziľojumā atbilst Vienotās revīzijas stratēģijas prasībām un sistēmu 

auditu rezultātiem; 

Lai mazinātu audita risku un ľemot vērā, ka vairāk nekā 15 audita struktūrvienības ir 

atbildīgas par vadības un kontroles sistēmas auditiem, Revīzijas iestāde ir atbildīga par 

vienoto audita programmu rūpīgu izstrādāšanu (skatīt 2.tabulu).    
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2.tabula. Audita programmas un to ietvaros auditējamie kritēriji un pamatprasības 

Starpniekinstitūcijas (SI) 

Audita 

programmas 

identifikācijas 

numurs 

Audita programma nosaukums Kritēriji Pamatprasība Ieviešanas datums 

SI 1 Projektu atlase 6.1., 6.2., 6.3., 

6.4., 7.1.,  

6. visa 

7. 
29.05.2009. 

SI 2 Projekta progresa pārbaudes 8.5.,  8.  29.05.2009 

SI 3 Pārbaudes projekta īstenošanas 

vietās 

8.4., 8.5., 8.6., 

9.3.  

8, 9..  29.05.2009 

SI 4 Maksājumu pieprasījumu pārbaude 

un apstiprināšana 

8.3., 8.5.  8. 29.05.2009 

SI 5 Izdevumu deklarācijas 

sagatavošana un apstiprināšana 

8.2. 8. 29.05.2009 

SI 6 Neatbilstību identificēšana un 

uzskaite 

8.1.  8. 29.05.2009 

SI 7 Aktivitātes, pasākumu  ieviešanas 

uzraudzība  (finanšu progress, 

rezultatīvais progress) 

8.5. 8. 29.05.2009 

SI 8 Informācijas kvalitāte un drošība 10.1. 10. visa 29.05.2009 

SI 9 Izmaiľas iekšējās kontroles sistēmā 5.1., 5.2., 8.7., 

9.1., 9.4., 11.1., 

11.2. 

5. visa, 8., 9., 

11. visa 

29.05.2009 

SI 10 Informācijas sniegšanas projektu 

pieteicējiem un īstenotājiem 

7.1., 7.2. 7.visa 29.05.2009 

 

Vadošā iestāde (VI) 

Audita 

programmas 

identifikācijas 

numurs 

Audita programma nosaukums Kritēriji Pamatprasība Ieviešanas datums 

VI 1 Plānošanas dokumentu un to 

grozījumu sagatavošana  

  19.09.2008. 

VI 2 Ieviešanas sistēmas normatīvā 

bāze un komunikācija ar 

finansējuma saľēmēju 

2.1., 2.2. 2. visa 29.05.2009. 

VI 3 Izveidotās ieviešanas sistēmas 

uzraudzība 

3.1., 3.2. 3. visa 29.05.2009 

VI 4 Informācijas kvalitāte un drošība 4.1. 4. visa 29.05.2009 

VI 5 Izmaiľas iekšējās kontroles 

sistēmā 

1.1., 1.2. 1. visa 29.05.2009 
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Sertifikācijas iestāde (SEI) 

Audita 

programmas 

identifikācijas 

numurs 

Audita programma nosaukums Kritēriji Pamatprasība Ieviešanas datums 

SEI 1 Izdevumu deklarācijas un 

maksājumu pieteikuma 

apstiprināšana, ziľojuma 

sagatavošana un datu uzkrāšana 

12.1., 12.2., 

13.1., 13.2., 

14.1., 14.2., 

14.3., 14.4., 14.5. 

12. visa  

13. visa 

14. visa 

29.05.2009. 

SEI 2 Atgūstamo un atmaksāto 

neatbilstoši veikto izdevumu 

uzskaite 

15.1., 15.2. 15. visa 29.05.2009. 

 

Maksājumu iestāde (MI) 

Audita 

programmas 

identifikācijas 

numurs 

Audita programma nosaukums Kritēriji Pamatprasība Ieviešanas 

datums 

MI 1 Iekšējās kontroles sistēma, maksājumu 

dokumentu pārbaude, apstiprināšana un 

veikto maksājumu finanšu uzskaite, 

informācijas kvalitātes un drošības 

sistēma 

16.1., 16.2.,  

17.1., 17.2. 

16.visa 

17. visa 

29.05.2009. 

  

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) 

Audita 

programmas 

identifikācijas 

numurs 

Audita programma nosaukums Kritēriji Pamatprasība Ieviešanas 

datums 

IUB 1 Iepirkumu pirmspārbaudes 19.1., 19.2., 19.3., 

20.1., 20.2 

19. visa 

20. visa 

29.05.2009. 

IUB 2 Izmaiľas iekšējās kontroles sistēmā un 

informācijas kvalitātes un drošības 

sistēmā 

18.1., 20.2. 18. visa 29.05.2009. 

 

Iekšējā audita struktūrvienības (IAS) 

Audita 

programmas 

identifikācijas 

numurs 

Audita programma nosaukums Kritēriji Pamatprasība Ieviešanas 

datums 

IAS 1 Sistēmu auditu veikšana 21.1., 21.2., 21.3., 

22.1., 22.2., 22.3., 

22.4., 23.1. 

21.visa, 

22.visa, 

23.visa 

29.05.2009. 

 

Revīzijas struktūrvienība  

Audita 

programmas 

identifikācijas 

Audita programma nosaukums Kritēriji Pamatprasība Ieviešanas 

datums 
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numurs 

FKD 1 Sertificēto izdevumu revīziju veikšana 24.1., 24.2., 23.4., 

25.1., 25.2., 25.3., 

25.4., 25.5., 25.6., 

26.1. 

24.visa, 

25.visa, 

26.visa 

29.05.2009. 

Kamēr audita programmas vadības un kontroles sistēmu pamatprasību novērtēšanai nebija 

sagatavotas un apstiprinātas, sistēmu auditiem periodā no 01.07.2008 līdz 30.06.2009. tika 

pielietota sekojoša procedūra: 

- Revīzijas iestāde, saľemot ziľojumu par vadības un kontroles sistēmas auditu, izvērtē 

to, lai noteiktu, vai audita laikā tika novērtētas pamatprasības sistēmai saskaľā ar 

Vienoto revīzijas stratēģiju; 

- Revīzijas iestāde novērtē izlases apjomu sistēmu auditos; 

- ja Revīzijas iestādes izvērtējuma rezultātā tiek konstatēts, ka sistēmas audits nav 

veikts saskaľā ar Vienoto revīzijas stratēģiju (t.i. tiks veikts atbilstības novērtējuma 

audits), tas netiks iekļauts Gada kontroles ziľojumā, bet tiks ľemts vērā risku 

novērtējumā. 

Vienotās audita programmas pamatprasību novērtēšanai tika izstrādātas saskaľā ar noslēgto 

līgumu starp Revīzijas iestādi un pakalpojuma sniedzēju.  Lai nodrošinātu Iekšējā audita 

struktūrvienību vienādu izpratni, Revīzijas iestāde organizēja apmācības par audita 

programmu pielietošanu. Auditu programmu izpildes 2007 līdz 2015 plānošanas periodam 

kopsavilkuma tabula ir pievienota Vienotās revīzijas stratēģijas 4.pielikumā. 

Revīzijas iestādei ir tiesības veikt horizontālos sistēmu auditus atbildīgajās iestādēs, 

sadarbības iestādēs un Valsts kasē saskaľā ar Iekšējā audita likumu un Ministru kabineta 

2008.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.455 „Kārtība, kādā nodrošina Revīzijas iestādes 

funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā‖. 

Revīzijas iestāde veic horizontālos sistēmu auditus sekojošās jomās: 

- publicitātes un informācijas noteikumi; 

- projektu pieteikumu novērtējums un atlase; 

- maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana; 

- neatbilstību identifikācija un reģistrācija; 

- darbības programmu ieviešanas uzraudzība; 

- informācijas kvalitātes un aizsardzība (t.sk. IT sistēmas); 

- plānošanas dokumentu sagatavošana; 

- komunikācija ar Eiropas Savienības finansējuma saľēmēju; 

- atbilstošas sertificēšanas procedūras; 

- izdevumu deklarācijas sagatavošana un apstiprināšana; 

- zaudējumu atlīdzināšanas procedūras; 

- publiskais iepirkums; 

- revīzijas liecības; 

- izdevumu pārbaude; 

- sistēmu auditu atbilstība 

- sertificēto izdevumu revīziju atbilstība. 

Atbildīgajās iestādēs un sadarbības iestādēs, kur tiks veikts horizontālais sistēmas audits, tiks 

noteiktas audita plānošanas posmā, ľemot vērā sekojošus riska faktorus: 

- institūcijas pieredze Eiropas Savienības fondu ieviešanā un pārvaldībā; 
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- piešķirtais Eiropas Savienības fondu finansēšanas apjoms; 

- iekšējās kontroles kvalitāte; 

- izmaiľu vai stabilitātes pakāpe kontroles vidē; 

- laiks no iepriekšēja audita; 

- organizācijas struktūras sarežģītība; 

- darbības un finansējuma saľēmēju veids.  

Veicot institūcijas izvēli horizontālā sistēmas audita veikšanai, Revīzijas iestāde ľems vērā 

iestādes Iekšējā audita struktūrvienības vadības un kontroles sistēmu auditu rezultātus, kā arī 

sertificēto izdevumu revīziju rezultātus. 

 

4.3. Sertificēto izdevumu revīzijas  

4.3.1.  Par sertificēto izdevumu revīziju atbildīgā struktūrvienība 

Sertificēto izdevumu revīziju (darbību revīzija - skat.6.lpp.) veikšana trīs darbības 

programmās ir deleģēta revīzijas struktūrvienībai saskaľā ar 2008.gada 4.jūlija Revīzijas 

iestādes reglamentu un Finanšu ministrijas 2009.gada 3.marta kārtību Nr.5 „Kārtība, kādā 

nodrošina Revīzijas iestādes funkciju izpildi 2007. – 2013.gadu plānošanas periodā‖ 

4.3.2. Pārliecības līmeņa noteikšana 

Sertificēto izdevumu revīziju apjoms (pārbaudāmās izlases lielums) ir atkarīgs no Revīzijas 

iestādes gūtā pārliecības līmeľa par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas 

darbību.  Revīzijas struktūrvienības pārliecības līmeni par vadības un kontroles sistēmas 

darbību nosaka, galvenokārt, analizējot Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles 

sistēmas auditu rezultātus, kuros novērtētas galvenās kontroles sistēmas atbilstības 

pamatprasības vadošajai iestādei, atbildīgajām iestādēm, sadarbības iestādēm, sertifikācijas 

iestādei, maksājuma iestādei un Iepirkumu uzraudzības birojam, saskaľā ar: 

- kārtību FKD-9 „Kārtība, kādā Finanšu kontroles departaments veic sertificēto 

izdevumu revīziju Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gad plānošanas periodā‖; 

- 315. Starptautisko revīzijas standartu; 

- Eiropas Komisijas vadlīnijām ‖Vadlīnijas par vienotu metodoloģiju vadības un 

kontroles sistēmu novērtēšanai dalībvalstīs (2007.-2013. plānošanas periods)‖; 

- 2008.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 455 „Kārtība, kādā nodrošina 

Revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā‖; 

- profesionālo spriedumu. 

Pārliecības līmeľa noteikšanai revīzijas struktūrvienība ľem vērā arī: 

- citu auditu un pārbaužu (ieskaitot OLAF, Eiropas Komisijas, Eiropas auditoru tiesas, 

Valsts kontroles u.c.) konstatējumus un secinājumus, kā arī sertificēto izdevumu 

revīziju konstatējumus un secinājumus; 

- Revīzijas iestādes veikto izvērtējumu rezultātus par atbildīgo iestāžu, sadarbības 

iestāžu un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienību vadības un kontroles sistēmas 

auditu ziľojumiem;  

- Revīzijas iestādes veikto atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un Valsts kases iekšējā 

audita struktūrvienību darbības salīdzinošo pārbaužu rezultātus; 
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- vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējumu 2007-2013.gada plānošanas 

periodam. 

Pārliecības līmenis tiek noteikts, pamatojoties uz risku novērtējumu no vairākiem aspektiem: 

 institucionālā; 

 darbības programmu:  

 darbības programma „Infrastruktūra un Pakalpojumi‖ (KF un ERAF); 

 darbības programma „Uzľēmējdarbība un inovācijas‖ (ERAF); 

 darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ (ESF); 

 horizontālo prioritāšu: 

 dzimumu līdztiesība; 

 IT sistēmas pārskats; 

 publiskais iepirkums; 

 valsts atbalsts; 

 vides jautājumi; 

 izdevumu attiecināmība; 

 publicitāte. 

Iestādes un to galvenie kontroles elementi
22

, kas ir nosegti ar riska novērtējumu, ir apkopoti 

Vienotās revīzijas stratēģijas 9.pielikumā. 

4.3.3. Ticamības līmeņa noteikšana 

Ticamības līmenis ir atkarīgs no kopējā secinājuma par vadības un kontroles sistēmas 

efektivitāti (vadības un kontroles sistēmas pārliecības līmeľa), skatīt 3.tabulu. 

3.tabula. Ticamības līmenis atkarībā no vadības un kontroles sistēmas pārliecības 

līmeľa 

Secinājums par vadības un kontroles 

sistēmu/ pārliecības līmenis  

Attiecīgā uzticamība regulējumā / 

pārliecība no sistēmas 

Ticamības līmenis  

(1) darbojas labi, ir nepieciešami 

mazsvarīgi uzlabojumi  

Augsts Ne mazāks kā 60%  

(2) darbojas, bet ir nepieciešami daži 

uzlabojumi 

Vidējs 70%  

(3) darbojas daļēji, ir nepieciešami 

būtiski uzlabojumi   

Zems 80%  

(4) pēc būtības nedarbojas   Ļoti zems  Ne zemāks kā 90%  

Pārliecības līmeni par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību 

plānošanas perioda pirmajos divos gados Revīzijas iestādes pieľem kā ļoti zemu ar ticamības 

līmeni 90%, jo vadības un kontroles sistēma 2007.-2013.gada programmēšanas periodā ir 

mainīta un 2004.-2006.gada programmēšanas perioda vadības un kontroles sistēmas darbības 

novērtējums nav attiecināms. 

4.3.4. Revīzijas vienība 

Sertificēto izdevumu izlases veidošanas nolūkā, revīzijas vienība jeb izlases vienība ir Eiropas 

Savienības fondu finansējuma saľēmēja maksājuma pieprasījums (saskaľā ar 2007.gada 

                                                 
22

 Punkts 4. EK vadlīnijās „Vadlīnijas par vienotu metodoloģiju vadības un kontroles sistēmu novērtēšanai 

dalībvalstīs (2007.-2013. plānošanas periods)‖, punkts 3. EK vadlīnijās „Revīzijas iestāžu salīdzinošo metožu 

pazīmes‖ un EK regulas Nr.1828/2006 IV pielikums. 



29 

 

26.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.418 4.pielikumā esošo formu), saskaľā ar kuru tika 

veikts maksājums un kas ir iekļauts sertifikācijas iestādes sertificētā un Eiropas Komisijai 

nosūtītā izdevumu deklarācijā. 

Izlasē iekļautās revīzijas vienības tiek pārbaudītas atbildīgajās iestādēs un sadarbības iestādēs 

līdz pat finansējuma saľēmējiem saskaľā ar pārbaužu lapām, kuras noteiktas ar kārtībā FKD-9 

„Kārtība, kādā Finanšu kontroles departaments veic sertificēto izdevumu revīziju Eiropas 

Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā‖, ieskaitot horizontālo jomu pārbaudi 

(dzimumu līdztiesība, IT sistēmas pārskatīšana, publiskais iepirkums, valsts atbalsts, vides 

jautājumi, izdevumu attiecināmība, publicitāte).   

4.3.5. Izlases veidošana 

Izlases veidošanas process ir aprakstīts kārtībā FKD-9 „Kārtība, kādā  Finanšu kontroles 

departaments veic sertificēto izdevumu revīziju Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā‖ saskaľā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām ‖Vadlīnijas par vienotu 

metodoloģiju vadības un kontroles sistēmu novērtēšanai dalībvalstīs (2007.-2013. plānošanas 

periods)‖ , Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006  62.pantu un Komisijas regulas (EK)  

Nr.1828/2006 16., 17.pantu un IV pielikumu. 

Saskaľā ar  regulas (EK) Nr.1828/2006 IV pielikumu revīzijas struktūrvienība veic sertificēto 

izdevumu revīzijas katrai darbības programmai atsevišķi, t.i. sertificētie izdevumi tiks grupēti 

trijās kopās. 

MUS metode sertificēto izdevumu kopai virs 800 vienībām 

Izlase tiek veidota izmantojot MUS (Monetary unit sampling)
23

 metodi, ja revīzijas vienību 

jeb maksājumu pieprasījumu skaits ir lielāks par 800. Metodes izvēle tiek pamatota ar šādiem 

faktoriem: 

 pietiekams maksājumu pieprasījumu skaits pusgadā (vairāk kā 800 vienības); 

 zems sagaidāmās kļūdas līmenis; 

 nolūks palielināt iespējas izvēlēties projektus ar augstāku vērtību (augstāku risku); 

 kvantitatīvs izvērtējums ietver kļūdu prognozēšanu. 

4.tabula. Piemērojamie parametri izlases lieluma noteikšanai, izmantojot MUS metodi.  

Sistēmas 

pārliecības 

līmenis
24

 

Ticamības 

līmenis
25

 

Izlases 

pārliecības 

faktors
26

 

Būtiskuma 

līmenis
27

 

Plānotās kļūdas 

līmenis
28

 no 

pieļaujamās kļūdas 

(2%) 

Plānotās kļūdas 

paplašinājuma 

faktors
29

  

Augsts 60% 0.92 2% 10% 1.15 

Vidējs 70% 1.21 2% 10% Saskaľā ar statistikas 

tabulām 

Zems  80% 1.61 2% 10% Saskaľā ar statistikas 

tabulām 

Ļoti zems  90% 2.31 2% 10% 1.5 

                                                 
23 Informācijas avots : EK vadlīnijas par izlases veidošanas metodēm revīzijas iestādēm 6.5. sadaļa 
24

 Informācijas avots: EK regula Nr.1828/2006 IV pielikums  
25

 Informācijas avots: EK regula Nr.1828/2006 IV pielikums 
26

 Informācijas avots: EK vadlīnijas par izlases veidošanas metodēm revīzijas iestādēm 6.5.sadaļa 
27

 EK regula Nr.1828/2006 IV pielikums  
28

Informācijas avots: EK vadlīnijas par izlases veidošanas metodēm revīzijas iestādēm 6.5.sadaļa 
29

Informācijas avots: EK vadlīnijas par izlases veidošanas metodēm revīzijas iestādēm 6.5.sadaļa 
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Formālās nestatistiskās izlases veidošanas metode sertificēto izdevumu kopai zem 800 

vienībām 

Izlases veidošana izmantojot formālās nestatistiskās izlases veidošanas metodi
30

, ja revīzijas 

vienību jeb maksājumu pieprasījumu skaits ir mazāks par 800. Metodes izvēle tiek pamatota 

ar šādiem faktoriem: 

 metode pamatojas uz MUS; 

 maksājumu pieprasījumu skaits pusgadā (mazāks kā 800 vienības); 

 zems sagaidāmās kļūdas līmenis; 

 nolūks palielināt iespējas izvēlēties projektus ar augstāku vērtību (augstāku risku); 

 kvantitatīvs izvērtējums ietver kļūdu prognozēšanu. 

4.3.6. Darbības programmu grupēšana 

Ja maksājumu pieprasījumu skaits darbības programmā ir mazāks par 800, un statistiskās 

izlases veidošanas metodes pielietošana izlases lieluma noteikšanai nav lietderīga, revīzijas 

struktūrvienībai ir iespēja izveidot pietiekami lielu datu kopu, grupējot darbības 

programmas
31

, jo vadības un kontroles sistēma var tikt uzskatīta kā vienota. Tad tiek 

izmantota MUS metode. 

Revīzijas struktūrvienība izmanto vienu izlases veidošanas metodi viena Gada kontroles 

ziľojuma atsauces periodā
32

. Metodes maiľas gadījumā, tas tiks paziľots Eiropas Komisijai 

Gada kontroles ziľojumā un aktualizētajā Vienotajā revīzijas stratēģijā. 

4.3.7. Sertificēto izdevumu revīzijas veidi 

Saskaľā ar kārtību FKD-9 „Kārtība, kādā Finanšu kontroles departaments veic sertificēto 

izdevumu revīziju Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā‖, lai gūtu 

pietiekamu pārliecību par to, ka sertificētie izdevumi ir attiecināmi un nav būtisku trūkumu 

Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošanā, revīzijas 

struktūrvienība veic šādas sertificēto izdevumu revīzijas: 

 regulārās revīzijas – tiek veiktas saskaľā ar revīzijas struktūrvienības gada plāniem 

un Vienoto revīzijas stratēģiju; 

 papildus revīzijas
33

 – tiek veiktas, pamatojoties uz revīzijas struktūrvienības 

atbildīgā darbinieka profesionālo spriedumu,  ja: 

- iepriekš veiktajos auditos un revīzijās ir identificēti specifiski (iepriekš 

neparedzēti) riska faktori; 

- pēc veiktās regulārās revīzijas ir nepieciešama būtisku trūkumu 

novēršanas pārbaude; 

- pārskatot pēc nejaušās statistiskās izlases metodes izvēlētās revīzijas 

vienības, tiek konstatēts, ka netiek nodrošināta reprezentatīva izlases 

kopa; 

- veicot regulārās revīzijas vienību atlasi, izlasē netiek ietverti visi 

izdevumi, kuru vērtība latos pārsniedz pieļaujamo kļūdu, kas izteikta 

latos. 

Papildus revīzijas izlases lielumu nosaka, pamatojoties uz revīzijas 

struktūrvienības atbildīgā darbinieka profesionālo spriedumu, ľemot vērā 

                                                 
30

Informācijas avots: EK vadlīnijas par izlases veidošanas metodēm revīzijas iestādēm 6.6.sadaļa  
31 EK vadlīnijas par izlases veidošanas metodēm revīzijas iestādēm 6.6. sadaļa 
32 EK vadlīnijas par izlases veidošanas metodēm revīzijas iestādēm 6.1.4. sadaļa un EK regulas 1828/2006 IV pielikums 
33

 EK vadlīnijas par izlases veidošanas metodēm revīzijas iestādēm 6.8. sadaļa un EK regulas 1828/2006 IV pielikums 
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prasības reprezentatīvās kopas nodrošināšanai. Izlases izveidei tiek izmantota 

nejaušās izlases metode. 

Gadījumā, ja visi izdevumi, kas pārsniedz pieļaujamās kļūdas līmeni (2%), 

netiek iekļauti regulārās sertificēto revīzijas vienību izlasē, tie ir jāiekļauj 

papildus revīzijā.  

 paplašinātās revīzijas tiek veiktas, ja regulārās izlases revīzijas ietvaros ir konstatēta 

nepieciešamība pēc papildus revīzijas, lai nodrošinātu regulārās revīzijas rezultātu 

ticamību, kuru veic revīzija struktūrvienība. 

4.3.8. Informāciju tehnoloģijas revīzijas veikšanai 

Izlašu veidošanai revīzijas struktūrvienība izmanto MS Excel programmu, bet 2009.gadā ir 

plānots iegādāties IDEA programmu – datorizēto palīgrīku riska faktoru novērtēšanai un 

izlašu veidošanai, un TeamMate datorprogrammu – datorizēto palīgrīku revīzijas plānošanai, 

dokumentēšanai, revīzijas procesu uzraudzībai un ieteikumu ieviešanai, lai to sāktu izmantot 

ar 2010.gadu. 

4.3.9. Procedūras būtisku kļūdu konstatēšanas gadījumā 

Revīzijas struktūrvienība sagatavo kvantitatīvu un kvalitatīvu identificēto kļūdu novērtējumu 

un to iespējamo ietekmi uz revīzijas mērķi un citām revīzijas jomām.
34

 

Kvalitatīvās analīzes rezultātā revīzijas struktūrvienība secina, vai katra no atklātajām 

kļūdām
35

 ir anomāla kļūda, sistēmiska kļūda vai nejauša kļūda.  

Kļūda ir sistēmiska, ja tā ir atklāta: 

 kāda kontroles elementa nefunkcionēšanas rezultātā; 

 līdzīga tipa projektu izdevumos; 

 līdzīga tipa finansējuma saľēmēju ieviesto projektu izdevumos; 

 pēc apjoma līdzīgo projektu izdevumos; 

Kvantitatīvas novērtēšanas rezultātā revīzijas struktūrvienība secina, vai izlasē atklātās kļūdas 

un uz visu kopu attiecinātā kļūda latos nepārsniedz pieļaujamo kļūdas līmeni un  būtiskuma 

līmeni 2% apmērā: 

 salīdzinot ar maksimālo kļūdu kopā
36

 (ja izlases veidošanā izmanto nestatistisko 

metodi kopām ar mazāk nekā 800 revīzijas vienībām); 

 salīdzinājumā ar maksimāli iespējamo kļūdas līmeni
37

 (ja izlases veidošanā izmanto 

MUS metodi kopām ar vairāk kā 800 revīzijas vienībām). 

Par būtiskām uzskata kļūdas, ja: 

 kļūdas attiecinātas uz visu kopu, izteiktas latos, pārsniedz pieļaujamo kļūdu un 

būtiskuma līmeni 2% apmērā; 

 vai/un kļūdas ir sistēmiskas. 

Šādu būtisko kļūdu gadījumā, saskaľā ar FKD-9 „Kārtība, kādā Finanšu kontroles 

departaments veic sertificēti izdevumu revīziju Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā‖ un atbildīgā darbinieka profesionālo spriedumu, revīzijas struktūrvienība: 

 organizē koordinējošās sanāksmes, lai informētu atbildīgās un sadarbības iestādes 

un attiecīgos Eiropas Savienības finansējuma saľēmējus; 

                                                 
34
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 EK vadlīnijas par izlases veidošanas metodēm revīzijas iestādēm 6.6. sadaļa 
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 EK vadlīnijas par izlases veidošanas metodēm revīzijas iestādēm 6.5. sadaļa 
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 sertificēto izdevumu revīzijas ziľojumā sniedz ieteikumus; 

 uzrauga ieteikumu ieviešanas gaitu; 

 veic papildus sertificēto izdevumu revīziju, izmantojot vispiemērotāko izlases 

veidošanas metodi, lai sniegtu pareizu secinājumu par būtiskajām kļūdām. 

4.4. Noslēguma izdevumu deklarācijas revīzija 

Noslēguma izdevumu deklarāciju revīzijas veic revīzijas struktūrvienība saskaľā ar kārtību 

FKD-10 „Kārtība, kādā Finanšu kontroles departaments veic noslēguma izdevumu 

deklarācijas revīziju Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā‖. 

4.5. Sistēmas auditu mērķi un prioritātes visā plānošanas periodā, un to pamatojums: 

Vienotās revīzijas stratēģijas 3.pielikumā ir sniegta šāda informācija: 

- Detalizēti sistēmas auditu mērķi un prioritātes trīs gadu periodā no 2009.gada 

1.jūlija;  

- sistēmas auditu mērķi un prioritātes laika periodā no 2012.gada 1.jūlija līdz 

2015.gadam; 

- Riska novērtējuma rezultātu un plānoto sistēmas auditu savstarpēja saikne. 

4.6. Vadības un kontroles sistēmas auditu un sertificēto izdevumu revīziju plāns 

periodam no 2008.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam 

4.6.1. Vadības un kontroles sistēmas auditi 

Vadības un kontroles sistēmas auditu plāns par iepriekšējo periodu un tagadējo periodu no 

1.jūlija līdz 30.jūnijam ir sniegts Vienotās revīzijas stratēģijas 6.pielikumā. 

4.6.2. Sertificēto izdevumu revīzijas 

Sertificēto izdevumu izlases regulārās revīzijas veic katrai darbības programmai reizi pusgadā 

(skat. 2.att.) periodos no 01/07/N līdz 31/12/N un no 01/01/N+1 līdz 30/06/N+1, iekļaujot 

izlases revīzijā attiecīgi periodos no 01/01/N līdz 30/06/N un no 01/07/N līdz 31/12/N 

sertificēto izdevumu vienības.  

Papildus un paplašinātās revīzijas veic revīzijas struktūrvienība 4.3.7. punktā minētajos 

gadījumos periodā no 01/07/N līdz 31/10/N+1. 

Rezultātu apkopojums un izvērtējums Gada kontroles ziľojumam notiek periodā no 

01/07/N+1 līdz 31/12/N+1.  

Revīzijas struktūrvienība sertificēto izdevumu revīzijas veic, sākot ar 2009.gada 1.janvāri. 

Sertificēto izdevumu revīzijas plāns 2007.-2013.gada plānošanas periodam ir parādīts 

5.pielikumā, un plānotās sertificēto izdevumu revīzijas laika posmā no 2009.gada 1.jūlija līdz 

2010.gada 1.jūlijam ir parādītās 6.pielikumā. Revīziju veikšanas termiľi detalizēti aprakstīti ir 

kārtībā FKD-9 „Kārtība, kādā Finanšu kontroles departaments veic sertificēto izdevumu 

revīziju Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā‖. 
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5. RISKU NOVĒRTĒJUMS 

5.1. Vadības un kontroles audita sistēmu risku novērtējums 

01.01.2008.-30.06.2009. un 01.07.2009.-30.06.2010. audita periodam: 

Visās valsts pārvaldes iestādēs tiek izmantota vienota sistēmas auditu plānošanas un 

veikšanas metodika, kuras pamatprincipi ir noteikti sekojošos valsts pārvaldes iekšējā audita 

darbību reglamentējošos normatīvajos aktos: 

- Iekšējā audita likums; 

- Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumi Nr.306 „Kārtība, kādā iestādē 

tiek veikts iekšējais audits‖; 

- Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa instrukcija Nr.8 „Iekšējā audita metodika‖. 

Katras valsts pārvaldes iestādes iekšējā audita struktūrvienība izstrādā sistēmas auditu 

plānošanas un veikšanas iekšējo kārtību, pamatojoties uz iepriekšminētajos normatīvajos 

aktos noteiktajiem pamatprincipiem.  

Riska novērtēšanai un sistēmas auditu plānošanai saskaľā ar iepriekšminētajiem 

normatīvajiem aktiem ir šādi pamatprincipi: 

Riska novērtējuma mērķis ir noteikt atsevišķu sistēmu riska pakāpi, kas savukārt nosaka 

audita biežumu. Augstas riska pakāpes sistēmas auditē biežāk. Katras iekšējā audita vidē 

iekļautās sistēmas riska novērtējumā ietver šādus sistēmas darbību ietekmējošus riska 

faktorus: 

- kontroles vide; 

- izmaiľas vai reorganizācija; 

- sistēmas sarežģītība; 

- sistēmas saistība ar citām sistēmām; 

- izdevumu līmenis; 

- ārējā ietekme; 

- laiks kopš iepriekšējā audita; 

01.01.n 01.07.n 01.01.n+1 01.07.n+1 

31.12.n+1 Sertificē izdevumus EK 

Sertificēto 

izdevumu revīzija  

Apkopojums un 

izvērtējums Gada 

kontroles 

ziľojumam 

Papildus revīzijas, paplašinātās revīzijas  

2.att. Sertificēto izdevumu revīziju veikšanas periodi 

Sertificēto 

izdevumu revīzija  

01.11.n+1 
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- vadītāja bažas vai šaubas par sistēmas darbību; 

- finansiālo nelikumību iespējamība; 

- ietekme uz ministrijas vai iestādes turpmāko darbību; 

- darbinieku pieredze un kvalifikācija; 

- sabiedrības interese. 

Novērtējot katra riska faktora ietekmi uz konkrēto sistēmu, tam piešķir attiecīgu skaitlisko 

vērtību no 1 līdz 3. Vērtējums 1 norāda, ka ietekme uz sistēmu ir maza vai arī tā netiek 

ietekmēta, vērtējums 2 norāda, ka sistēmas darbība tiek traucēta, bet tā spēj darboties tālāk, 

vērtējums 3 norāda, ka sistēmas darbība tiek nopietni traucēta vai arī tās darbība tiek apturēta. 

Riska faktoram "Laiks kopš iepriekšējā audita" piešķir skaitlisko vērtību no 1 līdz 5:  

- mazāk par vienu gadu – 1; 

- no viena līdz diviem gadiem – 2; 

- no diviem līdz četriem gadiem – 3; 

- no četriem līdz pieciem gadiem – 4; 

- audits nav veikts – 5. 

Riska faktoram "Vadītāja bažas vai šaubas par sistēmas darbību" noskaidro valsts sekretāra 

vai iestādes vadītāja, vai struktūrvienības vadītāja viedokli. 

Katras iekšējā audita vidē iekļautās sistēmas kopējo riska novērtējumu nosaka, saskaitot katra 

riska faktora skaitliskās vērtības un īpatsvara koeficienta reizinājumu 

Iekšējā audita struktūrvienības vadītājs pārbauda un izvērtē iegūtos riska novērtējuma 

rezultātus un auditējamās sistēmas iedala šādās grupās: 

- augstas prioritātes sistēmas; 

- vidējas prioritātes sistēmas; 

- zemas prioritātes sistēmas. 

Izstrādājot stratēģisko plānu, iekšējā audita struktūrvienības vadītājs pieľem lēmumu par 

auditu biežumu un audita veikšanai nepieciešamo dienu skaitu saskaľā ar riska novērtējumu, 

esošajiem iekšējā audita struktūrvienības resursiem, iekšējo auditoru darba iemaľām un 

pieredzi, kā arī ľemot vērā attiecīgās ministrijas vai iestādes specifiku. 

Atkarībā no sistēmas prioritātes nosaka iekšējo auditu biežumu: 

- augstas prioritātes sistēmas auditē ne retāk kā reizi trijos gados; 

- vidējas prioritātes sistēmas auditē ne retāk kā reizi četros gados; 

- zemas prioritātes sistēmas auditē ne retāk kā reizi piecos gados. 

Revīzijas iestāde, kā arī atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un Valsts kases iekšējā audita 

struktūrvienības veic riska novērtēšanu, izmantojot augstāk aprakstītos pamatprincipus. 

Veikto riska novērtēšanu rezultāti ir norādīti Vienotās revīzijas stratēģijas 2.pielikumā.  

Vienotās revīzijas stratēģijas ikgadējās aktualizācijas posmā no 01.07.2009.: 

Revīzijas iestāde veic risku novērtējumu 3 aspektos: 

1. Revīzijas iestādes risku novērtējums horizontālo sistēmu auditu veikšanai; 

2. Revīzijas iestādes risku novērtējums par katras darbības programmas aktivitātēm un 

ieviešanā iesaistītām institūcijām (pielikums Nr.11);  

3. Revīzijas iestādes risku izvērtējums par vadības un kontroles sistēmām, kurus jāauditē 

sertifikācijas iestādē, maksājumu iestādē, atbildīgajās iestādēs, sadarbības iestādēs, 

vadošajā iestādē un Iepirkumu uzraudzības birojā (tiks veikts baltoties uz 

izstrādātajām audita programmām, pielikums Nr.2). 
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Visas iesaistītās audita struktūrvienības veic vadības un kontroles sistēmas auditus 

saskaľā ar riska novērtējumu.  

5.2. Horizontālie jautājumi, kas identificēti kā riska jomas 

Vadības un kontroles sistēmas auditi, kurus nodrošina Revīzijas iestāde, aptver sekojošas 

horizontālās jomas/specifiskās audita sistēmas: 

- publicitātes un informācijas noteikumi; 

- projektu pieteikumu novērtējums un atlase; 

- maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana; 

- neatbilstību identifikācija un reģistrācija; 

- darbības programmu ieviešanas uzraudzība; 

- informācijas kvalitāte un aizsardzība (t.sk. IT sistēmas); 

- plānošanas dokumentu sagatavošana; 

- komunikācija ar Eiropas Savienības finansējuma saľēmēju; 

- atbilstošas sertificēšanas procedūras; 

- izdevumu deklarācijas sagatavošana un apstiprināšana; 

- zaudējumu atlīdzināšanas procedūras; 

- publiskais iepirkums; 

- revīzijas liecības; 

- izdevumu pārbaude; 

- sistēmu auditu atbilstība; 

- sertificēto izdevumu revīziju atbilstība. 

Revīzijas iestādes horizontālo jomu riska novērtēšanas rezultāti ir parādīti 2.pielikumā. 

Sekojošie riska faktori tiks apzināti pēc pirmo auditu struktūrvienību veikto auditu 

rezultātiem: apjoms, vadības kompetence, iekšējo kontroļu kvalitāte, mainības vai stabilitātes 

pakāpe kontroles vidē, pēdējās audita veikšanas laiks, iekšējās organizatoriskās struktūras 

sarežģītība, darījumu un finansējuma saľēmēju tipi. 

5.3. Sertificēto izdevumu revīzijas riska novērtēšana 

Revīzijas struktūrvienība mērķis ir sasniegt 95% ticamības līmeni, lai ar pietiekamu pārliecību 

izteiktu savu revidenta atzinumu. Attiecīgi revīzijas risks tiek noteikts 5%.   

Revīzijas riska (AR) noteikšanai izmanto risku novērtēšanas modeli, kas sastāv no trim 

komponentēm, t.i. pastāvošais (IR), kontroles (CR) un atklāšanas risks (DR). Revīzijas riska 

modelis ir sekojošs:  

AR (revīzijas risks) = IR (pastāvošais risks) x KR (kontroles risks) x AR (atklāšanas risks)
38

 

Pie 5% revīzijas riska, sagatavojot viedokli par vadības un kontroles sistēmas funkcionēšanu, 

revīzijas struktūrvienība apvieno: 

 sistēmas auditu rezultātus – saistībā ar pastāvošo risku un kontroles risku 

novērtējumu; 

 sertificēto izdevumu revīziju rezultātus – saistībā ar atklāšanas risku.
39

 

Sistēmas auditu veikšanas pamatā ir riska novērtējums, t.i. tiek novērtēti kontroles riska 

faktori galveno kontroles elementu funkcionēšanā vadības un kontroles sistēmā. 40 
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 saskaľā ar EK vadlīniju par izlases veidošanas metodēm revīzijas iestādēm 3.daļu un  Regulas (EK) Nr.1828/2006 IV 

pielikuma 2.punktu 
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 saskaľā ar EK vadlīniju par izlases veidošanas metodēm revīzijas iestādēm 3.daļu un  Regulas (EK) Nr.1828/2006 IV 

pielikuma 2.punktu 
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Revīzijas struktūrvienība analizē veikto sistēmas auditu rezultātus un iegūst sistēmas 

pārliecības līmeni, kuru izmanto sertificēto izdevumu revīzijas izlases veidošanā. Saistība 

starp pārliecības līmeni un izlases veidošanā pielietotu ticamības līmeni ir aprakstīta 

4.3.3.sadaļā. 

6. PAĻAUŠANĀS UZ CITU AUDITORU DARBU 

6.1. Paļaušanās uz revīzijas struktūrvienību un audita struktūrvienībām 

Revīzijas iestāde paļaujas uz: 

 sertificēto izdevumu revīzijām, kas deleģētas revīzijas struktūrvienībai; 

 daļu no vadības un kontroles sistēmas auditiem, kas  deleģēti atbildīgo iestāžu, 

sadarbības iestāžu un Valsts kases  iekšējā audita struktūrvienībām. 

Revīzijas iestāde ir nodrošinājusi, ka Revīzijas iestādes deleģēto funkciju īstenošanā 

iesaistītās revīzijas struktūrvienības un visu audita struktūrvienību ex-ante novērtējums tika 

veikts vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma laikā.  

Vienotās revīzijas stratēģijas īstenošanas laikā atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un Valsts 

kases  iekšējā audita struktūrvienību darba kvalitāte tiek nodrošināta šādi: 

 aizpildot pārbaužu lapas saľemto sistēmas auditu ziľojumu kvalitātes novērtēšanai 

(papildus informācija 8.1.3.punktā); 

 definējot vienotas audita programmas galveno pamatprasību novērtēšanai (papildus 

informācija 4.2.punktā); 

 veicot salīdzinošās pārbaudes (papildus informācija Vadības un kontroles sistēmas 

apraksta 5.2.5.punktā); 

 veicot sistēmu auditus par iekšējā audita struktūrvienību veikto sistēmu auditu 

atbilstību Vienotajai revīzijas stratēģijai, izmantojot attiecīgo audita programmu 

(papildus informācija 2.tabulā), balstoties uz pamatprasību novērtēšanu (papildus 

informācija 1.tabulā). 

 

Vienotās revīzijas stratēģijas īstenošanas laikā revīzijas struktūrvienības darba kvalitāte tiks 

nodrošināta šādi: 

 aizpildot pārbaužu lapas saľemto sistēmas auditu ziľojumu kvalitātes novērtēšanai; 

 veicot sistēmu auditus par sertificēto izdevumu revīziju atbilstību Vienotajai revīzijas 

stratēģijai, izmantojot attiecīgo audita programmu (papildus informācija 2.tabulā), 

balstoties uz pamatprasību novērtēšanu (papildus informācija 1.tabulā). 

 

6.2. Paļaušanās uz ārējiem auditoriem 

Tā kā Revīzijas iestāde ir Tehniskās palīdzības finansējuma saľēmējs, lai novērstu iespējamo 

interešu konfliktu, sistēmu auditu un sertificēto izdevumu revīziju veikšana tehniskās 

palīdzības projektiem tiks nodota ārējiem auditoriem. Tas tiks veikts saskaľā ar 2006.gada 

6.aprīļa Publiskā iepirkuma likuma prasībām. Uzdevuma ietvaros tiks precizēta audita 

metodoloģija, lai nodrošinātu iepirkto audita pakalpojumu atbilstību regulu prasībām, Eiropas 

Komisijas vadlīnijām un Revīzijas iestādes rokasgrāmatai. Tādējādi tiks nodrošināta iepirkto 

audita pakalpojumu kvalitāte un audita rezultātu atbilstība Revīzijas iestādes veikto auditu 

rezultātiem.  

Revīzijas iestāde ir atbildīga par līgumu slēgšanu ar ārējiem auditoriem, un ārējo auditoru 

pakalpojumu iepirkuma iekļaušanu iepirkumu plānā 2009.-2010.gadam.  
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6.3. Ārējo auditu kvalitātes nodrošināšana 

 Ārējo auditoru un ekspertu darba kvalitāte un paļaušanās uz to rezultātiem tiks nodrošināta 

šādi: 

 precīzi nosakot mērķus, uzdevumus, prasības, atbildību, izmantojamo metodoloģiju un 

nepieciešamo kvalifikāciju iepirkuma dokumentācijā; 

 nosakot Revīzijas iestādes metodoloģijas izmantošanas prasības, lai nodrošinātu 

atbilstību regulām, Eiropas Komisijas vadlīnijām un Revīzijas iestādes rokasgrāmatai; 

 uzraugot saľemto pakalpojumu atbilstoši mērķiem, uzdevumiem, prasībām, atbildībai, 

izmantotajai metodoloģijai, kvalifikācijai iepirkuma dokumentos un pakalpojumu 

līgumam; 

 veicot ārējo auditoru darba kvalitātes pārliecības pārbaudes. 

Lai novērstu interešu konfliktu, un nodrošinātu auditu veikšanu atbilstoši Revīzijas iestādes 

regulējumam, Revīzijas iestāde nodrošina, ka: 

 ārējie auditori, veicot sistēmu auditus un sertificēto izdevumu revīzijas, ievēro Ētikas 

kodeksu
41

; 

 pirms katra audita, auditori apstiprina, ka tie nav interešu konfliktā ar auditējamām 

personām un ievēros neatkarības, objektivitātes prasības, attiecīgo regulējumu un 

starptautiski atzītus revīzijas standartus, kurus savā darbā izmanto Revīzijas iestāde. 

6.4. Atbilstības novērtējums 

Saskaľā ar Padomes regulas (EK)  Nr.1083/2006 71(3) pantu, ERAF, ESF un KF (turpmāk- 

Eiropas Savienības fondi) darbības programmu ieviešanai 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā izveidotās vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējumu veica, kā arī 

sagatavoja ziľojumu un sniedza atzinumu privātā audita kompānija SIA „Ernst & Young 

Baltija‖, ar kuru 2007.gada 1.novembrī  Finanšu ministrija noslēdza līgumu. SIA „Ernst & 

Young Baltija‖ ir no vadošās iestādes, sertifikācijas iestādēm, Revīzijas iestādes, revīzijas 

struktūrvienības un audita struktūrvienībām funkcionāli neatkarīgs uzľēmums. 

Iepirkuma procedūru un līguma noslēgšanu ar privāto audita kompāniju nodrošināja Revīzijas 

iestāde, tādējādi garantējot neatkarību no vadības un kontroles sistēmas izveidošanas 

procedūrām. Revīzijas iestāde nodrošināja atbilstības novērtējuma struktūrvienības darba 

detalizētu plānošanu un uzraudzību. Viens no atbilstības novērtējuma darba mērķiem bija 

izvērtēt Revīzijas iestādes un Revīzijas iestādes funkciju veikšanā iesaistīto revīzijas 

struktūrvienību un audita struktūrvienības. 

Atbilstības novērtējuma laikā Revīzijas iestādei tika izteikti būtiski ieteikumi par 

struktūru un funkciju deleģējumu. Visi ieteikumi ir ieviesti.  

7. RESURSI 

7.1. Plānotie cilvēkresursi periodam no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 30.jūnijam  

Plānotais audita dienu skaits vienam gadam Revīzijas iestādē, revīzijas struktūrvienībā un 

katrā audita struktūrvienībā pa auditu veidiem ir apkopots 7.pielikumā. 

Sīkāka informācija par katras audita struktūrvienības resursiem auditu veikšanai ir pieejama 

7.pielikumā. 

Ir svarīgi nodrošināt pietiekamus cilvēkresursus jau plānošanas perioda sākumā, jo auditi ir 

jāsadala vienmērīgi pa visu plānošanas periodu
42

, un Revīzijas iestādei ir jāgatavo Gada 
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 Iekšējo auditoru institūta Ētikas kodekss; Starptautiskās grāmatvežu federācijas Starptautisko standartu Ētikas kodekss 
42 EK Regulas Nr.1083/2006 62.1.(c) pants 
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kontroles ziľojums un atzinums, pamatojoties uz veiktajiem auditiem un revīzijām. Revīzijas 

iestāde, revīzijas struktūrvienība un audita struktūrvienības savā darbībā ľem vērā 

starptautiski atzītus auditu standartus, kas ietver galvenos principus, tādus kā godprātīgums, 

objektivitāte, profesionālā kompetence un pienācīga rūpība, konfidencialitāte un profesionāla 

rīcība. 

Cilvēkresursi tiek plānoti un sadalīti vienmērīgi visiem audita procesa posmiem, t.i., 

plānošanai, iekšējās kontroles novērtējumam, analītiskās procedūrām un detalizētām 

pārbaudēm
43

 un Gada kontroles ziľojuma un viedokļa sagatavošanai. 

Revīzijas iestādes, revīzijas struktūrvienības un audita struktūrvienību darbiniekiem ir 

pietiekama kvalifikācija un pieredze Eiropas Savienības strukturālās palīdzības auditu 

veikšanā. Revīzijas iestāde, revīzijas struktūrvienība un audita struktūrvienības nodrošina 

profesionālās kvalifikācijas celšanas kursus – starptautisko revīzijas standartu, grāmatvedība, 

audita u.c. kursus Eiropas Savienības fondu vadībā un kontrolē. Revīzijas iestādes, revīzijas 

struktūrvienības un audita struktūrvienību darbiniekiem ir pieredze Eiropas Savienības fondu 

auditos 2004.-2006.gada plānošanas periodā, jo tās nodrošināja sistēmu auditus, izdevumu 

izlases pārbaudes un noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudes un atzinumu sagatavošanu 

Kohēzijas fonda projektiem, Eiropas Savienības struktūrfondiem, Eiropas Kopienas 

iniciatīvas EQUAL programmai, Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansējumam. 

2008.gadā revīzijas struktūrvienība un audita struktūrvienības piedalījās Revīzijas iestādes 

organizētajās apmācībās – Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēma 2007.-

2013.plānošans periodam. 

Revīzijas iestādes, revīzijas struktūrvienības un audita struktūrvienību darbiniekiem 

nepieciešamās minimālās kvalifikācijas prasības ir šādas: 

- augstākā izglītība finansēs, auditā, grāmatvedībā, ekonomikā, vadības zinībās vai 

jurisprudencē; 

- angļu valodas zināšanas; 

- profesionālā pieredze auditā, finanšu kontrolē, grāmatvedībā vai projektu vadībā; 

- Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas pārzināšana, zināšanas par nacionālajiem 

un starptautiskajiem audita standartiem. 

Revīzijas iestāde nosaka līdzīgas kvalifikācijas prasības arī ārējiem auditoriem (nepieciešamās 

kvalifikācijas prasību apraksts iepirkumu tehniskajām specifikācijām ir aprakstīts 1.6.daļā).  

Augstākminētais nodrošina pietiekamus resursus, lai izpildītu plānoto darbu. 

8. ZIĽOJUMU SAGATAVOŠANA 

8.1. Sistēmas auditu un sertificēto izdevumu revīziju rezultātu ziľojumu 

sagatavošana  

8.1.1. Sistēmas auditu rezultātu ziņojumu sagatavošana 

Sistēmas audita rezultātā tiek sagatavots audita ziľojuma projekts un audita ieteikumu 

ieviešanas grafika projekts. Audita ieteikumu ieviešanas grafika projektā norāda ieteikumus 

un to prioritāti. 

Ieteikumiem, kas iekšējā audita ziľojumā izriet no iekšējās kontroles novērtējumā ietvertajiem 

secinājumiem, nosaka šādas prioritātes: 

                                                 
43 Sertificēto izdevumu revīzijas saskaľā ar EK Regulas Nr.1083/2006 62. pantu 
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- augsta – konstatētās kļūdas vai neatbilstības norāda uz augstu risku, ka sistēmā ir 

būtiskas nepilnības; 

- vidēja – konstatētās kļūdas vai nepilnības sistēmā norāda uz vidēju risku; 

- zema – konstatētās kļūdas vai nepilnības ir mazāk svarīgas, taču šo jautājumu 

risinājums varētu uzlabot sistēmas darbību. 

Iekšējā audita ziľojuma projektu, tai skaitā iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafika 

projektu divos eksemplāros paraksta auditors. 

Audita ziľojuma projekts tiek nosūtīts auditētajām institūcijām, kurām vismaz piecu darba 

dienu laikā jāsniedz komentāri par audita ziľojuma un iekšējā audita ieteikumu ieviešanas 

grafika projektu. 

Ja auditors piekrīt auditējamā izteiktajiem komentāriem, tad viľš sagatavo audita ziľojumu, 

tai skaitā audita ieteikumu ieviešanas grafiku. 

Ja auditors nevar vienoties par izteiktajiem komentāriem, tiek organizēta ieinteresēto pušu 

tikšanās, kas tiek protokolēta un tiek izstrādāta iekšējā audita ziľojuma projekta saskaľošanas 

tabula. 

Audita ziľojuma projekta saskaľošanas procesu dokumentē un audita lietā iekļauj visu 

informāciju, kas atspoguļo audita ziľojuma projekta saskaľošanas procesu. 

Audita ieteikumu ieviešanas grafiku apstiprina valsts sekretārs vai attiecīgās iestādes vadītājs. 

Visām audita struktūrvienībām ir jāievēro vienotās prasības audita rezultātu ziľojumu 

sagatavošanā, kas ir noteiktas 2009.gada 21.aprīļa Ministru kabineta instrukcijā Nr.4 „Eiropas 

Savienības pilnīgi vai daļēji finansēto programmu un projektu iekšējā audita metodika‖. 

Instrukcija nosaka prasības audita struktūrvienību sagatavotajiem audita pārskatiem un 

ziľojumiem. 

8.1.2. Sertificēto izdevumu revīziju rezultātu ziņojumu sagatavošana  

Kārtības FKD-2 „Kārtība, kādā Finanšu kontroles departaments veic Eiropas Savienības 

fondu pārbaudes‖ un  FKD-9 „Kārtība, kādā Finanšu kontroles departaments veic sertificēto 

izdevumu revīziju Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā‖ nosaka 

sertificēto izdevumu revīziju ziľojumu projektu un ieteikumu ieviešanas grafiku projektu 

sagatavošanas un saskaľošanas kārtību, kā arī ziľojumu un ieteikumu ieviešanas grafiku 

sagatavošanas kārtību. 

Kārtības FKD-2 „Kārtība, kādā Finanšu kontroles departaments veic Eiropas Savienības 

fondu pārbaudes‖ un FKD-10 „Kārtība, kādā Finanšu kontroles departaments veic noslēguma 

izdevumu deklarācijas revīziju Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā‖ nosaka noslēguma izdevumu deklarācijas revīzijas ziľojuma projekta sagatavošanas 

un saskaľošanas kārtību, kā arī ziľojuma, atzinuma noslēguma kontroles ziľojuma 

sagatavošanas kārtību. 

Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde apstiprinātu sertificēto izdevumu revīzijas rezultātā 

sagatavoto ieteikumu ieviešanas grafiku iesniedz Revīzijas iestādē 10 darba dienu laikā pēc 

apstiprināta sertificēto izdevumu revīzijas ziľojuma un saskaľota ieteikumu ieviešanas grafika 

saľemšanas un ir atbildīga par ieteikumu ieviešanu. 

8.1.3. Ziņojumu izvērtēšanas kārtība un ziņojumu nosūtīšanas kārtība Eiropas Komisijai 

un citām ieinteresētām struktūrām 

Saskaľā ar Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.455 „Kārtība, kādā 

nodrošina Revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā‖ atbildīgās iestādes, 
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sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienības 10 darbdienu laikā pēc 

audita slēgšanas iesniedz Revīzijas iestādē ziľojumu (kopiju) par vadības un kontroles 

sistēmas auditu, kas veikts saskaľā ar Vienoto revīzijas stratēģiju.  

Revīzijas istāde izvērtē ziľojumā ietverto informāciju saskaľā ar Padomes regulas (EK) 

Nr.1083/2006 58.pantā un Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumu Nr.455 „Kārtība, 

kādā nodrošina Revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā‖ noteiktajiem 

kritērijiem.  

Lai gūtu pārliecību, ka pamatprasības sistēmai tika pārbaudītas saskaľā ar audita programmu 

un Vienoto revīzijas stratēģiju, Revīzijas iestāde izvērtē katru sistēmas audita ziľojumu, 

izmantojot apstiprināto pārbaudes lapu, kurā ir iekļauti sekojošie jautājumi: 

- vai audits ir veikts saskaľā ar Vienoto revīzijas stratēģiju? 

- vai ziľojumā ir sniegta informācija par funkciju nodalījumu iestādē? 

- vai ziľojumā ir sniegta informācija par iestādē izstrādātajām procedūrām un 

informācija par šo procedūru ievērošanu: 

- procedūras projektu pieteikumu atlasei (vadošā iestāde, atbildīgā iestāde un 

sadarbības iestāde); 

- procedūras  pārbaudēm projektu īstenošanas vietās un Eiropas Savienības fondu 

uzraudzībai (vadošā iestāde, atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde); 

- procedūra izdevumu sertificēšanai (sertifikācijas iestāde un maksājumu iestāde); 

- procedūra nepamatoti veikto maksājumu uzskaitei un to atgūšanai (sertifikācijas 

iestāde un maksājumu iestāde); 

- procedūra iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida 

pirmspārbaudei (Iepirkumu uzraudzības birojs). 

- vai ziľojumā ir sniegta informācija par to, kā iestādē tiek nodrošināta atbilstošas 

informācijas un vadlīniju sniegšana finansējuma saľēmējam? 

- vai ziľojumā ir sniegta informācija par to, kā iestādē tiek nodrošināta skaidras un 

izsekojamas dokumentācijas uzglabāšana par Eiropas Savienības fondu vadību? 

- vai ziľojumā ir sniegta informācija par to, kā sertifikācijas iestādē un maksājumu 

iestādē tiek nodrošināta skaidra un izsekojama dokumentācija un informācijas sistēma 

par sertificēto izdevumu uzskaiti?  

- vai ziľojumā ir sniegta informācija par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas 

sistēmā ievadīto datu pilnīgumu un atbilstību prasībām? 

- vai ziľojumā ir sniegta informācija par iepriekšējo auditu laikā izteikto ieteikumu 

ieviešanu? 

- vai ziľojumā ir sniegts Eiropas Savienības fonda vadības un kontroles sistēmas 

pamatprasību ievērošanas novērtējums? 

- vai ziľojumā ir secinājumi, kas norāda uz būtiskām sistēmas nepilnībām, 

neefektivitāti? 

- vai ieteikumi ir izteikti balstoties uz secinājumiem? 

- vai būtiskiem secinājumiem ir atbilstoši ieteikumi? 

- vai ir ieteikumi, kas ir novērtēti kā augsta riska? 

- vai vadība ir piekritusi ieviest ieteikumus? 

- vai vadība ir apstiprinājusi ieteikumu ieviešanas plānu? 

Revīzijas iestāde ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes 

un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienības ziľojuma par Eiropas Savienības fondu 

vadības un kontroles sistēmas auditu saľemšanas, sagatavo vēstuli Eiropas Komisijai, 

pievienojot Audita izpildes kopsavilkumu un ziľojumu. 
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Revīzijas iestāde ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc ziľojuma izvērtēšanas sagatavo un 

nosūta vēstuli vadošajai iestādei, sertifikācijas iestādei un vēstules kopiju – revīzijas 

struktūrvienībai par ziľojuma izvērtējumu, pievienojot vēstulei arī atbildīgās iestādes, 

sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienību ziľojuma par Eiropas 

Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditu kopiju. 

Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma revīzijas struktūrvienība nosūta sertificēto izdevumu 

revīzijas ziľojuma kopiju Eiropas Komisijai. 

8.2. Auditu rezultātā izteikto ieteikumu ieviešanas uzraudzības kārtība 

Attiecībā uz vadības un kontroles sistēmas auditiem atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un 

Valsts kases iekšējā audita struktūrvienības veic auditu ieteikumu uzraudzību saskaľā ar 

Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.306 „Kārtība, kādā iestādē tiek veikts 

iekšējais audits‖.  

Informācija par vadības un kontroles sistēmu auditos izteiktajiem ieteikumiem tiek ievadīta 

Vadības informācijas sistēmā, ieskaitot ieteikumu ieviešanas termiľus, atbildīgos par 

ieteikumu ieviešanu, kā arī informāciju par ieteikumu ieviešanu. 

Papildus tam Revīzijas iestāde regulāri seko Eiropas Savienības fondu sistēmu auditu 

ziľojumos izteikto ieteikumu īstenošanai. 

Sertificēto izdevumu revīziju informāciju, tai skaitā par konstatētajiem trūkumiem un 

ieteikumiem, kā arī to ieviešanu, Revīzijas iestāde uzkrāj vadības informācijas sistēmā. 

Revīzijas iestāde reizi pusgadā jeb pirms sertificēto izdevumu revīzijas sākšanas veic 

sertificēto izdevumu revīzijās sniegto ieteikumu ieviešanas uzraudzību, nosūtot attiecīgās 

informācijas pieprasījumu atbildīgajai iestādei/sadarbības iestādei. 

Uzraudzība par audita ieteikumu ieviešanu ir nepieciešama, lai sagatavotu Gada kontroles 

ziľojumu un atzinumu par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību.  

8.3. Gada kontroles ziľojuma sagatavošanas procedūra 

Revīzijas iestāde laikposmā no 2008.gada līdz 2015.gadam katru gadu sagatavo un līdz 

31.decembrim nosūta Eiropas Komisijai Finanšu ministrijas iekšējā audita departamenta 

direktores apstiprinātu Gada kontroles ziľojumu un viedokli par Eiropas Savienības fondu 

vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti.  

Atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienības Gada 

kontroles ziľojuma sagatavošanai iesniedz Revīzijas iestādē:  

- pārskatus par veiktajiem auditiem saskaľā ar Vienoto revīzijas stratēģiju, norādot 

informāciju par vadības un kontroles sistēmas audita konstatējumiem, secinājumiem 

un ieteikumiem;  

- pamatprasību ievērošanas novērtējumu un viedokli par Eiropas Savienības fondu 

vadības un kontroles sistēmas darbību; 

- informāciju par apstiprināto ieteikumu īstenošanu, veiktajiem pasākumiem sistēmas 

uzlabošanai, kā arī norāda, vai ir atklāti sistemātiski un būtiski trūkumi. 

Iepriekšminēto informāciju atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā 

audita struktūrvienības iesniedz Revīzijas iestādē:  

- līdz 2008.gada 1.augustam – par laikposmu no 2007.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 

30.jūnijam; 

- laikposmā no 2009.gada līdz 2015.gadam katru gadu līdz 1.augustam – par laikposmu 

no iepriekšējā gada 1.jūlija līdz kārtējā gada 30.jūnijam. 
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5.Tabula. Atbildības sadalījums Gada kontroles ziľojuma sagatavošanā 

 

Darbība Atbildīgā struktūrvienība 

1. Sistēmu auditu veikšana un sistēmu auditu ziľojuma 

sagatavošana un iesniegšana Revīzijas iestādē Gada 

kontroles ziľojuma un viedokļa sagatavošanai 

 Audita struktūrvienības 

2. Sistēmu auditu rezultātu apkopošana un kopējā 

novērtējuma sniegšana par vadības un kontroles 

sistēmas atbilstību  

 Revīzijas iestāde 

3. Sertificēto izdevumu revīzijas veikšana un ziľojuma 

par sertificēto izdevumu revīziju rezultātiem 

sagatavošana un iesniegšana revīzijas iestādē 

 Revīzijas struktūrvienība 

4. Sistēmu auditu un sertificēto izdevumu revīziju 

rezultātu apkopošana, Gada kontroles ziľojuma 

projekta sagatavošana un nosūtīšana iesaistītajām 

struktūrvienībām, lai informētu tās par vadības un 

kontroles sistēmas efektivitātes vērtējumu 

 Revīzijas iestāde 

Audita struktūrvienības izstrādā savu stratēģisko plānu saskaľā ar Ministru kabineta 2007. 

gada 24. aprīļa instrukciju Nr. 8 „Iekšējā audita metodika‖. Iekšējā audita struktūrvienības 

Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditus plāno tā, lai katru gadu būtu 

iespējams sniegt visu izvirzīto pamatprasību vērtējumu, uz ko pamatojoties Revīzijas iestāde 

sagatavo ikgadējo viedokli par vadības un kontroles sistēmas atbilstību. Plānojot sistēmu 

auditus, audita struktūrvienības var ľemt vērā ieteicamās audita programmas, kuras 

izstrādājusi Revīzijas iestāde. No 2009. – 2015.gadam audita struktūrvienības katru gadu līdz 

1. jūnijam iesniedz Revīzijas iestādē informāciju par audita struktūrvienības pārbaudes 

periodā plānotajiem iekšējās kontroles sistēmas auditiem, kā arī par audita struktūrvienības 

stratēģiskajā plānā veiktajām izmaiľām, balstoties uz risku novērtējumu. Revīzijas iestāde 

mēneša laikā izvērtē audita struktūrvienību iesniegto informāciju par plānotajiem auditiem un 

nepieciešamības gadījumā lūdz audita struktūrvienības iesniegt papildus informāciju. 

Vadības un kontroles sistēmas pamatprasības un tās galvenie kontroles elementi ir noteikti 

Padomes regulā (EK) Nr.1083/2006 un Komisijas regulā (EK) Nr.1828/2006. Detalizēts 

saraksts ar pamatprasībām un to vērtēšanas kritērijiem ir noteikts (skat. 1.tabulu), lai audita 

struktūrvienības var izmantot vienotu pieeju sistēmu auditu veikšanā. Audita struktūrvienības 

veic pamatprasību novērtēšanu pēc kritērijiem atbilstoši audita struktūrvienību stratēģiskajos 

plānos izvirzītajām sistēmu auditu prioritātēm. Pamatprasības ir sadalītas pa Eiropas 

Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju grupām, tādējādi nodrošinot, ka, vadoties pēc 

institūciju lomas Eiropas Savienības fondu vadībā un to funkciju specifikas, tiek izvērtēti 

nozīmīgākie institūciju iekšējās kontroles sistēmas cikli. Balstoties uz audita programmām (2. 

tabulā attēlots ieteicamo audita programmu saraksts), institūciju audita struktūrvienības plāno 

auditus par atsevišķiem savas institūcijas iekšējās kontroles sistēmas cikliem. Tā kā katra 

kritērija izpilde var tikt vērtēta vairāku iekšējās kontroles sistēmas ciklu auditu ietvaros, 2. 

tabulā pie katra kritērija sniegtas norādes, kuru auditu ietvaros konkrētais kritērijs izvērtējams. 

Kontroles vērtējamas gan no pastāvošās kontroles uzbūves viedokļa, gan no kontroles 

darbības viedokļa.  

8.4. Kontroļu uzbūves vērtējuma pieeja 

Kontroles uzbūves novērtējums nozīmē iestādes ietvaros esošo kārtību novērtējumu attiecībā 

uz konkrētas darbības plānoto realizāciju – novērtējums, vai konkrētā darbība būvēta 
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pietiekami efektīvi, lai ierobežotu identificēto risku. Vērtējot iestādes ietvaros kontroles 

uzbūvi, ir svarīgi, vai iestāde visos gadījumos piemēro vienas un tās pašas procedūras.  

Gadījums 1. Iestāde piemēro vienas un tās pašas 

kārtības visu administrēto aktivitāšu ietvaros. 

Piemēram, visām administrētajām aktivitātēm 

projektu iesniegumu pieľemšanai un reģistrēšanai 

tiek lietota viena kārtība „Projektu iesniegumu 

saľemšanas un reģistrēšanas kārtība‖. Šādā 

situācijā iestāde veiks novērtējumu par kontroles 

uzbūvi šīs vienas kārtības ietvaros attiecinot 

rezultātus uz visiem gadījumiem, kad tā tiek 

piemērota (tātad uz visām aktivitātēm).  

Gadījums 2. Iestāde piemēro atšķirīgas kārtības katrā tās administrētajā aktivitātē. Šādā 

gadījumā kontroles uzbūves novērtējums jāveic izvēlētajā kārībā. Izvērtēšanas rezultāti 

attiecīgi tiek attiecināti uz katru konkrēto aktivitāti.  

Ja, veicot auditu, auditors novērtē kontroles uzbūvi kā neatbilstošu/nepietiekamu/neefektīvu, 

kontroles darbība tālāk netiek vērtēta un kontrolei tiek piešķirta 4.kategorija saskaľā ar 

novērtējuma sniegšanas principiem attiecībā uz kritērijiem, kas minēti 8.8.sadaļā.  

8.5. Kontroļu darbības efektivitātes vērtējuma pieeja 

Kontroles darbību efektivitātes vērtēšana nozīmē novērtēt to, cik efektīvi iestādes izveidotā 

kontrole darbojas reālajās situācijās. Vērtējot kontroles darbību, jāľem vērā: 

- periods, uz kuru attiecas audits jeb audita periods; 

- izlases lieluma noteikšanas pamatprincipi; 

- izlases izveide; 

- reprezentativitātes nodrošināšana aktivitāšu ietvaros (ja visās aktivitātēs tiek piemērota 

viena procedūra). 

Periods, uz kuru attiecas audits 

Periods, kura ietvaros veiktās kontroles pārbaudāmas un no kurām veidojama izlase:  

- pamatojoties uz auditora viedokli – gads pirms audita uzsākšanas; 

- atsevišķos gadījumos periods var tikt saīsināts vai pagarināts, ja auditors to uzskata par 

nepieciešamu.  

Izlases lieluma noteikšanas pamatprincipi 

Kontroles darbību efektivitātes vērtēšana nozīmē novērtēt to, cik efektīvi iestādes izveidotā 

kontrole darbojas reālajās situācijās. Balstoties uz EK izvirzītajiem nosacījumiem, izlases 

lielums, kurā pārbauda kontroles darbību ir atkarīgs no auditora profesionālā sprieduma.  

Saskaľā ar vispārpieľemto audita praksi, tas, kā pārbaudīt kontroles darbību un noteikt 

pārbaudāmo izlasi, atkarīgs no šādiem faktoriem: 

- cik bieži kontrole tiek realizēta (katru dienu, vienu reizi mēnesī, vienu reizi gadā u.c.,); 

- no pārliecības līmeľa, kādu vēlas iegūt auditors par rezultāta pareizību. 

Izlases apjomu auditors nosaka, balstoties uz profesionālo spriedumu un līdzšinējo iestādē 

pieľemto praksi.  

Izlases izveide  

Veidojot izlasi, auditors izmanto nejaušo izlases veidošanas metodi jeb random sampling.  

Darbības 

programma

Aktivitāte 1

Aktivitāte 2

Aktivitāte n
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8.6. Kontroļu darbības vērtēšana – pārbaudes lapas 

Dokumenta ietvaros katrai identificētajai kontrolei ir izveidota pārbaudes lapa (tabulas 

formā), ietverot nepieciešamo pamatinformāciju. Auditoram ir tiesības papildināt pārbaudes 

lapas ar specifiskiem jautājumiem, balstoties uz profesionālo spriedumu. 

8.7. Kontroļu uzbūves un darbības vērtēšanā pielietotās metodes 

Veicot kontroļu uzbūves un darbības novērtējumu, auditors izvēlas atbilstoši spriedumam, 

piemērotākās metodes: 

 intervijas; 

 dokumentu pārbaudes; 

 un citas metodes, ko auditors uzskata par piemērotām. 

8.8. Novērtējuma kritēriji 

Vērtējot pamatprasību izpildi pēc kritērijiem (skat. 1.tabulu), atbildīgās iestādes, sadarbības 

iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienības sniedz vērtējumu par katru no 

kritērijiem, izmantojot šādas 4 novērtējuma kategorijas: 

- 1. kategorija – darbojas labi, ja trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti nelieli trūkumi, 

kuri neietekmē Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību; 

- 2. kategorija – darbojas, bet nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, ja konstatēti tādi 

trūkumi, kuriem nav būtiskas ietekmes uz Eiropas Savienības fondu vadības un 

kontroles sistēmas darbību; 

- 3. kategorija – darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski uzlabojumi, ja konstatēti 

trūkumi, kas būtiski ietekmē Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas 

darbību; 

- 4. kategorija – nedarbojas, ja konstatēti liela apjoma sistemātiski būtiski trūkumi, kuri 

būtiski ietekmē Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību. 

Saskaľā ar pamatprasību un vērtēšanas kritēriju atbilstību iekšējai kontroles sistēmai, kas 

attēlota 2.tabulā, Revīzijas iestāde ir izstrādājusi vienotas audita sistēmas programmas, kas 

tiek pielietota sadarbības un atbildīgo iestāžu iekšējā audita struktūrvienībās un Valsts kasē, 

lai nodrošinātu vienotu pieeju vadības un kontroles sistēmu auditiem, kā arī lai atvieglotu 

Gada kontroles ziľojuma un viedokļa sagatavošanu par Eiropas Savienības fondu Vadības un 

kontroles sistēmu. 

Gada kontroles ziľojumu un atzinumu par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles 

sistēmas darbību Revīzijas iestāde sagatavo, pamatojoties uz atbildīgās iestādes, sadarbības 

iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienību iesniegto informāciju, Revīzijas 

iestādes veikto Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu auditu rezultātiem un 

revīzijas struktūrvienības sniegto informāciju par sertificēto izdevumu revīziju rezultātiem. 

Interpretējot institūciju auditu rezultātus, Revīzijas iestādei jāvadās pēc sekojošām 

procedūrām: 

1) Kopējā novērtējuma 

sniegšana par 

pamatprasību izpildi 

institūcijās

2) Novērtējuma 

sniegšana par atbilstību 

institūciju grupu līmenī

3) Kopējā novērtējuma 

sniegšana par vadības 

un kontroles sistēmas 

atbilstību

 
Revīzijas iestāde veic atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un Valsts kases iekšējā audita 

struktūrvienību veikto auditu rezultātu apkopošanu, aizpildot atbildīgo iestāžu, sadarbības 
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iestāžu un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienību auditu ziľojumu apkopojuma tabulu 

(skat. 8.pielikumu), nosakot attiecīgām institūcijām atbilstošas pamatprasības un kritērijus. 

Aizpildot tabulu, katram kritērijam un pamatprasībai tiek ierakstīts novērtējums no 1 līdz 4 

(atbilstoši novērtējuma kategorijām) par tām institūcijām, uz kurām konkrētie kritēriji un 

pamatprasības attiecas. 

8.9. Gada kontroles ziľojumu sagatavošanas posmi 

1.posms. Kopējā novērtējuma sniegšana par pamatprasību izpildi institūcijās  

Pirms kopējā vērtējuma sniegšanas par katras pamatprasības izpildi visās institūcijās Revīzijas 

iestāde izvērtē institūciju iekšējā audita struktūrvienību sniegto pamatprasību izpildes 

vērtējumu pamatotību, izmantojot 6. tabulu un salīdzinot kritēriju vērtējumus ar vērtējumu par 

pamatprasības izpildi. Revīzijas iestāde sniedz kopējo vērtējumu par katru pamatprasību, 

izmantojot 8.tabulu Pamatprasību izpildes vērtējums pa institūciju grupām, un ievērojot šādus 

principus: 

- katras pamatprasības kopējais novērtējums nedrīkst būt augstāks kā zemākais no 

institūciju iekšējā audita struktūrvienību sniegtajiem pamatprasību vērtējumiem; 

- sniedzot kopējo novērtējumu par pamatprasību izpildi institūcijās, Revīzijas iestāde 

balstās uz savu profesionālo spriedumu, ľemot vērā pieejamās auditu liecības, kā, 

piemēram, iepriekšējo auditu rezultātus, sistēmas aprakstu, atbilstības novērtējuma 

ziľojumus un no institūcijām iegūto informāciju, (starpniek)institūciju mijiedarbību un 

savstarpējo ietekmi; 

- pirms kopējā novērtējuma sniegšanas par katras pamatprasības izpildi, Revīzijas iestāde 

identificē kompensējošos/risku mazinošos faktorus, kas var ietekmēt pamatprasību 

vērtējumu. 

2.posms. Novērtējuma sniegšana par atbilstību institūciju grupu līmenī. 

Pēc tam, kad ir sniegts kopējais vērtējums par katras pamatprasības izpildi institūcijās, 

Revīzijas iestāde sniedz kopējo vērtējumu par institūciju grupu. Sniedzot šo novērtējumu, 

ieteicams ievērot šādus priekšnoteikumus: 

- Atsevišķas pamatprasības ir īpaši būtiskas izdevumu atbilstības un konkrētās institūciju 

grupas atbilstošas funkcionēšanas nodrošināšanā: 

- Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes: 8. pamatprasība – Procedūras 

projektu vadības uzraudzībai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un procedūru ievērošana; 

- Sertifikācijas iestāde: 14. pamatprasība – Procedūra izdevumu sertificēšanai 

atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

procedūru ievērošana; 

- Iepriekš uzskaitīto pamatprasību vērtējums 1. vai 2. kategorijā ir būtisks 

priekšnoteikums vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtēšanai 1. vai 2. 

kategorijā.   

- Gadījumā, ja kāda no 1. punktā uzskaitītajām pamatprasībām tiek novērtēta 3. vai 4. 

kategorijā, attiecīgā institūciju grupa nevar kopumā tikt novērtēta augstākā kategorijā, jo 

šīm pamatprasībām ir liela nozīme šīs institūciju grupas atbilstošas funkcionēšanas 

nodrošināšanā. Citu pamatprasību augstāks novērtējums konkrētajā institūciju grupā 

nevar kompensēt šos novērtējumus.  

- Sniedzot vērtējumu par institūciju grupu, Revīzijas iestāde nepieciešams balstīties uz 

savu profesionālo spriedumu, ľemot vērā 1.-3. punktā minētos priekšnoteikumus. 

3.posms. Kopējā novērtējuma sniegšana par vadības un kontroles sistēmas atbilstību. 
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Šajā posmā Revīzijas iestāde sniedz kopējo vadības un kontroles sistēmas atbilstības 

novērtējumu, balstoties uz 2. solī sniegto novērtējumu institūciju grupu līmenī un izmantojot 

8. pielikuma tabulu Vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējums. Sniedzot gala 

novērtējumu par sistēmas atbilstību, Revīzijas iestādei nepieciešams ľemt vērā jebkurus 

institūcijās pastāvošos kompensējošos/ risku mazinošos faktorus, kas būtiski samazina 

vadības un kontroles sistēmai piemītošos riskus. Identificējot šos faktorus, Revīzijas iestāde 

var izmantot iekšējā audita struktūrvienību sistēmas auditu ziľojumus un revīzijas 

struktūrvienības sniegto informāciju par sertificēto izdevumu revīziju rezultātiem, kā arī 

nepieciešamības gadījumā veikt intervijas ar Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto 

institūciju pārstāvjiem un struktūrvienību auditoriem. Arī šajā posmā Revīzijas iestāde balstās 

uz auditoru profesionālo spriedumu, identificējot iespējamos kompensējošos/ risku mazinošos 

faktorus, kas ļautu uzlabot kopējo vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējumu. Kā 

piemērs šādam faktoram ir sertifikācijas iestādes veiktās Eiropas Komisijai deklarēto 

izdevumu sakritības ar sadarbības iestāžu sagatavotajām izdevumu deklarācijām pārbaudes, 

izmantojot visu saľemto auditu ziľojumu par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles 

sistēmu rezultātus. Šajā gadījumā sertifikācijas iestāde, veicot papildus pārbaudes, ievērojami 

samazina neattiecināmu izdevumu sertificēšanas risku, pirms izdevumu deklarācija tiek 

nosūtīta Eiropas Komisijai. Tomēr jāuzsver, ka, pirms konkrētu faktoru uzskatīšanas par 

kompensējošiem/risku mazinošiem faktoriem, nepieciešams gūt pārliecību, ka šīs kontroles 

patiešām efektīvi darbojas.  

Pēc institūciju kopējā novērtējuma sniegšanas un kompensējošo/risku mazinošo faktoru 

identificēšanas, Revīzijas iestāde novērtē atlikušo sistēmas kļūdainības risku vienā no šādām 

kategorijām: ļoti zems, zems, vidējs, augsts. Minētais sistēmas kļūdu riska novērtējums ir tieši 

saistīts ar gala novērtējumu, ko Revīzijas iestāde sniedz par vadības un kontroles sistēmas 

atbilstību: 

- ļoti zems sistēmas kļūdu risks → 1. kategorija 

- zems sistēmas kļūdu risks → 2. kategorija 

- vidējs sistēmas kļūdu risks → 3. kategorija 

- Augsts sistēmas kļūdu risks → 4. kategorija 

Visbeidzot, Revīzijas iestāde sniedz gala novērtējumu par vadības un kontroles sistēmas 

atbilstību likumdošanas prasībām atbilstoši jau minētajām 4 novērtējuma kategorijām. 

Balstoties uz gala novērtējumu par sistēmas atbilstību un ľemot vērā sertificēto izdevumu 

revīziju rezultātus,  Revīzijas iestāde var sniegt viedokli par vadības un kontroles sistēmas 

efektivitāti.  

8.10. Gada kontroles ziľojuma atzinuma sagatavošanas pamatprincipi 

Pamatojoties uz revīzijas struktūrvienības sniegto informāciju par sertificēto izdevumu 

revīziju rezultātiem un Revīzijas iestādei sniegto vērtējumu par vadības un kontroles sistēmas 

kļūdu sistemātiskumu, Revīzijas iestāde sagatavo ikgadējo atzinumu par vadības un kontroles 

sistēmas atbilstību un efektivitāti. Atzinumu sniedz saskaľā ar šādiem pamatprincipiem: 

- atzinums bez iebildumiem ir gadījumos, kad kļūdas intensitāte nepārsniedz 2% un ne 

sistēmas auditu, ne sertificēto izdevumu revīziju ziľojumos identificētās kļūdas netika 

atzītas par sistemātiskām; 

- atzinums ar iebildumiem ir gadījumos, kad kļūdas intensitāte nepārsniedz 2% un 

sistēmas vai sertificēto izdevumu revīziju ziľojumos identificētās kļūdas tika atzītas 

par sistemātiskām; 

- atzinums ar iebildumiem ir gadījumos, kad kļūdas intensitāte pārsniedz 2%, taču ne 

sistēmas auditu, ne sertificēto izdevumu revīziju ziľojumos identificētās kļūdas netika 

atzītas par sistemātiskām; tāpat gadījumos, ja, izmantojot MUS metodi sertificēto 
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izdevumu revīziju rezultātu interpretācijā, aprēķinātā kļūdas intensitāte pārsniedz 

būtiskuma līmeni (2%), taču faktiski konstatētie neattiecināmie izdevumi nepārsniedz 

noteikto pieļaujamo kļūdas līmeni (LVL) tiek sniegts atzinums ar iebildumiem, 

sniedzot detalizētu paskaidrojumu par interpretēto kļūdas būtiskumu44; 

- negatīvs atzinums ir gadījumos, kad kļūdas intensitāte pārsniedz 2%, sistēmas auditu 

vai sertificēto izdevumu revīziju ziľojumos identificētās kļūdas tika atzītas par 

sistemātiskām, kā arī, izmantojot MUS metodi sertificēto izdevumu revīziju rezultātu 

interpretācijā, faktiski konstatētie neattiecināmie izdevumi pārsniedz noteikto 

pieļaujamo kļūdas līmeni (LVL). 

Sniedzot atzinumu ar iebildumiem, Revīzijas iestāde norāda tos vadības un kontroles sistēmas 

aspektus, kas neatbilda normatīvajiem aktiem un/vai nedarbojās efektīvi, kā arī sniedz šāda 

viedokļa pamatojumu, norādot iebilduma iemeslus par katru minēto sistēmas aspektu. Tāpat 

arī negatīva atzinuma gadījumā norāda lēmuma iemeslus par katru vadības un kontroles 

sistēmas aspektu, kas atzīts par neefektīvu vai neatbilst likumdošanas prasībām. 

8.11. Noslēguma kontroles ziľojuma sagatavošanas procedūras 

Atbilstoši 2008.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 455 „Kārtība, kādā 

nodrošina Revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā‖ un Komisijas regulas 

(EK) Nr.1828/2006 18.panta 3.punktam un 8.pielikumam Revīzijas iestāde sagatavo 

noslēguma kontroles ziľojumu un noslēguma deklarāciju. 

Atbilstoši 2009.gada 3.marta Finanšu ministrijas kārtībai Nr.5 „Kārtība, kādā nodrošina  

Revīzijas iestādes funkciju izpildi 2007.-2013.gadu plānošanas periodā‖ noslēguma kontroles 

ziľojuma un noslēguma deklarācijas sagatavošanai tiek veiktas šādas darbības: 

- revīzijas struktūrvienība saskaľā ar Vienoto revīzijas stratēģiju veic darbības 

programmu noslēguma izdevumu deklarāciju revīziju, izvērtējot noslēguma 

maksājuma pieteikuma pamatotību un to attiecīgo darījumu likumību un pareizību, uz 

kuriem attiecas noslēguma izdevumu deklarācija; 

- Revīzijas iestāde saskaľā ar Vienoto revīzijas stratēģiju veic sistēmu auditus, lai 

sagatavotu noslēguma kontroles ziľojumu un noslēguma deklarāciju; 

- revīzijas struktūrvienība apkopo un sniedz Revīzijas iestādei informāciju par 

sertificēto izdevumu revīziju noslēguma kontroles ziľojuma un noslēguma 

deklarācijas sagatavošanai; 

- Revīzijas iestāde līdz 2017.gada 24.martam nodrošina noslēguma kontroles ziľojuma 

un noslēguma deklarācijas nosūtīšanu Eiropas Komisijai un šo dokumentu kopiju 

nosūtīšanu vadošajai iestādei un sertifikācijas iestādei. 

 

Finanšu ministrijas  

Iekšējā audita departamenta direktore      I.Zvane 

 

                                                 
44

 Pielietojot MUS metodi izlases pārbaudes rezultātu interpretācijā, pastāv iespēja, ka aprēķinātā maksimālā 

kļūda ir būtiski lielāka par pieļaujamo kļūdu, kā arī par faktiski izlases ietvaros konstatēto kļūdu. Šāda situācija ir 

jāizvērtē īpaši gadījumos, ja izlases vienību skaits ir neliels un/vai kopējais sertificēto izdevumu apjoms (LVL) ir 

neliels. 
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1.pielikums  

Vienotajai revīzijas stratēģijai 

Revīzijas iestādes funkciju izpildē iesaistītās struktūrvienības 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revīzijas iestāde 

Finanšu ministrijas Iekšējā 

audita departaments 

 

Finanšu ministrijas Finanšu 

kontroles departaments 
(revīzijas struktūrvienība)  

 

Audita struktūrvienības 

Valsts kases Iekšējā audita 

departaments 

 

Sadarbības iestāžu audita 

struktūrvienības: 
- Nodarbinātības valsts aģentūras Audita 

nodaļa; 

- Veselības statistikas un medicīnas 

tehnoloģiju valsts aģentūras Iekšējā 

audita nodaļa; 

- Latvijas investīciju un attīstības aģentūras 

Iekšējā audita nodaļa; 

- Sabiedrības integrācijas fonda Iekšējā 

audita nodaļa; 

- Valsts izglītības attīstības aģentūras 

Iekšējā audita departaments. 

Atbildīgo iestāžu audita 

struktūrvienības: 
- Ekonomikas ministrijas Stratēģiskās 

plānošanas, ieviešanas koordinācijas un 

audita nodaļa;  

- Izglītības un Zinātnes ministrijas Iekšējā 

audita departaments;  

- Kultūras ministrijas Iekšējā audita nodaļa;  

- Labklājības ministrijas Iekšējā audita 

departaments;  

- Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu; 

ministrijas Audita departaments  

- Satiksmes ministrijas Iekšējā audita 

departaments ; 

- Veselības ministrijas Audita un kvalitātes 

departaments;  

- Valsts kancelejas konsultante;  

- Vides ministrijas Iekšējā audita 

departaments;  

 Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments 

(Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iekšējā 

audita funkcijas). 

 

 

 izveidotās vadības un kontroles 

sistēmas atbilstības novērtējuma 

nodrošināšana; 

 sertificēto izdevumu revīziju veikšana 

 noslēguma izdevumu deklarāciju 

revīziju veikšana; 

 informācijas sniegšana vienotās 

revīzijas stratēģijas sagatavošanai 

saskaľā ar Revīzijas iestādes 

pieprasījumu; 

 informācijas sniegšana Gada kontroles 

ziľojuma un noslēguma kontroles 

ziľojuma sagatavošanai saskaľā ar 

Revīzijas iestādes pieprasījumu; 

 sertificēto izdevumu revīziju 

metodikas izstrāde atbilstoši Revīzijas 

iestādes norādījumiem. 

 

 vadības un kontroles sistēmas auditu veikšana 

 informācijas sniegšana vienotās revīzijas stratēģijas sagatavošanai saskaľā ar Revīzijas iestādes 

pieprasījumu 

 informācijas sniegšana Gada kontroles ziľojuma sagatavošanai saskaľā ar Revīzijas iestādes 

pieprasījumu 

 vadības un kontroles sistēmas metodikas izstrāde atbilstoši Revīzijas iestādes sniegtajām vadlīnijām  

 

 vienotās revīzijas stratēģijas 

sagatavošana/ikgadēja aktualizēšana; 

 Gada kontroles ziľojuma un viedokļa 

sagatavošana; 

 sistēmas auditu veikšanas 

nodrošināšana, lai pārbaudītu darbības 

programmu vadības un kontroles 

sistēmas efektivitāti; 

 sertificēto izdevumu izlases pārbaužu 

veikšanas nodrošināšana, lai ar 

piemērotas izlases veidošanas metodi 

pārbaudītu deklarētos izdevumus; 

 vadības un kontroles sistēmas auditu 

veikšana; 

 metodikas un vadlīniju sagatavošana 

Revīzijas iestādes funkciju izpildei;  

 revīzijas struktūrvienības un audita 

struktūrvienību koordinēšana un 

uzraudzība deleģēto Revīzijas iestādes 

funkciju izpildē; 

 noslēguma kontroles ziľojuma un 

noslēguma deklarācijas sagatavošanu 

nosūtīšanai Eiropas Komisijai. 

 



49 

 

  2.pielikums 

Vienotajai revīzijas stratēģijai 

Revīzijas iestādes auditējamo horizontālo jomu riska novērtējums plānošanas periodam no 2009 līdz 2015 

Audita vide MA ST RI CI AS R1 I1 R2 I2 R3 I3 R4 I4 R5 I5 R6 I6 R7 I7 R8 I8 R9 I9 R10 I10 R11 I11 R12 I12 

Kopējais 

riska 

līmenis P
ri

o
ri

tā
te

 

A
u

d
it

a 

in
d

ik
at

īv
ai

s 

g
ad

s 

Eiropas Savienības fondu sistēma                                 

Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

sistēma 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā*      

 

                          

 

Sistēmu auditu veikšana     x 2 5 2 4 3 4 3 3 3 6 3 2 1 2 2 3 2 4 3 3 1 3 3 4 103 A 2010 

Sertificēto izdevumu revīziju veikšana     x 2 5 2 4 3 4 3 3 3 6 3 2 1 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 109 A 2011 

Plānošanas dokumentu sagatavošana x        1 5 1 4 2 4 3 3 2 6 3 2 1 2 2 3 1 4 2 3 1 3 3 4 77 Z 2008 

Ieviešanas un komunikācijas ar finansējuma 

saľēmēju normatīvā dokumentācija 
x     x 

 

2 5 2 4 2 4 3 3 2 6 3 2 5 2 2 3 2 4 2 3 1 3 3 4 98 V 

 

2010 

Ieviešanas sistēmas uzraudzība x        2 5 1 4 3 4 3 3 1 6 3 2 5 2 2 3 3 4 2 3 1 3 3 4 96 V 2010 

Informācijas kvalitāte un drošība x x x x  2 5 2 4 3 4 3 3 2 6 3 2 5 2 2 3 1 4 2 3 3 3 2 4 100 A 2009 

Publiskais iepirkums x   x x  2 5 1 4 2 4 2 3 2 6 3 2 5 2 2 3 3 4 3 3 1 3 3 4 98 V 2010 

Neatbilstības x x x x  2 5 1 4 2 4 2 3 2 6 3 2 5 2 2 3 3 4 3 3 1 3 3 4 98 V 2009 

Informēšana un publicitāte x x x x  2 5 1 4 2 4 2 3 2 6 3 2 5 2 2 3 3 4 3 3 1 3 3 4 98 V 2010 

Projektu pieteikumu vērtēšana  x x   x  2 5 1 4 2 4 2 3 2 6 3 2 5 2 2 3 3 4 3 3 1 3 3 4 98 V 2010 

Pirmā līmeľa kontroļu, maksājumu, 
sertifikācijas un izdevumu deklarēšanas 

atbilstība  x x x x 

 

2 5 1 4 3 4 2 3 2 6 3 2 5 2 3 3 3 4 3 3 1 3 3 4 105 A 

2010 

Maksājumu pieprasījumu pārbaude un 
apstiprināšana   x   x 

 
2 5 2 4 2 4 2 3 2 6 3 2 5 2 3 3 3 4 3 3 1 3 3 4 105 A 

2010 

Atbilstošas sertifikācijas procedūras   x      2 5 1 4 2 4 2 3 2 6 3 2 5 2 2 3 3 4 3 3 1 3 3 4 98 V 2011 

Izdevumu deklarācijas sagatavošana   x      2 5 1 4 2 4 2 3 2 6 3 2 5 2 2 3 3 4 3 3 1 3 3 4 89 Z 2011 

Izdevumu pārbaude x x   x  2 5 1 4 2 4 2 3 2 6 3 2 5 2 3 3 3 4 3 3 1 3 3 4 92 Z 2011 
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Atgriešanas procedūras x x   x  2 5 1 4 2 4 2 3 2 6 3 2 5 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 92 Z 2011 

Revīzijas liecības x x x x  2 5 3 4 2 4 2 3 2 6 3 2 5 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 103 A 2010 

Vides prasības x   x x  2 5 3 4 2 4 2 3 2 6 3 2 5 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 100 A 2009 

Pirmā līmeľa kontroļu atbilstība x x x x  2 5 1 4 2 4 2 3 2 6 3 2 5 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 95 Z 2011 

                              

 Apzīmējumi    * Auditējamās sistēmas saistībā ar darbības 

programmām: 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" (KF and ERAF) 

2007LV161PO002,  

"Uzľēmējdarbība un inovācijas" (ERAF) - 
2007LV161PD001,  

"Cilvēkresursi un nodarbinātība"(ESF) - 

2007LV051PO001   

           

R  Riska faktors                

I Īpatsvars               

MA Vadošā iestāde               

ST Valsts kase               

RI Atbildīgās iestādes              

CI Sadarbības iestādes              

AS Audita struktūrvienības               
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3.pielikums 

Vienotajai revīzijas stratēģijai 

Plānotie sistēmas auditi 2009.-2015.gada plānošanas periodā 

Revīzijas iestādes auditējamo horizontālo jomu riska novērtējumu skatīt 2.pielikumā 

Revīzijas iestādes 

horizontālās jomas attēlotas 

2.pielikumāDarbības 

programmas CCI numurs 

2007LV161PO002, 

2007LV161PD001, 

2007LV051PO001 

Darbības 

programmas 

nosaukums 

―Infratsruktūra un pakalpojumi‖, 

―Uzľēmējdarbība un inovācijas‖, 

―Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ 

Fondi ERAF, ESF, KF 

Auditējamās 

iestādes 

Darbības 

programmas 

CCI numurs 

Apstiprinātā 

summa 

Par auditu 

atbildīgā 

iestāde, 

struktūrvienī

ba 

Riska 

novērtēšanas 

rezultāts 

2009 

Veikto sistēmas 

auditu apraksts 

2010 

Prioritātes, audita 

mērķis un apjoms 

 

2011 

Prioritātes  audita 

mērķis un apjoms 

2012-2015 

Prioritātes un audita 

mērķis 

 

Horizontālie 

auditi 

2007LV161P

O002, 

2007LV161P

D001, 

2007LV051P

O001 

4 530 447 

634 EUR 

 

Revīzijas 

iestāde 

Horizontālās 

sistēmas ar 

augstu risku – 

sistēmu auditu 

veikšana, 

sertificēto 

izdevumu 

revīziju 

veikšana, 

Informācijas 

kvalitāte un 

drošība, Pirmā 

līmeľa kontroļu, 

maksājumu, 

sertifikācijas un 

izdevumu 

deklarēšanas 

atbilstība,  

Maksājumu 

pieprasījumu 

- Šajā periodā ir 

plānots veikt 3 

horizontālo sistēmu 

auditus: 

Informācijas 

kvalitāte un drošība, 

projektu atlase, 

apkārtējās vides 

prasības.  

Šajā periodā ir 

plānots veikt 12 

horizontālo sistēmu 

auditi:  

Ieviešanas un 

komunikācijas ar 

finansējuma 

saľēmēju normatīvā 

dokumentācija;  

Ieviešanas sistēmas 

uzraudzība; 

 Publiskais 

iepirkums;  

Informēšana un 

publicēšana, 

neatbilstības;  

Pirmā līmeľa 

Šajā periodā ir 

plānots veikt 6 

horizontālo sistēmu 

auditus:  

Sertificēto izdevumu 

revīziju veikšana; 

Atbilstošas 

sertifikācijas 

procedūras; 

Izdevumu 

deklarācijas 

sagatavošana; 

Izdevumu pārbaude; 

Atgriešanas 

procedūras; 

Pirmā līmeľa 

Tā kā  visu horizontālo 

auditu identificēto 

sistēmu riska pakāpe ir 

augsta/vidēja, tad 

saskaľā ar LR iekšējā 

audita normatīvajiem 

aktiem, auditi šo 

sistēmu ietvaros tiks 

atkārtoti  reizi trijos 

gados. 
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pārbaude un 

apstiprināšana, 

revīzijas liecības 

un vides 

prasības. 

kontroles; 

Maksājumu, 

sertifikācijas un 

izdevumu 

deklarēšanas 

atbilstība;  

Maksājumu 

pieprasījumu 

pārbaude un 

apstiprināšana; 

Revīzijas liecības. 

kontroļu atbilstība. 

Iepirkumu uzraudzības birojs 

Iepirkumu 

uzraudzības 

birojs 

2007LV161P

O002, 

2007LV161P

D001, 

2007LV051P

O001 

4 530 447 

634 EUR 

 

Finanšu 

ministrijas 

Iekšējā audita 

departaments 

Iepirkumu 

uzraudzības 

birojā 

identificētās 

sistēmas un to 

riska 

novērtējums: 

Iepirkumu 

pirmspārbaudes– 

vidējs risks; 

Izmaiľas 

iekšējās 

kontroles sistēmā 

un informācijas 

kvalitātes un 

drošības sistēma 

– vidējs risks. 

Abi sistēmu auditi tika veikti 2008.gādā.  Tā kā  visu vadošajā iestādē identificēto sistēmu riska 

pakāpe ir vidēja, tad saskaľā ar LR iekšējā audita normatīvajiem aktiem, auditi šo sistēmu 

ietvaros tiks atkārtoti  reizi trijos gados, kā arī izmaiľas sistēmās tiks izvērtētas, gatavojot Gada 

kontroles ziľojumu.   

 

 

 

Sertifikācijas/maksājumu iestāde 

Valsts kase 2007LV161P

O002, 

2007LV161P

D001, 

2007LV051P

4 530 447 634 

EUR 

 

Valsts kases 

Iekšējā audita 

departaments 

Audita vide 

Eiropas 

Savienības 

fondu vadības 

kontroles 

Kohēzijas fonda 

vadības un kontroles 

sistēma (MI1- audita 

programma) 

Eiropas Savienības 

Struktūrfondu 

vadības un 

kontroles sistēma 

(MI1 – audita 

Kohēzijas fonda 

vadības un 

kontroles sistēma 

(SEI1 un SEI2 – 

audita programmas) 

Tā kā riska pakāpe 

abās sistēmās ir zema, 

tad saskaľā ar LR 

iekšējā audita 

normatīvajiem aktiem, 
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O001 sistēma iedalīta 

šādās 

apakšsistēmās: 

Kohēzijas 

fonda vadības 

un kontroles 

sistēma – riska 

novērtējums ir 

58, kas atbilst 

zemam riska  

līmenim. 

Eiropas 

Savienības 

Struktūrfondu 

vadības un 

kontroles 

sistēma - riska 

novērtējums ir 

61, kas atbilst 

zemam riska  

līmenim. 

Līdzekļu saľemšana - 

nodrošināt Kohēzijas 

fonda  līdzekļu 

saľemšanu saskaľā ar 

Eiropas Komisijas 

(EK) tiesību aktos, 

lēmumos un Latvijas 

Republikas (LR) 

normatīvajos aktos 

noteikto kārtību un 

apjomu. 

Šādu apakšprocesu 

pārbaude: 

- Informācijas avotu 

(Ietvara dokuments, 

līgums, EK lēmums) 

saľemšana un 

nosacījumu ievadīšana 

SAP ERP; 

- Uzskaites un naudas 

līdzekļu kontu 

atvēršana; 

- Avansa pieprasījuma 

sagatavošana un 

nosūtīšana EK; 

- Izdevumu deklarācijas 

pārbaude, pieteikuma 

maksājuma 

saľemšanai 

sagatavošana un 

nosūtīšana EK; 

- Saľemtā finansējuma 

precīza, savlaicīga 

uzskaite un 

atspoguļošana 

pārskatos; 

programma) 

Līdzekļu saľemšana - 

nodrošināt 

struktūrfondu 

līdzekļu saľemšanu 

saskaľā ar Eiropas 

Komisijas (EK) 

tiesību aktos, 

lēmumos un Latvijas 

Republikas (LR) 

normatīvajos aktos 

noteikto kārtību un 

apjomu. 

Šādu apakšprocesu 

pārbaude: 

- Informācijas avotu 

(Ietvara dokuments, 

līgums, EK lēmums) 

saľemšana un 

nosacījumu 

ievadīšana SAP ERP; 

- Uzskaites un naudas 

līdzekļu kontu 

atvēršana; 

- Avansa pieprasījuma 

sagatavošana un 

nosūtīšana EK; 

- Izdevumu 

deklarācijas 

pārbaude, pieteikuma 

maksājuma 

saľemšanai 

sagatavošana un 

nosūtīšana EK; 

- Saľemtā finansējuma 

precīza, savlaicīga 

Izdevumu 

sertificēšana – 

nodrošināt pamatotu, 

EK tiesību aktos, LR 

normatīvajos aktos un 

noslēgtajos līgumos 

noteiktajām prasībām 

atbilstošu, finanšu 

līdzekļu pieprasīšanu 

EK. 

Šādu apakšprocesu 

pārbaude: 

- Starpposma 

izdevumu deklarāciju 

un apliecinājumu 

izdevumu 

sertificēšanai 

saľemšana no SI; 

- Izdevumu 

deklarācijas par 

attaisnotajiem 

izdevumiem 

pārbaude; 

- SI un atbildīgo 

struktūrvienību 

informēšana par 

izdevumu 

deklarācijās 

konstatētajām datu 

neatbilstībām un 

kļūdu novēršana; 

Sertifikāta, izdevumu 

deklarācijas un 

pieteikuma 

sagatavošana 

maksājuma 

saľemšanai saskaľā ar 

auditi šo sistēmu 

ietvaros tiks atkārtoti  

reizi piecos gados. 
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- Maksājumu 

dokumentu pārbaude, 

asignējumu izpilde un 

maksājumu veikšana - 

nodrošināt Eiropas 

Savienības Kohēzijas 

fonda finanšu līdzekļu 

maksājumu 

dokumentu pārbaudi, 

asignējumu izpildi un 

maksājumu veikšanu 

atbilstoši saskaľā ar 

Eiropas Savienības un 

LR normatīvajiem 

aktiem par Kohēzijas 

fonda vadību, 

noslēgtajiem 

būvdarbu, piegāžu vai 

pakalpojumu 

līgumiem, kā arī 

finansēšanas plāniem, 

kas izstrādāti saskaľā 

ar likumu par valsts 

budžetu kārtējam 

gadam. 

Šādu apakšprocesu 

pārbaude: 

- Maksājumu 

prognozēšana 

Kohēzijas fonda 

projekta ietvaros; 

- Finanšu resursu 

nodrošināšana; 

- Maksājumu 

dokumentu 

saľemšana, pārbaude 

un maksājuma 

uzskaite un 

atspoguļošana 

pārskatos. 

Maksājumu 

dokumentu pārbaude, 

asignējumu izpilde 

un maksājumu 

veikšana - nodrošināt 

Eiropas Savienības 

struktūrfondu finanšu 

līdzekļu maksājumu 

dokumentu pārbaudi, 

asignējumu izpildi un 

maksājumu veikšanu 

atbilstoši saskaľā ar 

Eiropas Savienības 

un LR normatīvajiem 

aktiem par 

struktūrfondu vadību, 

noslēgtajiem 

būvdarbu, piegāžu 

vai pakalpojumu 

līgumiem, kā arī 

finansēšanas 

plāniem, kas 

izstrādāti saskaľā ar 

likumu par valsts 

budžetu kārtējam 

gadam. 

Šādu apakšprocesu 

pārbaude: 

- Maksājumu 

prognozēšana 

Kohēzijas fonda 

projekta ietvaros; 

- Finanšu resursu 

nodrošināšana; 

EK tiesību aktos 

noteikto un to 

nosūtīšana EK. 
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veikšana 

- Atmaksas maksājuma 

uzdevuma 

sagatavošana un 

pārskaitījuma 

veikšana; 

- Precīza, savlaicīga 

datu ievadīšana VK 

informācijas sistēmās 

(VBIS,  SAP ERP 

u.c.) un atspoguļošana 

pārskatos; 

- Datu salīdzināšana ar 

klientu, Latvijas 

Banku un EK. 

- Maksājumu 

dokumentu 

saľemšana, pārbaude 

un maksājuma 

veikšana 

- Atmaksas maksājuma 

uzdevuma 

sagatavošana un 

pārskaitījuma 

veikšana; 

- Precīza, savlaicīga 

datu ievadīšana VK 

informācijas sistēmās 

(VBIS,  SAP ERP 

u.c.) un 

atspoguļošana 

pārskatos; 

- datu salīdzināšana ar 

klientu, Latvijas 

Banku un EK. 

Kohēzijas fonda 

vadības un 

kontroles sistēma 

(SEI1 un SEI2 – 

audita programma) 

Izdevumu 

sertificēšana – 

nodrošināt pamatotu, 

EK tiesību aktos, LR 

normatīvajos aktos un 

noslēgtajos līgumos 

noteiktajām prasībām 

atbilstošu, finanšu 

līdzekļu pieprasīšanu 

EK. 

Šādu apakšprocesu 
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pārbaude: 

- Starpposma 

izdevumu deklarāciju 

un apliecinājumu 

izdevumu 

sertificēšanai 

saľemšana no SI; 

- Izdevumu 

deklarācijas par 

attaisnotajiem 

izdevumiem 

pārbaude; 

- SI un atbildīgo 

struktūrvienību 

informēšana par 

izdevumu 

deklarācijās 

konstatētajām datu 

neatbilstībām un 

kļūdu novēršana; 

- Sertifikāta, izdevumu 

deklarācijas un 

pieteikuma 

sagatavošana 

maksājuma 

saľemšanai saskaľā 

ar EK tiesību aktos 

noteikto un to 

nosūtīšana EK. 

Starpniekinstitūcijas  

Valsts 

kanceleja  

2007LV051P

O001 

37 140 383 

EUR 

Valsts 

kancelejas 

konsultante 

Atbildīgās 

iestādes 

funkciju 

nodrošināšanas 

struktūrfondu  

(Eiropas 

MI1 un SI6 audita 

programmas 

01.07.2009.-

30.06.2010.  

Valsts kancelejas 

SI8, SI9, SI10 audita 

programmas 

01.07.2010.-

30.06.2011. Valsts 

kancelejas konsultantes 

prioritāte būs sistēmu 

 2012.-2015.gados 

Valsts kancelejas 

konsultante veiks 

Eiropas Sociālā fonda 

ieviešanas un apguves 

sistēmas atbildīgās 
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Sociālā fonda) 

administrēšanā 

sistēmas riska 

novērtējums - 

105, kas atbilst 

augsta riska 

pakāpei. 

 

konsultantes prioritāte 

būs sistēmu audita 

veikšana projekta 

iesniedzēja un 

finansējuma saľēmēja 

funkciju 

nodrošināšanas 

struktūrfondu  

administrēšanā. 

Audita mērķis būs – 

sniegt  vadībai 

pārliecību par iekšējās 

kontroles sistēmas 

efektivitāti un projekta 

iesniedzēja un 

finansējuma saľēmēja 

funkciju 

nodrošināšanas 

atbilstību. 

Lai nodrošinātu 

projektu iesniedzēju un 

gala saľēmēja 

funkcijas, darba 

apjomā tiks nosegtas 

iekšējās procedūras.  

audita veikšana par 

atbildīgās iestādes 

funkciju 

nodrošināšanu. 

Audita mērķis būs – 

sniegt vadībai 

pārliecību par iekšējās 

kontroles sistēmas 

efektivitāti 

struktūrfondu 

administrēšanā, kā arī 

par sistēmas atbilstību 

LR un EK normatīvo 

aktu prasībām. 

Darba apjomā tiks 

iekļauti iekšējās 

projekta 

dokumentācijas 

pārbaude. 

iestādes funkciju un 

projekta iesniedzēja un 

finansējuma saľēmēja 

funkciju īstenošanas 

sistēmas auditus 

saskaľā ar sistēmas 

riska novērtējumu, ja 

riska pakāpe būs 

augsta, tad saskaľā ar 

iekšējā audita 

normatīvajiem aktiem, 

auditi šīs sistēmas 

ietvaros tiks atkārtoti  

reizi trijos gados, bet, 

ja riska pakāpe būs 

vidēja – tad reizi piecos 

gados. 

 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

2007LV161P

O002; 

2007LV161P

D001; 

2007LV051P

O001; 

748 763 419 

EUR 

 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrijas 

Iekšējā audita 

departaments 

Tika 

identificētas 

sekojošas 

sistēmas:  

1. augsta riska 

pakāpes 

sistēmas: 

 Eiropas 

Savienības 

fondu 

pārraudzība; 

Iekšējā audita 

departamenta prioritāte 

01.07.2009. – 

30.06.2010. ir veikt 6 

sistēmu auditi: 

Datu ievadīšana un 

kontrole datu 

informācijas sistēmās 

(SI8 audita 

programma), projektu 

labojumu sagatavošana 

(daļa no SI1 audita 

programmas), 

Iekšējā audita 

departamenta prioritāte 

01.07.2010. – 

30.06.2011. ir veikt 7 

auditus: 3 auditi par 

projektu atlasi un 

apstiprināšanu 

(SI1audita 

programma), 

informācijas un 

publicitātes pasākumu 

īstenošana (SI10 

audita programma), 

Iekšējā audita 

departamenta 

prioritāte 

01.07.2011. – 

30.06.2012. ir veikt 

5 auditus: ESF un 

ERAF projektu 

ieviešanas 

uzraudzība (SI7 

audita 

programma), datu 

ievadīšana un 

kontrole datu 

2012.-2015.gados IZM 

Iekšējā audita 

departaments 

nodrošinās iekšējo 

auditu veikšanu 

saskaľā ar sistēmas 

riska novērtējumu, 

sistēmas ar augstu riska 

pakāpi tiks auditētas 

reizi trijos gados, 

sistēmas ar vidēju risku 

tiks auditētas vismaz 

četros gados reizi.  
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 Finanšu 

plānošana; 

 Tehniskā 

atbalsta 

projektu 

ieviešana; 

 Citu projektu 

ieviešana 

Atbildīgajā 

un to 

padotības 

iestādēs; 

 Datu 

ievadīšana 

un kontrole 

datu 

informācijas 

sistēmās; 

 Projektu 

labojumu 

sagatavošana 

2. vidēja riska 

sistēmas: 

 Projektu 

iesniegumu 

atlase un 

apstiprināšan

a; 

 Informācijas 

un 

publicitātes 

pasākumu 

īstenošana; 

 Izmaiľas 

iekšējās 

Lēmumu kontrole un 

analīze (papildus 

audits), Finanšu 

plānošana (papildus 

audits) un 2 projektu 

vadības sistēmas auditi 

(MI1/SI6 audita 

programma).  

Auditu mērķis – gūt 

pārliecību, ka ievadītā 

informācija ir uzticama 

un aktuāla 

informācijas sistēmā; 

projektu labojumu 

sagatavošana, kā arī 

lēmumu kontrole un 

analīze un finanšu 

plānošana notiek 

atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām; 

pārliecināties, ka 

projektu ieviešana 

notiek saskaľā ar 

iekšējām kārtībām, lai 

izvērtētu vai ir 

neatbilstības iekšējai 

kontroles sistēmai. 

Audita darba apjomā 

tiks iekļauti iekšējās 

kārtības un citi 

normatīvie akti, lai 

pārbaudītu vai 

procedūras tiek 

ievērotas un ir 

efektīvas, izskatot 

dokumentus. 

Izmaiľas iekšējās 

kontroles sistēmā (SI9 

audita programma) 
un 2 projektu vadības 

sistēmu auditi 

(MI1/SI6 audita 

programma). 

Auditu mērķis – sniegt 

vadībai pārliecību, ka 

projektu iesniegumu 

atlase un 

apstiprināšana, 

informācijas un 

publicitātes pasākumu 

īstenošana notiek 

atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, efektīva 

iekšējā kontroles 

sistēma ir ieviesta un 

darbojas, un ir aktuāla, 

kā arī gūt pārliecību, ka 

projektu ieviešana 

notiek saskaľā ar 

iekšējām kārtībām, lai 

izvērtētu vai ir 

neatbilstības iekšējai 

kontroles sistēmai. 

Audita darba apjomā 

tiks iekļauti iekšējās 

kārtības un citi 

normatīvie akti, lai 

pārbaudītu vai 

procedūras tiek 

ievērotas un ir 

efektīvas, izskatot 

dokumentus. 

informācijas 

sistēmās (SI8 

audita 

programma), 
finanšu plānošana 

(papildus audits) 
un 2 projektu 

vadības sistēmas 

auditi (MI1/SI6 

audita 

programmas).  

Auditu mērķis būs - 

sniegt vadībai 

pārliecību par 

pārraudzības 

mehānisma 

efektivitāti, par 

informācijas 

uzticamību un 

patiesumu 

informācijas 

sistēmās, izvērtēt 

finanšu plānošanu, 

lai nodrošinātu 

aktivitāšu 

ieviešanu, kā arī, lai 

pārliecinātos ka 

projektu ieviešana 

atbilst iekšējām 

kārtībām , izvērtējot 

neatbilstību 

esamību iekšējā 

kontroles sistēmā. 

Audita darba 

apjomā tiks iekļauti 

iekšējās kārtības un 

citi normatīvie akti, 

lai pārbaudītu vai 

procedūras tiek 

Auditi, kuros izvērtē 

sistēmas pamatprasības 

tiek veikti biežāk, lai 

nodrošinātu aktuālu 

informāciju Revīzijas 

iestādes Gada kontroles 

ziľojumam un sniegtu 

viedokli par vadības un 

kontroles sistēmas 

efektivitāti.  

 

Auditu mērķis būs - 

sniegt vadībai 

pārliecību par iekšējās 

kontroles sistēmas 

efektivitāti  

struktūrfondu 

administrēšanā, kā arī 

par sistēmas atbilstību 

LR un EK normatīvo 

aktu prasībām.  
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kontroles 

sistēmās; 

 Lēmumu 

izskatīšana 

un analīze. 

ievērotas un ir 

efektīvas, izskatot 

dokumentus. 

Vides 

ministrija 

2007LV161P

O002 

792 690 000 

EUR 

Vides 

ministrijas 

Iekšējā audita 

departaments 

Vides 

ministrijas kā 

Atbildīgās 

iestādes 

funkciju 

nodrošināšana 

struktūrfondu 

(ERAF, 

Kohēzijas 

fonds) vadībā ir 

identificētas 8 

sistēmas, kuru 

riska 

novērtējums  ir 

robežās no 97 

līdz 123, kas 

atbilst augstai 

riska pakāpei.  

01.07.2009.-

30.06.2010. Vides 

ministrijas Iekšējā 

audita departamenta 

prioritātes būs veikt 2 

sistēmas auditus: 

iepirkumu sistēma 

Kohēzijas fondu 

finansētajiem projektu 

auditiem (MI1/SI6 

audita programma) 
un projektu atlases 

sistēmas audits (SI1 

audita programma). 

 KF iepirkumu procesa  

un ERAF finansēto 

projektu atlases 

procesa norises 

atbilstība normatīvo 

aktu un iekšējo 

procedūru prasībām.    

Auditu mērķis būs – 

sniegt vadībai 

pārliecību par 

iepirkuma procesa 

atlases procedūru 

atbilstību normatīvo 

aktu un iekšējo 

procedūru prasībām. 

Audita apjomā tiks 

iekļautas  KF 

finansēto projektu 

ietvaros veiktu 

01.07.2010.-

30.06.2011. Vides 

ministrijas Iekšējā 

audita departamenta 

prioritāte – Vides 

ministrijas kā 

Atbildīgās iestādes 

funkciju nodrošināšana 

KF un ERAF finansēto 

projektu vadībā (SI1, 

SI3, SI7, SI10 SI11 

audita programmas).  

Auditu mērķis būs – 

sniegt vadībai 

pārliecību, ka ministrija 

kā Atbildīgā iestāde 

nodrošina KF un ERAF 

finansēto projektu 

vadību un uzraudzību 

(publicitātes pasākumi, 

Informācijas sistēmas 

uzturēšana savas 

kompetences ietvaros, 

pārbaudes projektu 

īstenošanas vietās, 

ziľojumi) atbilstoši 

normatīvo aktu 

prasībām.  

Audita apjomā tiks 

iekļautas ministrijas kā 

Atbildīgās iestādes  KF 

un ERAF finansēto 

projektu  vadības un 

01.07.2011.-

30.06.2012. Vides 

ministrijas Iekšējā 

audita departamenta 

prioritāte – Vides 

ministrijas kā 

Atbildīgās iestādes 

funkciju 

nodrošināšana KF 

un ERAF finansēto 

projektu vadībā 

(SI4, SI5, SI6, 

MI1/SI6 audita 

programmas).  

Auditu mērķis būs 

– sniegt vadībai 

pārliecību, ka 

ministrija kā 

Atbildīgā iestāde 

nodrošina KF un 

ERAF finansēto 

projektu vadību un 

uzraudzību 

(publicitātes 

pasākumi, 

Informācijas 

sistēmas uzturēšana 

savas kompetences 

ietvaros, pārbaudes 

projektu 

īstenošanas vietās, 

ziľojumi) atbilstoši 

normatīvo aktu 

Tā kā KF Iepirkumu un 

Maksājumu sistēmu, kā 

arī KF un ERAF 

vadības un uzraudzības 

sistēmu riska pakāpe ir 

augsta, tad saskaľā ar 

LR iekšējā audita 

normatīvajiem aktiem, 

šo sistēmu ietvaros 

auditi tiks atkārtoti 

reizi trijos gados.  
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iepirkumu pārbaudes.    uzraudzības sistēmas 

funkciju 

nodrošināšanas  

pārbaudes.  

prasībām.  

Audita apjomā tiks 

iekļautas ministrijas 

kā Atbildīgās 

iestādes  KF un 

ERAF finansēto 

projektu  vadības 

un uzraudzības 

sistēmas funkciju 

nodrošināšanas  

pārbaudes. 

2011.gadā tiks 

auditētas „KF 

maksājumu‖ un 

„KF projektu‖ 

sistēmas. 

Labklājības 

ministrija  

2007LV161P

O002, 

2007LV051P

O001 

258 028 512 

EUR 

 

Labklājības 

ministrijas 

Iekšējā audita 

departaments 

Labklājības 

ministrijas  

ESF un ERAF 

resursu 

piesaiste, 

apgūšana un 

ieviešanas 

uzraudzība pēc 

riska 

novērtējuma ir 

novērtēta ar 103 

punktiem, kas 

atbilst augstai 

riska pakāpei. 

 

2009.gada prioritāte: 

sistēmas audita „ ESF 

un ERAF resursu 

piesaiste, apgūšana un 

ieviešanas uzraudzība‖ 

veikšana. (SI1, SI8, 

SI9, SI10 audita 

programmas) 

Sistēmas audita 

mērķis: sniegt vadībai 

pārliecību, ka ESF un 

ERAF piesaiste, 

apgūšana un 

ieviešanas uzraudzība 

notiek saskaľā ar 

izstrādātajām 

procedūrām un noris 

atbilstoši plānotajam. 

2010.gada prioritāte: 

kvalitātes audita „ESF 

un ERAF resursu 

piesaiste, apgūšana un 

ieviešanas uzraudzība‖ 

veikšana.  

Pēcieviešanas pārbaužu 

mērķis: pārliecināties, 

ka iepriekšējos auditos 

izteiktie ieteikumi tiek  

ieviesti. 

 

2011.gada 

prioritāte: 

sistēmas audita „ 

ESF un ERAF 

resursu piesaiste, 

apgūšana un 

ieviešanas 

uzraudzība‖ 

veikšana (SI1, SI8, 

SI9, SI10 audita 

programma). 

Sistēmas audita 

mērķis: sniegt 

vadībai pārliecību, 

ka ESF un ERAF 

piesaiste, apgūšana 

un ieviešanas 

uzraudzība notiek 

saskaľā ar 

izstrādātajām 

procedūrām un 

noris atbilstoši 

2012.-2015.gados 

prioritāte:  

sistēmas audita, 

kvalitātes audita un 

ieteikumu uzraudzības 

audita „ ESF un ERAF 

resursu piesaiste, 

apgūšana un ieviešanas 

uzraudzība‖ veikšana. 

Auditu mērķis: sniegt 

vadībai pārliecību, ka 

ESF un ERAF 

piesaiste, apgūšana un 

ieviešanas uzraudzība 

notiek saskaľā ar 

izstrādātajām 

procedūrām, kvalitātes 

vadības sistēmas 

procesiem un noris 

atbilstoši plānotajam, 

kā arī tiek ieviesti 

auditu laikā izteiktie 
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plānotajam. ieteikumi. 

Reģionālā 

attīstības un 

pašvaldību 

lietu 

ministrija, 

Valsts 

reģionālās 

attīstības 

aģentūra 

2007LV161P

O002, 

2007LV051P

O001 

8 611 218 

804 EUR 

Reģionālā 

attīstības un 

pašvaldību 

lietu 

ministrijas 

(RAPLM) 

Audita 

departaments 

(AD)  

Kopš 

01.06.2009. 

sistēmu auditos 

tiks iekļauti 

Valsts 

reģionālās 

attīstības 

aģentūras 

(VRAA) auditi, 

sakarā ar 

audita funkciju 

centralizāciju. 

Ir identificētas 3 

apakšsistēmas 

Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu 

2007. – 2013. 

gadam vadības 

un kontroles 

sistēmā: 

Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu 

aktivitāšu 

ieviešanas 

vadība un 

uzraudzība – 

augsta riska 

pakāpe; 

Tehniskās 

palīdzības 

projektu 

īstenošana – 

vidēja riska 

pakāpe; 

2009.gada prioritāte: 

 Sistēma „ Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu 

aktivitāšu ieviešanas 

vadība un uzraudzība‖ 

tiks auditēta RAPLM, 

kā arī VRAA, jo šī 

sistēma ir novērtēta ar 

augstu riska pakāpi. 

(SI2, SI3, SI4, SI5, 

SI6, SI7, SI8, SI9, 

SI10 audita 

programmas). 

RAPLM ir 

nepieciešams sniegt 

viedokli par Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu vadības 

un kontroles sistēmu 

atbildīgajā iestādē, šī 

sistēma tiks auditēta 

katru gadu. 

„Tehniskās palīdzības 

projektu īstenošanas‖ 

sistēma arī tiks 

auditēta.  

 

2010.gada prioritāte:  

Sistēma „Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu 

aktivitāšu ieviešanas 

vadība un uzraudzība‖ 

tiks auditēta, jo šī 

sistēma ir novērtēta ar 

augstu riska  pakāpi 

(SI8,SI9, SI10 audita 

programmas). 

  

2011.gada 

prioritāte: 

Sistēma „Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu 

aktivitāšu 

ieviešanas vadība 

un uzraudzība‖ tiks 

auditēta, jo šī 

sistēma ir novērtēta 

ar augstu riska  

pakāpi (SI8,SI9, 

SI10 audita 

programmas) 

Sistēmas 

„Ministrijas 

ieinteresētība 

Eiropas Savienības 

struktūrfondu 

ieviešanā‖ audita 

veikšana (papildus  

audits). 

2012-2015.gadu 
periodā vidējā riska 

sistēmas tiks auditētas 

reizi 4 gados, bet  

sistēma „ Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu 

aktivitāšu ieviešanas 

vadība un uzraudzība ir 

augsta riska sistēma un 

RAPLM AD ir 

nepieciešams sniegt 

viedokli par Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu vadības 

un kontroles sistēmu 

atbildīgajā iestādē, šī 

sistēma tiks auditēta 

katru gadu. 
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Ministrijas 

interešu 

pārstāvniecības 

Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu 

ieviešanā - riska 

pakāpe ir vidēja. 

Kultūras 

ministrija 

2007LV161P

O002 

41 405 928 

EUR 

Kultūras 

ministrijas 

Iekšējā audita 

nodaļa 

1.Iekšējā 

kontroles 

sistēma un tās 

izmaiľu vadība 

(riska 

novērtējums – 

91 vidēja riska 

pakāpe); 

 

2.Metodiskais 

atbalsts projekta 

iesniegumu 

iesniedzējiem un 

finansējuma 

saľēmējiem 

(riska 

novērtējums – 

75 vidēja riska 

pakāpe); 

 

3.Projektu atlase 

(riska 

novērtējums – 

100 augsta riska 

pakāpe); 

 

4.Projekta 

progresa 

pārbaudes (riska 

Metodiskā atbalsta 

projekta iesniegumu 

iesniedzējiem un 

finansējuma 

saľēmējiem sistēmas 

audits (SI10 audita 

programma) - 
pamatojums, 

uzdevums:  

Iestādes atbildīgā 

struktūrvienība 

zināmu laiku būs jau 

sniegusi attiecīgo 

pakalpojumu. Auditu 

paredzēts veikt pirms 

kārtējās aktivitātes 

konkursa 

izsludināšanas.  

Audita gaitā paredzēts 

gūt pārliecību par 

ieviesto procedūru 

kvalitāti un 

efektivitāti. 

Projektu atlases 

sistēmas audits (SI1 – 

audita programma) - 

uzdevuma 

pamatojums:  

Gūt pārliecību par  to, 

Projekta progresa 

pārbaužu sistēmas 

audits (SI2 audita 

programma) - 

pamatojums,  

uzdevums : 

Izvērtēt ieviesto 

informācijas sistēmu, 

tās darbību, 

informācijas kvalitāti 

un sistēmas drošību. 

Gūt pārliecību, ka 

atbildīgajā iestāde 

datus par projektu 

iesniegumiem  Eiropas 

Savienības fondu 

vadības un 

informācijas sistēmā 

uzglabā atbilstoši 

normatīvo aktu 

prasībām. 

Informācijas kvalitātes 

un drošības sistēmas 

audits (SI8 audita 

programma) - 

pamatojums,  

uzdevums : 

Gūt pārliecību, ka 

atbildīgās iestādes 

Metodiskā atbalsta 

projekta 

iesniegumu 

iesniedzējiem un 

finansējuma 

saľēmējiem 

sistēmas audits 

(SI10 audita 

programma)- 
pamatojums, 

uzdevums:  

Iestādes atbildīgā 

struktūrvienība 

zināmu laiku būs 

jau sniegusi 

attiecīgo 

pakalpojumu. 

Auditu paredzēts 

veikt pirms kārtējās 

aktivitātes 

konkursa 

izsludināšanas.  

Audita laikā ir 

plānots gūt 

pārliecību par 

ieviesto procedūru 

kvalitāti un 

efektivitāti. 

Projektu atlases 

2012-2015.gadu 

periodā tiks auditētas 

šādas sistēmas: 

- Iekšējā kontroles 

sistēma un tās 

izmaiľu vadība; 

- Projektu ieviešanas 

pārbaudes; 

- Aktivitātes, 

pasākumu 

īstenošanas 

uzraudzība; 

- Neatbilstību 

identificēšana un 

uzskaite; 

- Informācijas 

kvalitāte un drošība; 

- Publicitātes 

nodrošināšana; 

- Tehniskās palīdzības 

projektu īstenošana. 
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novērtējums – 

88 vidēja riska 

pakāpe); 

 

5.Aktivitātes, 

pasākumu 

īstenošanas 

uzraudzība 

(finanšu 

progress, 

rezultatīvais 

progress) (riska 

novērtējums – 

94 vidēja riska 

pakāpe);  

 

6.Neatbilstību 

identificēšana un 

uzskaite (riska 

novērtējums – 

100 augsta riska 

pakāpe); 

 

7.Informācijas 

kvalitāte un 

drošība (riska 

novērtējums – 

86 vidēja riska 

pakāpe); 

 

8.Publicitātes 

nodrošināšana 

(riska 

novērtējums – 

73 vidēja riska 

pakāpe); 

 

ka iestādē ieviestās 

tehniskās palīdzības 

projektu īstenošanas 

gaitas uzraudzības 

procedūras ir 

efektīvas, veikt 

projektu īstenošanas 

gaitas atbilstības 

novērtējumu.   

Publicitātes 

nodrošināšanas 

sistēmas audits (SI10 

audita programma)  
- pamatojums, 

uzdevums: 

Izvērtēt ieviestās 

procedūras par 

neatbilstību 

identificēšanu un 

uzskaiti un ziľošana 

atbildīgajai 

institūcijai, kā arī 

priekšlikumu 

sniegšana procedūru 

pilnveidošanai. 

Tehniskās palīdzības 

projektu īstenošanas 

sistēmas audits 

(MI1/SI6 audita 

programma) - 

pamatojums, 

uzdevums :  

Gūt pārliecību par  to, 

ka iestādē ieviestās 

tehniskās palīdzības 

projektu īstenošanas 

gaitas uzraudzības 

procedūras ir 

pārziľā esošo 

aktivitāšu un pasākumu 

īstenošanas uzraudzībai 

ieviestās procedūras ir 

efektīvas, pietiekamas 

un atbilst normatīvo 

aktu prasībām. 

Neatbilstību 

identificēšanas un 

uzskaites sistēmas 

audits (S61 audita 

programma) - 

pamatojums, 

uzdevums: 

Uz audita brīdi būs 

pabeigta projektu 

iesniegumu atlase 

3.4.3.1.aktivitātē  

„Nacionālas un 

reģionālas nozīmes 

daudzfunkcionālu 

centru izveide‖. Gūt 

pārliecību, ka 

atbildīgās iestādes 

veiktā atlase ir 

noritējusi atbilstoši  

noteikto procedūru un 

normatīvo aktu 

prasībām. Sniegt 

ieteikumus procedūru 

pilnveidošanai nākamo 

aktivitāšu projektu 

atlasei. 

 

sistēmas audits 

(SI1 – audita 

programma) - 

pamatojums, 

uzdevums :  

Gūt pārliecību par  

to, ka iestādē 

ieviestās tehniskās 

palīdzības projektu 

īstenošanas gaitas 

uzraudzības 

procedūras ir 

efektīvas, veikt 

projektu 

īstenošanas gaitas 

atbilstības 

novērtējumu.   

Aktivitātes, 

pasākumu 

īstenošanas 

uzraudzības 

sistēmas audits (SI7 

audita 

programma) -  

pamatojums, 

uzdevums : 

Gūt pārliecību, ka 

Sadarbības iestādes 

(CFLA) sniegtie 

pakalpojumi, veicot 

projekta progresa 

pārbaudes, ir 

kvalitatīvi un tiek 

veikti saskaľā ar 

2008.gada 27.martā 

noslēgto vienošanos 

starp KM un CFLA 

par sadarbību 
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9.Tehniskās 

palīdzības 

projektu 

īstenošana (riska 

novērtējums – 

86 vidēja riska 

pakāpe). 

efektīvas, veikt 

projektu īstenošanas 

gaitas atbilstības 

novērtējumu.   

Eiropas Savienības 

fondu vadībā 2007.- 

2013. gada 

plānošanas periodā. 

 

 

Satiksmes 

ministrija 

2007LV161P

O002 

1 203,8 milj. 

EUR 

 

Satiksmes 

ministrijas 

Iekšējā audita 

un kvalitātes 

vadības 

departaments 

Satiksmes 

ministrijā tika 

identificētas 10 

sistēmas: 

 1.Projektu 

atlases un 

novērtēšanas 

sistēma ERAF 

un KF, kurai 

novērtējums ir 

vidēja riska 

pakāpe – 95,5 

punkti, tiks 

auditēta reizi 4 

gados; 

 2.Projekta 

progresa 

pārbaudes – 

vidēja riska 

novērtējums – 

101,5 punkti,  

tiks auditēta 

reizi 4 gados; 

3.Pārbaudes 

projekta 

īstenošanas 

vietās – vidējais 

svērtais riska 

novērtējums 

105 – auditi tiks 

01.07.2009.-

30.06.2010.  

Satiksmes ministrijas 

Iekšējā audita un 

kvalitātes vadības 

departamenta 

prioritāte būs 

kvalitātes un 

informācijas drošības  

sistēmas audits (SI8 

audita programma). 

Audita mērķis būs 

sniegt pārliecību 

vadībai, ka Eiropas 

Savienības fondu 

informācijas kvalitātes 

un drošības sistēma 

strādā efektīvi un 

atbilst LR un EK 

normatīvo aktu 

prasībām. 

Audita apjomā tiks 

iekļautas Satiksmes 

ministrijas funkciju 

attiecībā uz 

informācijas kvalitātes 

un drošības sistēmu. 

 

01.07.2009.-

01.07.2010.-

30.06.2011. Satiksmes  

ministrijas Iekšējā 

audita un kvalitātes 

vadības departamenta 

prioritāte būs projektu 

progresa pārbaudes 

(SI2 audita 

programma). 

Audita mērķis būs 

sniegt vadībai 

pārliecību, ka 

administratīvās 

pārbaudes tiek veiktas, 

lai nodrošinātu īsteno 

projektu atbilstošu 

norisi un saglabātu tām 

atbilstošus 

pierādījumus.  

Vienlīdzīgas attieksmes 

un konfidencialitātes 

ievērošana attiecībā uz 

visiem finansējuma 

saľēmējiem, 

nodrošinot tam 

atbilstošus 

pierādījumus. Visas 

attiecīgās Satiksmes 

ministrijas funkcijas 

tiks iekļautas darba 

apjomā. 

01.01.2011.-

30.06.2012. 

Satiksmes  

ministrijas Iekšējā 

audita un kvalitātes 

vadības 

departamenta 

prioritāte būs 

neatbilstību 

identificēšanas un 

uzskaites sistēma. 

Audita mērķis būs 

sniegt vadībai 

pārliecību, ka 

ministrija nodrošina 

neatbilstību 

identificēšanu un 

uzskaiti. Visas 

attiecīgās Satiksmes 

ministrijas 

funkcijas tiks 

iekļautas darba 

apjomā (SI6 audita 

programma). 

 

01.01.2011.-

30.06.2012. 

Satiksmes  

ministrijas Iekšējā 

audita un kvalitātes 

2012.-2015.gadam. 

Tā kā līdz 30.06.2011. 

auditos tiks aptvertas 

visas 10 Satiksmes 

ministrijas auditējamās 

sistēmas, saskaľā ar 

riska novērtējumu 

atkārtoti augsta riska 

sistēmas tiks auditētas 

reizi 3 gados, vidēja 

riska sistēmas – reizi 4 

gados un zema riska 

sistēmas – reizi 5 

gados. 
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veikti reizi 4 

gados; 

4.Maksājumu 

pieprasījumu 

pārbaudes un 

apstiprināšanas 

sistēma tika 

identificēta kā 

vidēja riska – 

112 punkti, tā 

tiks auditēta 

reizi 4 gados; 

5.Izdevumu 

deklarācijas 

sagatavošana un 

apstiprināšanas 

sistēma tika 

novērtēta kā 

vidēja riska 

sistēma ar 

vidēji svērto 

kopējo riska 

novērtējumu 

110 punktiem, 

tiks auditēta 

reizi 4 gados; 

6.Neatbilstību 

identificēšanas 

un uzskaites 

sistēma, 

novērtēta ar 

vidēji svērto 

kopējo riska 

novērtējumu - 

98 punktiem, 

tiks auditēta 

30.06.2010.  

Satiksmes ministrijas 

Iekšējā audita un 

kvalitātes vadības 

departamenta 

prioritāte būs iekšējās 

kontroles sistēmas 

novērtēšana gala 

finansējuma saľēmēju 

līmenī (MI1/SI6 

audita programma). 

Iekšējās kontroles un 

vadības mērķis būs 

sniegt vadībai 

pārliecību, ka iekšējā 

kontroles sistēma 

nodrošina Eiropas 

Savienības fondu 

projektu ieviešanu un 

atbilst LR un EK 

normatīvo aktu 

prasībām. 

01.07.2009.-

30.06.2010. Satiksmes 

ministrijas Iekšējā 

audita un kvalitātes 

vadības departamenta 

prioritāte būs 

Maksājumu 

pieprasījumu 

pārbaudes un 

apstiprināšanas 

sistēmas (SI4 audita 

programma). 

Audita mērķis būs 

vadībai pārliecību, ka 

sistēma darbojas 

efektīvi un, ka tiek 

 

01.07.2010.-

30.06.2011. Satiksmes 

ministrijas Iekšējā 

audita un kvalitātes 

vadības departamenta 

prioritāte būs 

maksājumu 

pieprasījumu pārbaudes 

un apstiprināšanas 

sistēma (SI5 audita 

programma).  

Audita mērķis būs - 

sniegt vadībai 

pārliecību, ka 

atbilstošas informācijas 

nodrošināšana  

Sertifikācijas iestādei 

izdevumu deklarāciju 

veidā;  administratīvās 

pārbaudes tiek veiktas 

pirms izdevumu 

sertificēšanas; 

vienlīdzīgas attieksmes 

un konfidencialitātes 

ievērošana attiecībā uz 

visiem finansējuma 

saľēmējiem. Visas 

attiecīgas Satiksmes 

ministrijas funkcijas 

tiks iekļautas darba 

apjomā. 

 

01.07.2010.-

30.06.2011. Satiksmes 

ministrijas Iekšējā 

audita un kvalitātes 

vadības departamenta 

vadības 

departamenta 

prioritāte būs 

informācijas 

sniegšanas projektu 

pieteicējiem un 

īstenotājiem 

sistēma (SI10 

audita 

programma). 
Audita mērķis būs - 

sniegt vadībai 

pārliecību, ka tiek  

nodrošināta skaidra 

un pieejama 

informācija par 

piedāvātajām 

iespējām projektu 

īstenošanā un 

atbilstošu projekta 

īstenošanas gaitas 

nodrošināšanu. 

 

01.01.2011.-

30.06.2012. 

Satiksmes  

ministrijas Iekšējā 

audita un kvalitātes 

vadības 

departamenta 

prioritāte būs 

projektu atlases un 

novērtēšanas 

sistēma (SI1 audita 

programma). 

Audita mērķis būs 

sniegt vadībai 

pārliecību, ka 

projektu atlase un 
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reizi 4 gados; 

7.Aktivitātes, 

pasākumu 

ieviešanas 

uzraudzība 

(finanšu un 

rezultatīvais 

progress) tika 

novērtēta kā 

vidējas 

prioritātes 

sistēma ar 107 

punktiem, tiks 

auditēta reizi 4 

gados ; 

8.Informācijas 

kvalitātes un 

drošības 

sistēma, ľemot 

vērā 

informācijas 

plūsmas 

sākuma posmu , 

tika novērtēta ar 

115 punktiem  

kā augsta riska 

sistēma; 

9.Iekšējās 

kontroles 

sistēmas 

novērtējums 

aktualizējot 

stratēģisko 

plānu, ir 

novērtēts kā 

zems ar 89 

punktiem, tiks 

nodrošināta audita 

pierādījumu uzkrāšana 

par veiktajām 

pārbaudēm.  

Audita apjomā tiks 

iekļauta maksājumu 

pieteikumu pārbaude, 

lai gūtu pārliecību, ka 

finansējuma 

pieprasījums ir 

attiecināmi projektu 

izdevumi. 

Vienlīdzīgas 

attieksmes un 

konfidencialitātes 

ievērošana attiecībā uz 

visiem finansējuma 

saľēmējiem.  Visas 

attiecīgas Satiksmes 

ministrijas funkcijas 

tiks iekļautas darba 

apjomā. 

 

 

 

prioritāte būs 

aktivitātes un 

pasākumu ieviešanas 

uzraudzība (finanšu 

progress, rezultatīvais 

progress) sistēma (SI7 

audita programma).  

Audita mērķis būs 

sniegt vadībai 

pārliecību, ka 

uzraudzība par 

aktivitātes norisi notiek 

saskaľā ar laika plānu 

un projektu pasākumu 

kvalitatīvo realizāciju, 

ka konfidencialitāte 

tiek nodrošināta 

attiecībā uz pārbaudēs 

iegūto informāciju. 

Visas attiecīgās 

Satiksmes ministrijas 

funkcijas tiks iekļautas 

darba apjomā. 

 

01.07.2010.-

30.06.2011. Satiksmes  

ministrijas Iekšējā 

audita un kvalitātes 

vadības departamenta 

prioritāte būs 

pārbaudes projekta 

īstenošanas vietās 

sistēma (SI3 audita 

programma). 

Audita mērķis būs 

sniegt vadībai 

pārliecību, ka 

pārbaudes uz vietas 

vērtēšana notiek 

saskaľa ar LR un 

EK normatīvo aktu 

prasībām. Visas 

attiecīgās Satiksmes 

ministrijas 

funkcijas tiks 

iekļautas darba 

apjomā. 
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auditēta reizi 5 

gados; 

10.Informācijas 

sniegšanas 

projektu 

pieteicējiem un 

īstenotājiem 

sistēma tika 

novērtēta vidēji 

svērtā kopējā 

risku 

novērtējumā ar 

95 punktiem, 

tiks auditēta 

reizi 5 gados. 

tiek veiktas efektīvi un 

kvalitatīvi. Visas 

attiecīgas Satiksmes 

ministrijas funkcijas 

tiks iekļautas darba 

apjomā. 

 

Ekonomikas 

ministrija 

2007LV161P

O002; 

2007LV161P

D001; 

2007LV051P

O001. 

724,64 milj. 

EUR 

Ekonomikas 

ministrijas 

Stratēģiskās 

plānošanas, 

ieviešanas 

koordinācijas 

un audita 

nodaļa 

Ieguldījuma 

fonda 

ieviešanas 

sistēmas riska 

novērtējums  ir 

97, kas atbilst 

augsta riska 

pakāpei. 

 

Eiropas 

Savienības 

fondu aktivitāšu 

izstrāde un 

novērtēšanas 

vadības 

sistēmas riska 

novērtējums ir 

94, kas atbilst 

augsta riska 

pakāpei. 

 

2009.gada 1.pusgadā 

Ekonomikas 

ministrijas 

Stratēģiskās 

plānošanas, ieviešanas 

koordinācijas un 

audita nodaļas 

prioritāte ir vadības un 

kontroles sistēmas 

audits „Eiropas 

Savienības fondu 

sistēmas uzlabošana 

ministrijā saskaľā ar 

noteiktajiem 

normatīvajiem aktiem, 

utt.‖ (SI9 audita 

programma)  

 

2009.gada 2.pusgadā 

Ekonomikas 

ministrijas 

Stratēģiskās 

2010.gada 1.pusgadā 

Ekonomikas ministrijas 

Stratēģiskās 

plānošanas, ieviešanas 

koordinācijas un audita 

nodaļas prioritāte būs 

sistēmas audits  

„Eiropas Savienības 

struktūrfondu 

aktivitāšu ieviešanas 

uzraudzība un 

vērtēšana‖ (SI 7, SI10 

audita programmas).  

Audita mērķis ir sniegt 

vadībai pārliecību par 

iekšējās kontroles 

sistēmas efektivitāti un 

atbilstību normatīvo 

aktu prasībām. 

Izveidotās Eiropas 

Savienības fondu 

2011.gada 

1.pusgadā 

Ekonomikas 

ministrijas 

Stratēģiskās 

plānošanas, 

ieviešanas 

koordinācijas un 

audita nodaļas 

prioritāte „Eiropas 

Savienības fondu 

aktivitāšu un 

izvērtēšanas 

vadības 

izstrādāšana‖ (SI9 

audita 

programma). 

Audita mērķis ir 

sniegt vadībai 

pārliecību par 

iekšējās kontroles 

sistēmas efektivitāti 

2012.gadā 

„Ieguldījuma fonda 

ieviešana un iespējamā 

ieguldījuma fonda 

apsaimniekošanas 

funkciju nodošana 

Latvijas Garantiju 

aģentūrai‖ un 

2013.gadā „Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu 

aktivitāšu ieviešanas 

uzraudzība un 

vērtēšana‖. 

2014. gadā prioritāte 

būs „Eiropas 

Savienības fondu 

2007.-2013.gada 

plānošanas perioda 

noslēguma procedūras‖ 

2015.gadam „Eiropas 

Savienības fondu 
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Vadības un 

kontroles esošās 

sistēmas 

uzlabošana 

saskaľā ar 

normatīvo aktu 

izmaiľām, u.c.– 

84 kas atbilst 

vidēja riska 

pakāpei. 

 

 

 

plānošanas, ieviešanas 

koordinācijas un 

audita nodaļas 

prioritāte sistēmas 

audits „Ieguldījuma 

fonda ieviešana un 

iespējamā Ieguldījuma 

fonda 

apsaimniekošanas 

funkciju nodošana. 

Latvijas Garantiju 

aģentūras audita 

mērķis ir sniegt 

vadībai pārliecību, ka 

ieguldījuma fonda 

ieviešanas, kā arī 

iespējamās 

apsaimniekošanas 

nodošanas procedūras 

atbilst normatīvo aktu 

prasībām un tiek 

sasniegts ieguldījuma 

fonda mērķis.  

sistēmas pilnveidošana 

ministrijā atbilstoši 

normatīvo aktu un 

citām izmaiľām. (SI9, 

SI8 audita 

programmas). 

un atbilstību 

normatīvo aktu 

prasībām. 

Izveidotās Eiropas 

Savienības fondu 

sistēmas 

pilnveidošana 

ministrijā atbilstoši 

normatīvo aktu un 

citām izmaiľām. 

(SI9 audita 

programma). 

2007.-2013.gada 

plānošanas perioda 

lietvedība‖ audita 

mērķis ir sniegt vadībai 

pārliecību par iekšējās 

kontroles sistēmas 

efektivitāti un 

noslēguma procedūru 

atbilstību normatīvo 

aktu prasībām. 

Izveidotās Eiropas 

Savienības fondu 

sistēmas pilnveidošana 

ministrijā atbilstoši 

normatīvo aktu un 

citām izmaiľām. 

Veselības 

ministrija 

2007LV161P

O002, 

2007LV051P

O001 

„Infrastruktūr

a un 

pakalpojumi‖  
207 272 580 

EUR  

„Cilvēkresurs

i un 

nodarbinātība

‖  40 000 000 

EUR  

Veselības  

ministrijas  

Iekšējā audita 

un kvalitātes 

departaments 

Sistēmas riska 

novērtējums 84 

punkti – Vidējs. 

Sistēmu audits par 

Veselības ministrijas 

kā struktūrfondu (ESF 

un ERAF) atbildīgās 

iestādes  funkciju 

administrēšanas izpildi 

2009.gadā. 

Šajā periodā tiks 

veikta ieteikumu 

ieviešanas kontrole. 

Eiropas Savienības 

fondu vadības un 

kontroles sistēmas 

auditi (SI7, SI8, SI10 

audita programmas). 

 

Audita mērķis būs 

- sniegt vadībai 

novērtējumu par 

struktūrfondu 

vadības un kontroles 

sistēmai noteikto 

pamatprasību 

ievērošanu. 

 

 Audita apjomā tiks 

Šajā periodā tiks 

veikta ieteikumu 

ieviešanas kontrole.  

Eiropas Savienības 

fondu vadības un 

kontroles sistēmas 

auditi. 

Audita mērķis būs 

- sniegt vadībai 

novērtējumu par 

struktūrfondu 

vadības un kontroles 

sistēmai noteikto 

pamatprasību 

ievērošanu. 

 

 Audita apjomā tiks 

iekļautas visu 

Atbildīgajai 



69 

 

iekļautas visu 

Atbildīgajai 

iestādei veicamo 

funkciju struktūrfondu 

administrēšanā. 

iestādei veicamo 

funkciju struktūrfondu 

administrēšanā. 

Valsts 

izglītības 

attīstības 

aģentūra 

2007LV161P

D001 

2007LV051P

O001 

881 179 164 

EUR 

Valsts 

izglītības 

attīstības 

aģentūras 

Iekšējā audita 

departaments 

VIAA 

identificētās 

sistēmas ir 

novērtētas kā 

augsta riska 

pakāpes sistēmas 

ar šādu punktu 

skaitu: 

Projektu 

pieteikumu 

pieľemšanas un 

vērtēšanas 

sistēma - 101; 

Līgumu 

slēgšanas sistēma 

- 102; 

Eiropas 

Savienības fondu 

projektu  

pārbaudes uz 

vietas - 92;  

Uzraudzības un 

kontroles sistēma 

-96; 

Izdevumu 

deklarāciju 

sagatavošana un 

iesniegšanas 

sistēma - 84  

Atbilstīgi riska 

sistēmas 

01.07.2009. – 

30.06.2010.  

Auditu mērķis – sniegt 

vadībai pārliecību, ka 

līgumu slēgšanas 

sistēma par ERAF 

projektu parakstīšanās 

sistēmu, kā arī 

projektu progresa 

pārskatu pārbaudes 

sistēmas ir atbilstošas 

un efektīvas (SI1, SI2 

audita programmas). 

Audita apjoms – 

VIAA  atbildīgo 

darbinieku funkciju un 

atbildības sadalījums, 

noslēgtie līgumi,  

veiktās pārbaudes. 

Auditu mērķis - sniegt 

pārliecību, ka līgumu 

slēgšana par projektu 

īstenošanu, projektu 

īstenošanas kontrole 

un uzraudzība, kā arī 

maksājumu veikšana ir  

atbilstoša EK un LR 

normatīvo aktu 

prasībām (SI3, SI4 

audita programmas). 

Audita apjoms – 

atbildīgo darbinieku 

01.07.2010. – 

30.06.2011. 

Audita mērķis – sniegt 

vadībai pārliecību, ka 

projektu atlases sistēma 

un maksājumu 

pieprasījumu sistēma ir 

atbilstoša un efektīva 

(SI1, SI4, SI9 audita 

programma). 

 

Audita apjoms – VIAA 

atbildīgo darbinieku 

funkciju un uzdevumu 

sadalīšana, līgumu 

slēgšana, veiktie 

maksājumi.     

01.07.2011.-

30.06.2012. 

Izdevumu 

deklarāciju 

sagatavošana un 

iesniegšanas sistēma 

(SI5 audita 

programma).   

Audita mērķis – 

sniegt vadībai 

pārliecību par 

izdevumu 

deklarācijās 

iekļauto 

informācijas 

atbilstību EK un LR 

normatīvajos aktos 

noteiktajām 

prasībām.  

Audita apjoms: 

izdevumu 

deklarācijas un 

attiecīga 

pavaddokumentācij

a. 

Augsta riska sistēmu 

auditi saskaľā ar LR  

iekšējā audita 

normatīvajiem aktiem 

tiek atkārtoti reizi 3 

gados, tad prioritāri būs 

to sistēmu auditi, kurās 

tikuši identificēti   

būtiski trūkumi un nav 

gūti pierādījumi par 

veiktajiem pasākumiem 

riska mazināšanā. 

Auditu mērķis – sniegt 

vadībai ieteikumus 

mazināt jebkādus 

riskus, kas varētu 

ietekmēt sekmīgu 

Eiropas Savienības 

fondu apgūšanu. 
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prioritārā secībā 

iekļautas auditu 

plānā. 

funkciju sadalīšana un 

VIAA funkcijas, 

līgumu slēgšana par 

projektu ieviešanu, 

pārbaudes uz vietas. 

Latvijas 

Investīciju un 

attīstības 

aģentūra 

2007LV161P

O002 

2007LV161P

D001 

2007LV051P

O001 

426 860 000 

EUR 

 

Latvijas 

Investīciju un 

attīstības 

aģentūras 

Iekšējā audita 

nodaļa 

ES SF vadības 

un kontroles 

sistēma – vidēja 

riska pakāpe; 

Projektu 

iesniegumu 

pieľemšana, 

izvērtēšana – 

augsta riska 

pakāpe; 

Līgumu 

slēgšana starp 

LIAA un 

atbalsta 

saľēmēju – 

vidēja riska 

pakāpe; 

Pārbaužu 

veikšana 

projektu 

īstenošanas 

vietās – augsta 

riska pakāpe; 

Maksājumu 

veikšana – 

vidēja riska 

pakāpe; 

Projektu 

uzraudzība pēc 

finansējuma 

pieľemšanas - 

vidēja riska 

ES SF vadības un 

kontroles sistēmas 

(VKS) audits 

Plānots veikt 

preventīvu VKS 

atbilstības auditu tām 

ES SF administrēšanas 

jomām, kurām 

pārskatā gadā netiek 

veikts sistēmas audits. 

(SI9 audita 

programma) 

 

Pārbaužu veikšana 

projektu īstenošanas 

vietās 

Audita mērķis būs 

pārbaudīt un 

pārliecināties, vai 

2007.-2013.g. 

plānošanas perioda 

ietvaros 

apstiprinātajiem 

projektiem pārbaudes 

projektu īstenošanas 

vietās tiek veiktas 

atbilstoši 

normatīvajiem aktiem 

un pietiekoši efektīvi. 

Audita ietvaros izlases 

veidā tiks veikta gan 

dokumentu pārbaude, 

ES SF VKS audits 

Plānots veikt 

preventīvu VKS 

atbilstības auditu tām 

ES SF administrēšanas 

jomām, kurām pārskatā 

gadā netiek veikts 

sistēmas audits. (SI9 

audita programma) 

 

 

Programmas 

Sadarbības iestādes 

aktivitātes 

nodrošināšana  

Audita mērķis būs 

novērtēt projektu 

pieteikumu 

sagatavošanu un 

projekta īstenošanas 

posmā (MI/SI6, SI9 

audita programma).  

ES SF vadības un 

kontroles sistēmas 

(VKS) audits 

Plānots veikt 

preventīvu VKS 

atbilstības auditu 

tām ES SF 

administrēšanas 

jomām, kurām 

pārskatā gadā 

netiek veikts 

sistēmas audits (SI9 

audita 

programma). 

Projektu 

uzraudzība pēc 

finansējuma 

pieľemšanas 

Audita mērķis būs 

pārbaudīt 

uzraudzības 

pārbaužu veikšanai 

izveidotās iekšējās 

kontroles sistēmas 

atbilstību 

normatīvajiem 

aktiem un 

efektivitāti. Tāpat 

audita laikā tiks 

pārbaudīta datu 

uzkrāšanas 

efektivitāte 

ES SF VKS audits 

Katru gadu plānots 

veikt preventīvu VKS 

atbilstības auditu tām 

ES SF administrēšanas 

jomām, kurām pārskatā 

gadā netiek veikts 

sistēmas audits. 

Projektu iesniegumu 

pieľemšana, 

izvērtēšana 

Tā kā sistēma novērtēta 

kā vidēja riska, auditi 

tiks veikti reizi 4 

gados. Audita mērķis 

un audita apjoms tiks 

noteikts atkarībā no 

iepriekš veiktajiem 

auditiem un ieteikumu 

ieviešanas progresa.  

Līgumu slēgšana 

starp LIAA un 

atbalsta saľēmēju 

Tā kā sistēma novērtēta 

kā vidēja riska, auditi 

tiks veikti reizi 4 

gados. Audita mērķis 

un audita apjoms tiks 

noteikts atkarībā no 

iepriekš veiktajiem 

auditiem un ieteikumu 
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pakāpe; 

Programmas 

sadarbības 

iestādes 

aktivitātes 

nodrošināšana – 

augsta riska 

pakāpe. 

gan fiziskās pārbaudes 

projektu īstenošanas 

vietās. Tāpat audita 

laikā tiks pārbaudīta 

datu uzkrāšanas 

efektivitāte 

informācijas sistēmās. 

(SI3, SI8 audita 

programmas) 

Maksājumu veikšana 

Audita mērķis būs 

pārbaudīt un 

pārliecināties, vai 

atbalsta saľēmēju 

iesniegtie maksājumu 

pieprasījumi tiek 

pārbaudīti atbilstoši 

normatīvajiem aktiem 

un pietiekoši efektīvi, 

t.sk., vai tiek 

apmaksātas tikai 

atbalstāmās izmaksas. 

Nepieciešamības 

gadījumā tiks veikta 

arī starpposmu 

maksājumu veikšanas 

pārbaude. Otrs audita 

mērķis būs 

pārliecināties par ar 

atbalsta saľēmējiem 

veikto norēķinu 

pareizību, 

savlaicīgumu un 

uzskaiti. Audita 

ietvaros tiks veiktas 

izlases veida 

pārbaudes. Tāpat 

audita laikā tiks 

pārbaudīta datu 

informācijas 

sistēmās  (SI7 

audita 

programma). 

Projektu 

iesniegumu 

pieľemšana, 

izvērtēšana 

 

Audita mērķis ir 

pārbaudīt un 

pārliecinātie vai 

2007.-2013.gada 

plānošanas perioda 

ietvaros iesniegto 

projektu 

pieľemšana un 

izvērtēšana tiek 

veikta atbilstoši 

normatīvajiem 

aktiem un pietiekoši 

efektīvi. Audita 

ietvaros tiks 

pārbaudīta projektu 

pieľemšana. Izlases 

veidā tiks 

pārbaudīta projektu 

iesniegumu 

izvērtēšana. Tāpat 

audita laikā tiks 

pārbaudīta datu 

uzkrāšanas 

efektivitāte 

informācijas 

sistēmās (SI1 

audita 

programma). 

 

Līgumu slēgšana 

ieviešanas progresa.  

 

Pārbaužu veikšana 

projektu īstenošanas 

vietās 

Tā kā sistēma novērtēta 

kā vidēja riska, auditi 

tiks veikti reizi 4 

gados. Audita mērķis 

un audita apjoms tiks 

noteikts atkarībā no 

iepriekš veiktajiem 

auditiem un ieteikumu 

ieviešanas progresa.  

Maksājumu veikšana 

Tā kā sistēma novērtēta 

kā vidēja riska, auditi 

tiks veikti reizi 4 

gados. Audita mērķis 

un audita apjoms tiks 

noteikts atkarībā no 

iepriekš veiktajiem 

auditiem un ieteikumu 

ieviešanas progresa.  

Projektu uzraudzība 

pēc finansējuma 

pieľemšanas 

Tā kā sistēma novērtēta 

kā zema riska, auditi 

tiks veikti reizi 5 

gados. Audita mērķis 

un audita apjoms tiks 

noteikts atkarībā no 

iepriekš veiktajiem 

auditiem un ieteikumu 

ieviešanas progresa. 
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uzkrāšanas efektivitāte 

informācijas sistēmās. 

(SI4, SI8 audita 

programmes) 

Programmas 

Sadarbības iestādes 

aktivitātes 

nodrošināšana  

Ierobežotas 

konkurences projektu 

konkursi tiks ieviesti 

Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūrā, kur 

LIAA vienlaicīgi 

darbosies kā gala 

finansējuma saľēmējs 

un Sadarbības iestāde 

(SI9 audita 

programma). 

Preventīva vadības un 

kontroles sistēmas 

auditu atbilstība. 

starp LIAA un 

atbalsta saľēmēju 

Audita mērķis tiks 

noteikts saskaľā ar 

iepriekš veiktajiem 

auditiem un 

ieteikumu 

ieviešanas gaitu 

(SI1 audita 

programma) 

 Programmas 

Sadarbības iestādes 

aktivitātes 

nodrošināšana  

Tā kā sistēma novērtēta 

kā augsta riska, auditi 

tiks veikti reizi 3 

gados. Audita mērķis 

un audita apjoms tiks 

noteikts atkarībā no 

iepriekš veiktajiem 

auditiem un ieteikumu 

ieviešanas progresa. 

 

Sabiedrības 

integrācijas 

fonds  

2007LV 

051PO001 

 

43 694 569 Sabiedrības 

integrācijas 

fonda Iekšējā 

audita nodaļa 

Visas ES 

finansēto 

programmu un 

projektu sistēma 

ir sadalīta 4 

apakšsistēmās, 

kuras novērtētas 

kā vidēja riska 

pakāpes 

sistēmas ar šādu 

punktu skaitu: 

1) Programmu 

uzsākšana, 

konkursu 

dokumentācijas 

28.04.2009.-

30.06.2009. 

Sabiedrības 

integrācijas fonda  

iekšējā audita nodaļas 

prioritāte būs - 

Programmu 

uzsākšana, konkursu 

dokumentācijas 

sagatavošana, 

konkursu norise un 

uzraudzība, līgumu 

slēgšanas sistēmas 

audita veikšana un 

iepriekšējā auditā 

05.07.2010-10.09.2010. 

Sabiedrības integrācijas 

fonda  iekšējā audita 

nodaļas prioritāte būs – 

Projektu vadības, 

uzraudzības un 

ziľošanas sistēmas; 

Finanšu un naudas 

plūsmas vadība un 

kontrole, projektu 

uzskaite; Projektu 

noslēgums un 

pēcieviešanas 

pārbaudes sistēmas 

audita veikšana un 

01.07.2011.-

30.06.2012. 

Sabiedrības 

integrācijas fonda  

iekšējā audita 

nodaļas prioritāte 

būs – Projektu 

vadības, 

uzraudzības un 

ziľošanas sistēmas; 

Finanšu un naudas 

plūsmas vadība un 

kontrole, projektu 

uzskaite; Projektu 

noslēgums un 

2012.-2015.gados 

Sabiedrības integrācijas  

iekšējā audita nodaļa 

veiks iekšējos sistēmas 

auditus saskaľā ar LR 

iekšējā audita 

normatīvajiem aktiem, 

kas paredz, ka vidēja 

riska pakāpes sistēmas 

ietvaros auditi tiek 

atkārtoti reizi 4 gados. 

Līdz ar to visi 

iepriekšējos periodos 

veiktie auditi tiks 

atkārtoti  ne retāk kā 
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sagatavošana, 

konkursu norise 

un uzraudzība, 

līgumu 

slēgšana- 92; 

2)Projektu 

vadības, 

uzraudzības un 

ziľošanas 

sistēma-102;    

3) Finanšu un 

naudas plūsmas 

vadība un 

kontrole, 

projektu 

uzskaite-102;  

4) Projektu 

noslēgums un 

pēcieviešanas 

pārbaudes-102. 

izteikto ieteikumu 

uzraudzība ESF 

ietvaros (SI1 audita 

programmas). 

 

Audita mērķis būs 

sniegt vadībai 

pārliecību, ka:  

a) Programmu 

uzsākšana, konkursu 

dokumentācijas 

sagatavošana, 

konkursu norise un 

uzraudzība, līgumu 

slēgšana tiek veikta 

atbilstoši LR, EK un 

SIF iekšējo normatīvo 

aktu prasībām; 

b) visi 2008.gada 

veiktā audita ieteikumi 

par Eiropas Savienības 

finansēto programmu 

un projektu sistēmu ir 

ieviesti un izveidotās 

Eiropas Savienības 

fondu vadības un 

kontroles sistēmas 

darbojas efektīvi. 

 

Darba apjomā tiks 

izlases veidā iekļauta 

konkursu 

dokumentācijas 

sagatavošana, 

konkursu norise un 

uzraudzība, līgumu 

slēgšanas pārbaude un 

iepriekšējā auditā 

izteikto ieteikumu 

uzraudzība ESF 

ietvaros (SI2-SI10 

audita programmas). 

Audita mērķis būs 

sniegt vadībai 

pārliecību, ka:  

a) Projektu vadības, 

uzraudzības un 

ziľošanas ; Finanšu un 

naudas plūsmas vadība 

un kontrole, projektu 

uzskaite; Projektu 

noslēgums un 

pēcieviešanas 

pārbaudes tiek veiktas 

atbilstoši LR, EK un 

SIF iekšējo normatīvo 

aktu prasībām 

b) visi 2009.gada 

veiktā audita ieteikumi 

par Eiropas Savienības 

finansēto programmu 

un projektu sistēmu ir 

ieviesti un izveidotās 

Eiropas Savienības 

fondu vadības un 

kontroles sistēmas 

darbojas efektīvi. 

Darba apjomā tiks 

izlases veidā iekļauta  

Projektu vadības, 

uzraudzības un 

ziľošanas sistēma; 

Finanšu un naudas 

plūsmas vadība un 

kontrole, projektu 

pēcieviešanas 

pārbaudes sistēmas 

audita veikšana un 

iepriekšējā auditā 

izteikto ieteikumu 

uzraudzība ESF 

ietvaros (SI2-SI10 

audita 

programmas). 

Audita mērķis būs 

sniegt vadībai 

pārliecību, ka:  

a) Projektu vadības, 

uzraudzības un 

ziľošanas; Finanšu 

un naudas plūsmas 

vadība un 

kontroles; projektu 

uzskaites; Projektu 

noslēguma un 

pēcieviešanas 

pārbaudes tiek 

veiktas atbilstoši 

LR, EK un SIF 

iekšējo normatīvo 

aktu prasībām;  

b) visi 2009.gada 

veiktā audita 

ieteikumi par 

Eiropas Savienības 

finansēto 

programmu un 

projektu sistēmu ir 

ieviesti un 

izveidotās Eiropas 

Savienības fondu 

vadības un 

kontroles sistēmas 

reizi 4 gados. 
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iepriekšējā auditā 

izteikto ieteikumu 

ieviešanas pārbaude. 

uzskaite; Projektu 

noslēgums un 

pēcieviešanas pārbaude 

un iepriekšējā auditā 

izteikto ieteikumu 

ieviešanas pārbaude. 

darbojas efektīvi. 

Darba apjomā tiks 

izlases veidā iekļauta  

Projektu vadības, 

uzraudzības un 

ziľošanas sistēma; 

Finanšu un naudas 

plūsmas vadība un 

kontrole, projektu 

uzskaite; Projektu 

noslēgums un 

pēcieviešanas 

pārbaude un 

iepriekšējā auditā 

izteikto ieteikumu 

ieviešanas pārbaude. 

Būvniecības, 

enerģētikas 

un mājokļu 

valsts 

aģentūra 

Saskaľā ar Ministru kabineta 29.05.2009. rīkojumu Nr. 353 „Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidāciju‖ BEMVA tiek likvidēta un valsts 

aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"  pārľem sadarbības iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un 

pakalpojumi" aktivitātēs līdz 2010.gada 1.jūlijam. 

 

Veselības 

statistikas un 

medicīnas 

tehnoloģiju 

valsts 

aģentūra  

2007LV161P

O002, 

2007LV161P

D001, 

2007LV051P

O001 

4 530 447 

634 EUR 

 

Veselības 

statistikas un 

medicīnas 

tehnoloģiju 

valsts 

aģentūras 

Iekšējā 

audita nodaļa 

(VSMTVA 

IAN) 

Sadarbības 

iestādes 

funkciju 

nodrošināšanas 

struktūrfondu 

(ERAF, ESF) 

administrēšanā 

visas sistēmas ir 

novērtētas kā 

vidēja  riska 

pakāpes 

01.07.2009.-

30.06.2010. 

Iekšējā audita nodaļas 

prioritāte  būs  veikt 

sistēmas auditus 

Eiropas Savienības 

finansēto programmu 

un projektu ietvaros. 

Kopējā projektu 

vadība. Ziľojumu 

01.07.2010.-

30.06.2011. 

Iekšējā audita nodaļas 

prioritāte  būs  veikt 

sistēmas auditus 

Eiropas Savienības 

finansēto programmu 

un projektu ietvaros 

(Maksājumu 

sagatavošana, veikšana 

 01.07.2011.-

30.06.2012. 

Iekšējā audita 

nodaļas prioritāte  

būs  veikt sistēmas 

auditus Eiropas 

Savienības 

finansēto 

programmu un 

projektu ietvaros. 

2012.-2015.gados   

Iekšējā audita nodaļas 

prioritāte būs  veikt 

sistēmas auditus 

Eiropas Savienības 

finansēto programmu 

un projektu ietvaros 

(Projektu īstenošanas 

un uzraudzības 

kontrole un pārbaudes 
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sistēmas ar šādu 

punktu skaitu: 

Projektu 

pieľemšana, 

atlase un 

vērtēšana-85; 

Kopējā projektu 

vadība un 

ziľojumu 

sistēma-89; 

Maksājumu 

sagatavošanas, 

veikšanas un 

kontroles 

sistēma-89; 

Projektu 

īstenošanas un 

uzraudzības 

kontroles 

sistēma-89. 

sistēma (SI2 audita 

programma). Līgumu 

slēgšana (SI1 audita 

programma). Risku 

analīze un 

novērtēšana, 

Iepirkumu sistēma 

(MI1/SI6 audita 

programma). 

Audita mērķis būs 

sniegt iestādes 

vadītājam pārliecību 

par projektu 

administrēšanai 

izveidotās vadības un 

kontroles sistēmas 

darbības efektivitāti, 

atbilstību 

normatīvajiem aktiem 

un līgumiem par  

Eiropas Savienības 

finansējuma 

piešķiršanu. 

un kontrole, Eiropas 

Savienības finansēto 

projektu īstenošanas 

datu apkopošana, 

Iekšējās kontroles 

sistēmas izmaiľu 

vadība (SI4, SI5 

audita programma). 

Audita mērķis būs 

sniegt iestādes 

vadītājam pārliecību 

par projektu 

administrēšanai 

izveidotās vadības un 

kontroles sistēmas 

darbības efektivitāti, kā 

arī par sistēmu 

atbilstību LR un EK 

normatīvo aktu 

prasībām.  

- Aktivitāšu, 

pasākumu 

ieviešanas 

uzraudzība (SI7 

audita 

programma); 

- Neatbilstību 

identificēšana un 

uzskaite (SI6 

audita 

programma); 

- Informācijas 

kvalitāte un 

drošība  (SI8 

audita 

programma). 

 

projektu īstenošanas 

vietās. 

Tā, kā   Sadarbības 

iestādes funkciju 

nodrošināšanas 

struktūrfondu (ERAF, 

ESF) administrēšanā 

visas sistēmas ir 

novērtētas kā vidēja  

riska pakāpes sistēmas, 

tad saskaľā ar LR 

iekšējā audita 

normatīvajiem aktiem, 

auditi šo sistēmu 

ietvaros tiks atkārtoti  

reizi četros gados.   

Nodarbinātīb

as valsts 

aģentūra  

2007LV051P

O001 

157 630 755 

EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodarbinātīb

as valsts 

aģentūras 

Audita 

nodaļa 

 

 

 

 

 

 

Sadarbības 

iestādes 

identificētās 

sistēmas ir 

novērtētas kā 

vidēja riska 

pakāpes 

sistēmas: 

Nodarbinātības 

valsts aģentūras 

Audita nodaļa: 

Projektu 

pieľemšana, 

atlase un 

vērtēšana, 

01.07.2009.-

30.06.2010. 

Projektu progresa 

pārbaudes (SI2 audita 

programma).  

Pārbaudes projekta 

īstenošanas vietās (SI3 

audita programma). 

Maksājumu 

pieprasījumu pārbaude 

un apstiprināšana (SI4 

audita programma). 

Aktivitātes, pasākumu 

ieviešanas uzraudzība 

01.07.2010.-

30.06.2011.  

Informācijas kvalitāte 

un drošība (SI8 audita 

programma). 

Izdevumu deklarācijas 

sagatavošana un 

apstiprināšana (SI5 

audita programma). 

Tehniskās palīdzības 

projektu ieviešanas 

sistēma (MI1/SI6 

audita programma). 

Audita mērķis būs 

01.07.2011.-

30.06.2012. 

Sistēma par 

neatbilstību 

identificēšana un 

ziľošana (SI6 

audita 

programma), 

projektu atlase (SI1 

audita 

programma). 

 

Audita mērķis būs 

sniegt vadībai 

2012.-2015.gados  

 

Maksājumu 

sagatavošanas, 

veikšanas un kontroles 

sistēma. 

Projektu iesniegumu 

atlases, vērtēšanas un 

lēmuma pieľemšanas 

sistēma. 

Tā kā Eiropas 

Savienības fondu 

vadības un kontroles 

sistēmas ir identificētas 
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lēmumu 

pieľemšana–

80; 

Līgumu 

sagatavošana, 

slēgšanas 

sistēma- 

projektu 

uzraudzība, 

kontrole un 

novērtēšanas 

sistēma-79; 

Maksājumu 

sagatavošanas, 

veikšanas un 

kontroles 

sistēma-78; 

Informēšanas 

un ziľošanas 

sistēma-74; 

Pārbaudes 

struktūrfondu 

projektu 

īstenošanas 

vietās-74; 

Sadarbības 

iestādes iekšējā 

kontroles 

sistēma-85; 

Eiropas 

Savienības 

fondu vadības 

un kontroles 

sistēmas 

(iekļaujot citus 

sistēmas 

auditus, kas 

(finanšu progress, 

rezultatīvais progress) 

(SI7 audita 

programma). 

Audita mērķis būs 

sniegt iestādes 

vadītājam pārliecību 

par projektu progresu 

pārbaudēm uz vietas, 

pārbaudēm par 

maksājumu 

pieprasījumu un  

aktivitāšu ieviešanas 

uzraudzības atbilstību 

un efektivitāti. 

Audita apjoms – 

atbildīgo darbinieku 

un veikto maksājumu 

pieprasījumu funkciju 

sadalīšana, iekšējās 

kārtības. 

 

Audita mērķis:  

- sniegt pārliecību par 

līgumu sagatavošanu 

un slēgšanu; 

- pārbaudes 

struktūrfondu 

projektu īstenošanas 

vietās; 

- maksājumu 

sagatavošanas, 

veikšanas un 

kontroles sistēma; 

- atbilstība EK un LR 

normatīvo aktu 

prasībām. 

Audita apjomā tiks 

sniegt iestādes 

vadītājam pārliecību 

par informācijas 

kvalitāti un drošību,  

Informācijas kvalitāte 

un drošība (SI8 audita 

programma). 

Izdevumu deklarācijas 

sagatavošana un 

apstiprināšana (SI5 

audita programma). 

Tehniskās palīdzības 

projektu ieviešanas 

sistēma (MI1/SI6 

audita programma). 

 

Audita mērķis būs 

sniegt iestādes 

vadītājam pārliecību 

par informācijas 

kvalitāti un drošību, 

izdevumu deklarācijas 

sagatavošana un 

tehniskās palīdzības 

ieviešanas atbilstība un 

efektivitāte. 

Audita apjoms - 

atbildīgo darbinieku 

funkciju sadalīšana, 

sagatavotie un veiktie 

maksājumi, izdevumu 

deklarācijas, 

informācijas sniegšana 

un kvalitāte. 

Ziľojumu un atskaišu 

sistēma. 

pārliecību par 

neatbilstību 

identificēšanu un 

ziľošanu un 

projektu atlases 

atbilstību un 

efektivitāti. 

Audita apjoms - 

atbildīgo darbinieku 

funkciju sadalīšana 

un iekšējās kārtības, 

neatbilstību 

identificēšana un 

ziľošana. 

ar vidēja riska pakāpi, 

tad saskaľā ar LR 

iekšējā audita 

normatīvajiem aktiem, 

auditi šo sistēmu 

ietvaros tiks atkārtoti 

reizi četros gados.  

Audita mērķis būs – 

sniegt vadībai 

ieteikumus mazināt 

riskus, kas varētu 

ietekmēt sekmīgu 

Eiropas Savienības 

fondu apguvi. 
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netika augstāk 

norādīti – 

iepirkumu 

plāna pārbaude 

un 

apstiprināšana,  

informācijas 

kvalitāte un 

drošības 

sistēma; 

trūkumu 

identificēšanas 

sistēma, 

informācijas un 

saziľas līdzekļu 

sistēma utt.) -

92. 

Sistēmu 

novērtējums 

tiks aktualizēts 

2009.gada 

decembrī 

saskaľā ar 

normatīvajiem 

aktiem iekšējā 

audita jomā. 

Atbilstīgi riska 

novērtējumam 

sistēmas 

prioritārā secībā 

tiks iekļautas 

audita plānā. 

iekļauts augstāk 

minēto sistēmu 

pārbaudes un 

dokumentācija. 

Audita mērķis - sniegt 

pārliecību, ka Līgumu 

sagatavošanas, 

slēgšanas un 

izbeigšanas sistēma; 

Projektu uzraudzība, 

kontrole un 

izvērtēšanas sistēma;  

Pārbaudes 

struktūrfondu projekta 

īstenošanas vietā 

sistēma; 

Maksājumu 

sagatavošanas, 

veikšanas un kontroles 

sistēma ir atbilstoša 

EK un LR normatīvo 

aktu prasībām. 

Auditu apjomā tiks 

iekļauts  šo 

iepriekšminēto sistēmu 

un dokumentu 

pārbaudes. 

Sadarbības iestādes 

izveidotā iekšējās 

kontroles sistēma. 

Informācijas kvalitātes 

un drošības sistēma. 

Citas Eiropas 

Savienības fondu 

vadības un kontroles 

sistēmas -Iepirkuma 

plāna izvērtēšanas 

sistēma un Konstatēto 

neatbilstību 

identificēšana,  lēmuma 

pieľemšanas un 

uzskaites sistēma.  

 

 

Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

2007LV161P

O002, 

2007LV161P

D001, 

2007LV051P

O001 

 Finanšu 

ministrijas 

Iekšējā 

audita 

departaments  

CFLA 

identificētās 

sistēmas ir 

novērtētas kā 

augsta riska 

pakāpes sistēmas 

ar šādu punktu 

Šajā periodā tiks 

auditētas sekojošas 

sistēmas: projektu 

īstenošanas 

uzraudzības sistēma 

(SI2, SI3, SI6, SI7, 

SI8 audita 

Šajā periodā tiks 

auditētas sekojošas 

sistēmas: projektu 

īstenošanas 

uzraudzības sistēma 

(SI2, SI3, SI6, SI7, 

SI8 audita 

Šajā periodā tiks 

auditētas līgumu 

slēgšanas sistēma 

(SI1 audita 

programma), 

maksājumu sistēma 

(SI4, SI5, SI8 

Tā kā visu CFLA 

identificēto sistēmu 

riska pakāpe ir augsta, 

tad saskaľā ar LR 

iekšējā audita 

normatīvajiem aktiem 

auditi šo sistēmu 
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skaitu: Projektu 

pieteikumu 

atlases sistēma-

116; 

Līgumu 

slēgšanas 

sistēma-116; 

Projektu 

īstenošanas 

uzraudzības 

sistēma-116; 

Maksājumu 

sistēma-116. 

Sistēmas riska 

novērtējums tika 

veikts 2008.gada 

jūlijā, ľemot vērā 

akreditācijas 

audita rezultātus, 

EK veikto auditu 

rezultātus, kā 

iepriekšējos 

auditos 

konstatēto 

trūkumu 

novēršanas plāna 

īstenošanu. 

programmas) un 

maksājumu sistēma 

(SI4, SI5, SI8 audita 

programma). 

 

programmas) un 

maksājumu sistēma 

(SI4, SI5, SI8 audita 

programma). 

 

audita 

programma). 

 

ietvaros tiks atkārtoti 

reizi trijos gados 
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4.pielikums 

Vienotajai revīzijas stratēģijai 
 

Auditu programmu izpilde 2007 līdz 2015 plānošanas periodam 

 

 VA MI SI IUB EM SM LM RAPLM Ve
M 

ViM IZM KM VK BEM
VA 

LIAA NVA VSMT
VA 

SIF VIAA VRA
A 

CFLA FKD 

Vadošā iestāde  

VI1 plānošanas 

dokumentu 

sagatavošana un to 

izmaiľas 

20

08 

                     

VI2 Ieviešanas sistēmas 

normatīvā bāze un 

komunikācija ar 

finansējuma saľēmēju 

20

09 

                     

VI3 Izveidotās 

ieviešanas sistēmas 

uzraudzība 

20

11 

                     

VI4 Informācijas 

kvalitāte un drošība 

20

09 

                     

VI5 Izmaiľas iekšējās 

kontroles sistēmā 

T
ie

k
 p

ie
li

et
o
ts

 

k
at

rā
 a

u
d

it
ā 

 

                     

VI/SI6 Iepirkumu 

sistēma 

20

10 

    20

09 

   2009-

2010, 

2011 

200

9, 

201

0-

201

1, 

201

1-

201

200

9 

2009

-

2010 

 2010-

2011 

201

0-

201

1 

2009-

2010 
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 VA MI SI IUB EM SM LM RAPLM Ve

M 

ViM IZM KM VK BEM

VA 

LIAA NVA VSMT

VA 

SIF VIAA VRA

A 

CFLA FKD 

2 

Starpniekinstitūcijas  

SI1 Projektu atlase     

20

09 

20

08, 

20

11

-

20

12 

20

09-

20

10, 

20

11-

20

12 

2009  

2008, 

2009-

2010 

200

8, 

200

9, 

201

0-

201

1 

200

9, 

201

1-

201

2 

 2009 

2008, 

2010-

2011 

200

9, 

201

1-

201

2 

2008, 

2009-

2010 

20

09 

2009, 

2010-

2011 

2009 

2009, 

2011-

2012 

 

SI2 Projektu progresa 

pārbaudes 

    

 

20

10

-

20

11 

   
2010-

2011 
 

201

0-

201

1 

   
200

9 
2010 

20

10, 

20

11-

20

12 

2009 2009 

2009, 

2010-

2011 

 

SI3 Pārbaudes projekta 

īstenošanas vietās 

    

 

20

10

-

20

11 

   
2010-

2011 
    2009 

200

9 
2010 

20

10, 

20

11-

20

12 

2010 2009 

2009, 

2010-

2011 

 

SI4 Maksājumu 

pieprasījumu pārbaude 

un apstiprināšana 

    

 
20

09 
   2011     2009 

201

0 

2010-

2011 

20

10, 

20

11-

20

12 

2010, 

2010-

2011 

2009 

2010-

2011, 

2011-

2012 

 

SI5 Izdevumu 

deklarācijas 

sagatavošana un 

apstiprināšana 

    

 

20

10

-

20

11 

   2011      

201

0-

201

1 

2010-

2011 

20

10, 

20

11-

20

12 

2011-

2012 
2009 

2010-

2011, 

2011-

2012 
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 VA MI SI IUB EM SM LM RAPLM Ve

M 

ViM IZM KM VK BEM

VA 

LIAA NVA VSMT

VA 

SIF VIAA VRA

A 

CFLA FKD 

SI6 Neatbilstību 

identificēšana un 

uzskaite 

    

 

20

11

-

20

12 

   2011  

201

0-

201

1 

   

201

1-

201

2 

2011-

2012 

20

10, 

20

11-

20

12 

 2009 

2009, 

2010-

2011 

 

SI7 Aktivitātes, 

pasākumu  ieviešanas 

uzraudzība  (finanšu 

progress, rezultatīvais 

progress) 

    

20

10-

20

11 

20

10

-

20

11 

  

201

0-

201

1 

2010-

2011 

200

9, 

201

1-

201

2 

201

1-

201

2 

 2009 
2010-

2011 

201

0 

2011-

2012 

20

10, 

20

11-

20

12 

 2009 

2009, 

2010-

2011 

 

SI8 Informācijas 

kvalitāte un drošība 

    

20

10-

20

11 

20

09 

20

09-

20

10,  

 

201

0-

201

1 

2010-

2011 

200

9, 

201

1-

201

2 

201

0 

2010

-

2011 

 2009 

201

0-

201

1 

2011-

2012 

20

10, 

20

11-

20

12 

 2009 

2009-

2010, 

2010-

2011 

 

SI9 Kontroles sistēmas 

novērtējums 

    

20

09 

20

09 

20

09,

20

11-

20

12  

 
200

9 

2010-

2011 

201

0-

201

1 

 

2010

-

2011 

 

2009, 

2010-

2011 

200

9 

2010-

2011 

20

10, 

20

11-

20

12 

2010-

2011 
 

2009-

2010 

 

SI10 Informācijas 

sniegšana projektu 

pieteicējiem un 

īstenotājiem 

    

20

09, 

20

10-

20

11 

20

11

-

20

12 

20

09-

20

10, 

20

11-

20

12 

 

200

9, 

201

0-

201

1 

2010-

2011 

201

0-

201

1 

200

9, 

201

1-

201

2 

2010

-

2011 

2009  
200

9 
2009 

20

10, 

20

11-

20

12 

 2009 2009 

 

Sertifikācijas iestāde  

SEI1 Iekšējās kontroles   201                    
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 VA MI SI IUB EM SM LM RAPLM Ve

M 

ViM IZM KM VK BEM

VA 

LIAA NVA VSMT

VA 

SIF VIAA VRA

A 

CFLA FKD 

novērtēšana, izdevumu 

deklarācijas un 

maksājumu pieteikuma 

apstiprināšana un datu 

uzkrāšana, informācijas 

kvalitāte 

0-

201

1 

SEI2 Atgūstamo un 

atmaksāto neatbilstoši 

veikto izdevumu 

uzskaite 

  201

0-

201

1 

                   

Maksājumu iestāde 

MI1 Iekšējās kontroles 

sistēma, maksājumu 

veikšana un EK 

saľemto un izlietoto 

Eiropas Savienības 

fondu līdzekļu uzskaite, 

informācijas kvalitāte 

 

20

09

-

20

10 

                    

Iepirkumu uzraudzības birojs 

IUB1 Iepirkumu 

pirmspārbaude 

   200

8 

                  

IUB2 Kontroles 

sistēmas novērtējums, 

informācijas kvalitātes 

un drošības sistēma 

   

200

8 

                  

Audita struktūrvienības 

IAS1 Sistēmas auditu 

veikšana 

 20

10 

201

0  
201

0 

20

10 

201

0 

2010 201

0 

2010 201

0 

2010 2010  2010 2010 2010 201

0 

2010    

Revīzijas struktūrvienība 

FKD1 Darbības auditu 

veikšana 

   
 

                 2011 
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5.pielikums 

Vienotajai revīzijas stratēģijai 

Sertificēto izdevumu revīziju plāns 2007.-2013.gada plānošanas periodā (aktualizēts 30.06.2009.) 

Darbības programmas CCI 

numurs 

2007LV161PO002, 

2007LV161PD001, 

2007LV051PO001 

Darbības programmas 

nosaukums 

―Infrastruktūra un pakalpojumi‖, 

―Uzľēmējdarbība un inovācijas‖, 

―Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ 

Fondi ERAF, ESF, KF 

Auditējamās 

iestādes 

Darbības 

programmas 

CCI numurs 

Apstiprinātā 

summa 

Par auditu 

atbildīgā 

iestāde, 

struktūrvienība 

Riska novērtēšanas rezultāts 2009 

Prioritātes 

audita mērķis un 

apjoms 

2010 

Prioritātes  audita 

mērķis un apjoms 

2011 

Prioritātes  

audita mērķis 

un apjoms 

2012-2015 

Prioritātes un 

audita mērķis 

Atbildīgās 

iestādes/ 

Sadarbības 

iestādes/ 

Finansējuma 

saľēmēji 

2007LV161P

O002, 

2007LV161P

D001, 

2007LV051P

O001 

4 530 447 

634 EUR 

 

Finanšu 

ministrijas  

Finanšu 

kontroles 

departaments 

- - 

Sertificēto 

izdevumu revīzijas 

katrai DP 2 reizes 

gadā 

Sertificēto 

izdevumu 

revīzijas katrai 

DP 2 reizes 

gadā 

Sertificēto 

izdevumu 

revīzijas katrai 

DP 2 reizes gadā 
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6.pielikums 

Vienotajai revīzijas stratēģijai 

 

Vadības un kontroles sistēmas auditu un darbības programmu  auditu plāns (aktualizēts 30.06.2009.)  

 Audita perioda no 01.07.2008 līdz 30.06.2009 plāns 

N° 
Par auditu 

atbildīgā iestāde 

Par auditu atbildīgā 

struktūrvienība 
No  Līdz  

Darbības  

programmas  

CCI numurs 

Fondi Audita veids 
Komentāri (auditējamā 

sistēma, projekts, utt.) 

1 
Sabiedrības integrācijas 

fonds   
Iekšējā audita nodaļa  20.05.2008. 25.07.2008. 2007LV051PO001 ESF Sistēmas audits 

Programmu uzsākšana, konkursu 

dokumentācijas sagatavošana, 

konkursu norise un uzraudzība, 

līgumu slēgšana; Projektu 

vadības, uzraudzības un 

ziľošanas sistēma; Finanšu un 

naudas plūsmas vadība un 

kontrole, projektu uzskaite; 

Projektu noslēgums un 

pēcieviešanas pārbaudes. 

2 

Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu 

ministrija 

Audita departamenta 

Eiropas Savienības fondu 

audita nodaļa 

 01.06.2008. 01.08.2008.  2007LV161PO002 KF, ERAF Sistēmas audits 

Sistēma „Ministrijas interešu 

pārstāvniecības ES struktūrfondu 

ieviešanā‖. Audits plānots uzsākt 

2008.gada 11.jūnijā, bet faktiski 

tika veikts 2008.gada jūlijā un 

augutā, tāpēc iekļauts šajā auditu 

plānā. 

3 
Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūra 
Iekšējā audita nodaļa 05.06.2008. 19.12.2008. 

2007LV161PO002  

2007LV161PD001  

2007LV051PO001 

ERAF, ESF  Sistēmas audits 

Eiropas Savienības SF vadības 

un kontroles sistēma (otrais 

posms) 

4 Satiksmes ministrija 
Iekšējā audita 

struktūrvienība 
01.07.2008. 01.11.2008. 2007LV161PO002 KF, ERAF Sistēmas audits 

Eiropas Savienības finansēto 

projektu pieteikumu atlases un 

novērtēšanas sistēmas audits 
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5 Finanšu ministrija Iekšējā audita departaments 01.07.2008. 30.06.2009. 

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF, 

KF 
Sistēmas audits  

Projektu pieteikumu atlases un 

līgumu slēgšanas sistēma 

Centrālajā finanšu un līgumu 

aģentūrā 

6 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 
Iekšējā audita departaments 07.07.2008. 30.09.2008. 

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF Sistēmas audits 

Eiropas Savienības fondu 

informācijas un publicitātes 

pasākumu īstenošana 

7 
Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūra 
Iekšējā audita nodaļa 15.07.2008. 12.11.2008. 

2007LV161PO002  

2007LV161PD001  

2007LV051PO001 

ERAF, ESF  Sistēmas audits 
Projektu iesniegumu 

pieľemšana, izvērtēšana 

8 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 
Iekšējā audita departaments 15.08.2008. 30.09.2008. 

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF Sistēmas audits 

Eiropas Savienības fondu 

politika, attīstības plānošana un 

vadīšana 

9 Finanšu ministrija  Iekšējā audita departaments 15.09.2008. 15.12.2008. 

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF Sistēmas audits 

Eiropas Savienības fondu 

projektu iepirkuma 

dokumentācijas un iepirkuma 

procedūras norises izlases veida 

pirmspārbaudes sistēma 

Iepirkumu uzraudzības birojā   

10 Finanšu ministrija  Iekšējā audita departaments 15.09.2008. 15.12.2008. 

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF Sistēmas audits 

Eiropas Savienības fondu 

plānošanas dokumentu un to 

grozījumu sagatavošana 2007.-

2013.gada plānošanas periodam 

11 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 
Iekšējā audita departaments 01.10.2008. 31.10.2008. 

 2007LV161PD001  

2007LV161PO002 
ERAF Sistēmas audits 

Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda ierobežota projektu 

iesniegumu atlase un 

apstiprināšana 

12 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 
Iekšējā audita departaments 01.10.2008. 30.11.2008. 2007LV161PD001 ERAF Sistēmas audits 

Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda atklāta projektu 

iesniegumu atlase un 

apstiprināšana 



86 

 

13 
Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra 
Iekšējā audita nodaļa 01.10.2008. 05.12.2008. 

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF Sistēmas audits 
Līgumu slēgšana starp LIAA un 

atbalsta saľēmēju 

14 Kultūras ministrija Iekšējā audita nodaļa  06.10.2008. 14.11.2008. 2007LV161PO002 ERAF Sistēmas audits 
Iekšējā kontroles sistēma, tās 

izmaiľu vadība 

15 

Veselības statistikas un 

medicīnas tehnoloģiju 

valsts aģentūra  

Iekšējā audita nodaļa 08.10.2008. 26.11.2008. 
 2007LV051PO001  

2007LV161PO002 
ERAF, ESF Sistēmas audits 

„Projektu pieľemšana atlase un 

vērtēšana‖ 

16 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 
Iekšējā audita departaments 01.11.2008. 30.11.2008. 2007LV051PO001 ESF Sistēmas audits 

Eiropas Sociālā fonda ierobežota 

projektu iesniegumu atlase un 

apstiprināšana 

17 Vides ministrija Iekšējā audita departaments 03.11.2008. 30.12.2008. 2007LV161PO002 KF Sistēmas audits 
Kohēzijas fonda projekti. 

Ierobežota projektu atlase. 

18 Veselības ministrija 
Revīzijas un iekšējā audita 

departaments 
17.12.2008. 31.03.2009. 

 2007LV051PO001  

2007LV161PO002 
ERAF, ESF Sistēmas audits 

2007.-2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu finansēto 

aktivitāšu un pasākumu vadība 

Veselības ministrijā 

19 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 
Iekšējā audita departaments 01.01.2009. 30.03.2009. 

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF Sistēmas audits 

Eiropas Savienības fondu 

uzraudzība aktivitāšu līmenī 

atklātas atlases projektu 

iesniegumiem 

20 

Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu 

ministrija 

Audita departamenta 

Eiropas Savienības fondu 

audita nodaļa 

01.06.2009. 01.08.2009.  2007LV161PO002 KF, ERAF Sistēmas audits 

ES struktūrfondu pasākumu 

ieviešana un uzraudzība 

Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijā un 

Valsts reģionālās attīstības 

aģentūrā 

21 

Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu 

ministrija 

Audita departamenta 

Eiropas Savienības fondu 

audita nodaļa 

01.06.2009. 01.08.2009.  2007LV161PO002 KF, ERAF Sistēmas audits 
Tehniskās palīdzības projektu 

īstenošana 
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22 
Valsts izglītības 

attīstības aģentūra  
Iekšējā audita departaments  01.01.2009. 30.06.2009.  

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF Sistēmas audits 

ESF/ERAF APK Projektu 

pieteikumu pieľemšanas un 

vērtēšanas sistēma 

23 
Valsts izglītības 

attīstības aģentūra  
 Iekšējā audita departaments  01.01.2009. 30.06.2009.  

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF Sistēmas audits 

Līgumu slēgšanas sistēmas par 

ESF/ERAF projektu īstenošanu 

sistēmu auditi. 

24 Vides ministrija Iekšējā audita departaments 01.01.2009. 31.03.2009. 2007LV161PO002 KF Sistēmas audits 
Kohēzijas fonda projekti. 

Ierobežota projektu atlase. 

25 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 
Iekšējā audita departaments 01.01.2009. 30.03.2009. 

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF Sistēmas audits 

Eiropas Savienības fondu 

uzraudzība aktivitāšu līmenī 

ierobežotas atlases projektu 

iesniegumiem 

26 Labklājības ministrija  Iekšējā audita departaments 05.03.2009. 20.04.2009. 
 2007LV051PO001 

2007LV161PO002 
ERAF, ESF Sistēmas audits 

ESF un ERAF resursu piesaiste, 

apgūšana un ieviešanas 

uzraudzība 

27 

Īpašu uzdevumu 

ministra elektroniskās 

pārvaldes lietās 

sekretariāts 

Iekšējā audita nodaļa  19.01.2009. 23.02.2009. 2007LV161PO002 ERAF Sistēmas audits 
Atbildīgās iestādes funkciju 

izpildes sistēma 

28 

Būvniecības, 

enerģētikas un mājokļu 

valsts aģentūra 

Iekšējā audita nodaļa  19.01.2009. 27.02.2009. 2007LV161PO002 KF, ERAF Sistēmas audits 

3.4.4.2. aktivitāte „Sociālo 

dzīvojamo māju siltumnoturības 

pasākumi‖,  „Projektu atlase un 

līgumu slēgšana‖ 

29 
Nodarbinātības valsts 

aģentūra 
Audita nodaļa 19.01.2009. 24.03.2009. 2007LV051PO001 ESF Sistēmas audits 

ESF ierobežotas projektu 

iesniegumu atlases projekti, 

noslēgtās vienošanās par projekta 

īstenošanu un veiktie grozījumi 

30 Satiksmes ministrija 
Iekšējā audita 

struktūrvienība 
26.01.2009. 31.03.2009. 2007LV161PO002 KF Sistēmas audits 

SM funkcijas, sadalījums un 

atbildība 

31 Satiksmes ministrija 
Iekšējā audita 

struktūrvienība 
27.01.2009. 03.04.2009. 2007LV161PO002 ERAF Sistēmas audits 

SM funkcijas, sadalījums un 

atbildība 
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32 Finanšu ministrija  Iekšējā audita departaments 02.02.2009. 30.04.2009. 

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF, 

KF 
Sistēmas audits 

Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda 2007.-

2013.gada plānošanas periodam 

izveidotā ieviešanas sistēmas 

normatīvā bāze un komunikācija 

ar finansējuma saľēmēju 

33 Finanšu ministrija  Iekšējā audita departaments 02.02.2009. 30.04.2009. 

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF, 

KF 
Sistēmas audits 

Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda 2007.-

2013.gada plānošanas periodam 

izveidotā vides prasību 

nodrošināšanas sistēma  

34 
Nodarbinātības valsts 

aģentūra 
Audita nodaļa 23.03.2009. 15.05.2009. 2007LV051PO003 ESF Sistēmas audits 

Sadarbības iestādes izmaiľas 

iekšējās kontroles sistēmā 

35 Ekonomikas ministrija  

Iekšējā audita un kvalitātes 

vadības departamenta 

Iekšējā audita nodaļa  

02.03.2009. 13.03.2009. 

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF, 

KF 
Sistēmas audits 

Izveidotās Eiropas Savienības 

fondu sistēmas pilnveidošana 

ministrijā atbilstoši normatīvo 

aktu un citām izmaiľām 

36 Kultūras ministrija Iekšējā audita nodaļa  02.03.2009. 07.04.2009. 2007LV161PO002 ERAF Sistēmas audits 

Metodiskais atbalsts projekta 

iesniegumu iesniedzējiem un 

finansējuma saľēmējiem 

37 

Būvniecības, 

enerģētikas un mājokļu 

valsts aģentūra 

 Iekšējā audita nodaļa  16.03.2009.  30.04.2009. 2007LV161PO002 KF, ERAF Sistēmas audits 

3.4.4.2. aktivitāte „Sociālo 

dzīvojamo māju siltumnoturības 

pasākumi‖, „Projektu vadība‖   

38 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 
Iekšējā audita departaments 01.04.2009. 30.06.2009. 2007LV051PO001 ESF Sistēmas audits 

1.2.1.2.2.apakšaktivitātes 

"Atbalsts vispārējās izglītības 

pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību 

priekšmetos" īstenošana 

39 
Sabiedrības integrācijas 

fonds  
Audita nodaļa 28.04.2009. 03.06.2009. 2007LV051PO001 ESF Sistēmas audits 

Programmu uzsākšana, konkursu 

dokumentācijas sagatavošana, 

konkursu norise un uzraudzība, 

līgumu slēgšana  

40 
Nodarbinātības valsts 

aģentūra 
Audita nodaļa 18.05.2009. 30.06.2009. 2007LV051PO001 ESF Sistēmas audits 

Informācijas un komunikācijas 

pasākumu sistēma 
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41 Labklājības ministrija  Iekšējā audita departaments 01.06.2009. 31.07.2009. 
 2007LV051PO001  

2007LV161PO002 
ERAF, ESF Sistēmas audits 

ES struktūrfondu vadības un 

kontroles sistēmas efektivitāte 

42 

Veselības statistikas un 

medicīnas tehnoloģiju 

valsts aģentūra  

Iekšējā audita nodaļa 14.04.2009. 03.06.2009. 
 2007LV051PO001  

2007LV161PO002 
ERAF, ESF Sistēmas audits 

„Publicitātes nodrošināšana un 

informācijas sniegšana 

sabiedrībai‖ 

43 Finanšu ministrija  Iekšējā audita departaments 27.04.2009. 31.07.2009. 

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF, 

KF 
Sistēmas audits 

Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda 2007.-

2013.gada plānošanas periodam 

izveidotā neatbilstību sistēma 

44 Finanšu ministrija  Iekšējā audita departaments 27.04.2009. 31.07.2009. 

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF, 

KF 
Sistēmas audits 

2007. – 2013.gada plānošanas 

perioda  Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda atbildīgo un sadarbības 

iestāžu izveidotās iekšējās 

kontroles sistēmas izvērtēšanai 

atbilstoši normatīvo aktu un 

citām izmaiľām 

45 Kultūras ministrija Iekšējā audita nodaļa  11.05.2009. 12.06.2009. 2007LV161PO002 ERAF Sistēmas audits 
Tehniskās palīdzības projektu 

īstenošana 

46 Vides ministrija Iekšējā audita departaments 11.05.2009. 30.06.2009. 2007LV161PO002 ERAF Sistēmas audits 

Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda projekti. Atklāta projektu 

iesniegumu atlase. 

47 
Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra 
Iekšējā audita nodaļa 18.05.2009. 17.07.2009. 

2007LV051PO001  

2007LV161PD001  

2007LV161PO002   

ERAF, ESF Sistēmas audits 
Pārbaužu veikšana projektu 

īstenošanas vietās 

48 

Būvniecības, 

enerģētikas un mājokļu 

valsts aģentūra 

 Iekšējā audita nodaļa  18.05.2009. 30.06.2009. 2007LV161PO002 KF, ERAF Sistēmas audits 

3.4.4.2. aktivitāte „Sociālo 

dzīvojamo māju siltumnoturības 

pasākumi‖,  „Finanšu vadība‖ 
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Vairāki auditi tika atcelti vai pārcelt uz nākošo audita periodu, ľemot vērā, ka visas  programmu darbības aktivitātes 

netika īstenotas kā tika sākumā plānots:  

Auditi, kuri ir izľemti no auditu plānā, salīdzinot ar audita plāna iepriekšējo versiju: Paskaidrojums 

1 
Valsts 

kanceleja  

Iekšējā audita 

nodaļa  
01.07.2008. 30.06.2009.   2007LV051PO001 ESF 

Sistēmas 

audits 

Projekta iesniedzēja un 

finansējuma saľēmēja 

funkciju īstenošana 

Audits tiks veikts nākamajā audita 

periodā no 01.07.2009. līdz 

30.06.2010., jo pārskata periodā netika 

apstiprināti visi projekti. 

2 
Finanšu 

ministrija 

Iekšējā audita 

departaments 
01.07.2008. 30.06.2009. 

2007LV051PO001 

2007LV161PD001 

2007LV161PO002   

ERAF, 

ESF, KF 

Sistēmas 

audits  

Līgumu slēgšanas sistēma 

Centrālajā finanšu un līgumu 

aģentūrā 

Audits ir apvienots ar 10. auditu - 

Projektu pieteikumu atlases un līgumu 

slēgšanas sistēma Centrālajā finanšu 

un līgumu aģentūrā 

3 

Valsts 

reģionālās 

attīstības 

aģentūra  

Iekšējā audita 

nodaļa  
28.08.2008. 15.10.2008. 2007LV161PO002 ERAF 

Sistēmas 

audits 

Grantu shēmas projektu 

īstenošanas uzraudzības 

sistēmas audits 

Audits attiecas uz Eiropas Savienības 

fondu 2004.-2006.gada plānošanas 

periodu un tās 2008.gadā netika veikts, 

jo SIA „Ernst&Young‖  akreditācijas 

audita laikā rekomendēja precizēt un 

pilnveidot VRAA Iekšēja audita 

nodaļas stratēģisko plānu 2008.-

2012.gadam . Atkārtoti 2008.gada 

2.pusgadā VRAA Audita nodaļa veica 

VRAA audita vides risku izvērtēšanu, 

ľemot vērā arī notikušas VRAA 

strukturālās izmaiľas un citas 

izmaiľas.   Atkārtotais audita vides 

risku novērtējums apliecināja, ka 

Eiropas Savienības grantu shēmas 

„Atbalsts ieguldījumiem uzľēmumu 

attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās‖ 

projektu īstenošanas uzraudzības 

sistēma  ir ar zemu prioritāti un ľemot 

vērā arī VRAA vadības viedokli, 

sākotnēji plānotais audits tika izslēgts 

no 2008.gada plānoto auditu skaita. 
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4 
Vides 

ministrija 

Iekšējā audita 

departaments 
30.03.2009. 29.05.2009. 2007LV161PO002 KF 

Sistēmas 

audits 

Kohēzijas fonda projekti. 

Atklāta projektu iesniegumu 

atlase.  

Šī audita vietā tiks veikts 42. audits 

"Kohēzijas fonda projekti. Ierobežota 

projektu atlase" 

5 

Valsts 

reģionālās 

attīstības 

aģentūra  

 Iekšējā audita 

nodaļa  
20.04.2009.  12.06.2009. 2007LV161PO002 ERAF 

Sistēmas 

audits 

1.5.3.1.aktivitāte 

„Speciālistu piesaiste 

plānošanas reģioniem, 

pilsētām un novadiem‖, 

1.5.3.2.aktivitāte 

„Plānošanas reģionu un 

vietējo pašvaldību attīstības 

plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana‖, 

3.1.4.3.aktivitāte 

‖Pirmsskolas izglītības 

iestāžu infrastruktūras 

attīstība nacionālās un 

reģionālās nozīmes attīstības 

centros‖, 3.1.4.4.aktivitāte 

„Atbalsts alternatīvās 

aprūpes pakalpojumu 

pieejamības attīstībai‖,  

3.2.2.aktivitāte „Publisko 

interneta pieejas punktu 

attīstība‖ Projektu atlase un 

lēmumu pieľemšana; 

Līgumu slēgšana un projektu 

ieviešanas uzraudzība. 

Auditi tiks apvienoti un veikti 

nākamajā audita periodā no 

01.07.2009. līdz 30.06.2010. 

6 

Valsts 

reģionālās 

attīstības 

aģentūra  

 Iekšējā audita 

nodaļa  
 01.01.2009. 30.06.2009.  

2007LV051PO001  

2007LV161PO002   

ERAF, 

ESF 

Sistēmas 

audits 

ES struktūrfondu aktivitāšu 

īstenošanas vadības un 

uzraudzības sistēma 
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7 

Būvniecība

s, 

enerģētikas 

un mājokļu 

valsts 

aģentūra 

 Iekšējā audita 

nodaļa  
05.01.2009. 13.02.2009. 2007LV161PO002 

KF, 

ERAF 

Sistēmas 

audits 

3.5.2.4. aktivitāte „Daugavas 

hidroelektrostaciju pārgāžľu 

rekonstrukcija‖, „Līgumu 

slēgšana‖ 
Auditi netiks veikti, jo 3.5.2.4. 

aktivitāte „Daugavas 

hidroelektrostaciju pārgāžľu 

rekonstrukcija‖ ieviešana un projektu 

atlase netiks veikta pārskata periodā. 

8 

Būvniecība

s, 

enerģētikas 

un mājokļu 

valsts 

aģentūra 

 Iekšējā audita 

nodaļa  
23.02.2009. 31.03.2009. 2007LV161PO002 

KF, 

ERAF 

Sistēmas 

audits 

3.5.2.4. aktivitāte „Daugavas 

hidroelektrostaciju pārgāžľu 

rekonstrukcija‖, „Projektu 

vadība‖ 

9 Valsts kase 
 Iekšējā audita 

departaments 
01.07.2008. 30.06.2009.  

2007LV051PO001 

2007LV161PD001 

2007LV161PO002   

KF 
Sistēmas 

audits 

Līdzekļu saľemšana, 

Maksājumu dokumentu 

pārbaude, asignējumu 

izpilde un maksājumu 

veikšana 
Auditi tiks veikti nākamajā audita 

periodā no 01.07.2009. līdz 

30.06.2010. 

10 Valsts kase 
 Iekšējā audita 

departaments 
01.07.2008. 30.06.2009.  

2007LV051PO001 

2007LV161PD001 

2007LV161PO002   

ERAF, 

ESF 

Sistēmas 

audits 

Līdzekļu saľemšana, 

Maksājumu dokumentu 

pārbaude, asignējumu 

izpilde un maksājumu 

veikšana 

 

Audita perioda no 01.07.2009 līdz 30.06.2010 plāns 

Nr. Audita vienība No  Līdz Valsts 
Atrašanās 

vieta 
Fonds/i Audita veids 

Komentāri (auditējamā sistēma, projekts, 

utt.) 

1 

Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūras 

Iekšējā audita nodaļa  

25.05.2009. 07.08.2009. Latvija Rīga  ERDF Sistēmas audits 
Programmu sadarbības iestādes darbības 

nodrošināšana 

2 

Satiksmes ministrijas 

Iekšējā audita un 

kvalitātes vadības 

departaments 

01.06.2009. 28.08.2009 Latvija Rīga  ERDF Sistēmas audits Informācijas kvalitātes un drošības sistēma 
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3 

Satiksmes ministrijas 

Iekšējā audita un 

kvalitātes vadības 

departaments 

01.06.2009. 28.08.2009 Latvija Rīga  CF Sistēmas audits Informācijas kvalitātes un drošības sistēma 

4 

Izglītības un zinātnes 

ministrijas Iekšējā audita 

departaments 

01.07.2009 01.10.2009 Latvija Rīga  ESF Sistēmas audits 

1.2.1.1.4. apakšaktivitāte. Sākotnējās 

profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana 

5 

Izglītības un zinātnes 

ministrijas Iekšējā audita 

departaments 

01.07.2009 01.10.2009 Latvija Rīga  
ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits 

Datu ievade un kontrole VIS, statistikas 

analīze un uzkrāšana 

6 

Izglītības un zinātnes 

ministrijas Iekšējā audita 

departaments 

01.07.2009 01.10.2009 Latvija Rīga  
ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits 

Eiropas Savienības fondu projektu 

iesniegumu izmaiľu saskaľošana 

7 

Finanšu ministrijas 

Finanšu kontroles 

departaments 

01.07.2009 31.12.2009 Latvija Latvija ERDF Izlases pārbaudes 

Darbības programma „Uzľēmējdarbība un 

inovācijas‖ (ERAF) - 2007LV161PO001. 

Izdevumu izlases pārbaudes 

Atbildīgajā/sadarbības iestādēs/pie 

finansējuma saľēmējiem. 

8 

Finanšu ministrijas 

iekšējā audita 

departaments 

01.07.2009 31.12.2009 Latvija Rīga  ERDF Sistēmas audits Projektu ieviešanas sistēmas uzraudzība 

9 

Finanšu ministrijas 

Finanšu kontroles 

departaments 

01.07.2009 31.12.2009 Latvija Latvija ESF Izlases pārbaudes 

Darbības programma ‖Cilvēkresursi un 

nodarbinātība‖ (ESF) - 2007LV051PO001. 

Izdevumu izlases pārbaudes 

Atbildīgajā/sadarbības iestādēs/pie 

finansējuma saľēmējiem. 

10 

Finanšu ministrijas 

Finanšu kontroles 

departaments 

01.07.2009 31.12.2009 Latvija Latvija CF, ERDF Izlases pārbaudes 

Darbības programma „Infrastruktūra un 

pakalpojumi‖ (KF un ERAF) - 

2007LV161PO002. Izdevumu izlases 

pārbaudes Atbildīgajā/sadarbības 

iestādēs/pie finansējuma saľēmējiem. 
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11 
Valsts kases Iekšējā 

audita departaments 
01.07.2009 30.06.2010. Latvija Rīga  CF Sistēmas audits Vadības un kontroles sistēmas audits 

12 
Valsts kases Iekšējā 

audita departaments 
01.07.2009 30.06.2010. Latvija Rīga  

ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits Vadības un kontroles sistēmas audits 

13 

Ekonomikas ministrijas 

Stratēģiskās plānošanas, 

ieviešanas koordinācijas 

un audita nodaļa  

01.07.2009. 30.06.2010. Latvija Rīga  
ERDF, 

ESF, CF 
Sistēmas audits 

1.Ieguldījuma fonda ieviešanas sistēmas.             

2.Eiropas Savienības fondu aktivitāšu 

izstrāde un novērtēšanas vadības sistēmas.                             

3.Vadības un kontroles esošās sistēmas 

uzlabošana saskaľā ar normatīvo aktu 

izmaiľām.   

14 
Valsts kancelejas 

konsultante  
01.07.2009 30.06.2010 Latvija Rīga  ESF Sistēmas audits 

Projekta iesniedzēja un finansējuma 

saľēmēja funkciju īstenošana 

15 

Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūras 

Iekšējā audita nodaļa  

20.07.2009. 30.09.2009. Latvija Rīga  
ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits 

Eiropas Savienības struktūrfondu vadības un 

kontroles sistēma  

16 

Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūras 

Iekšējā audita nodaļa  

03.08.2009. 02.10.2009. Latvija Rīga  
ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits Maksājumu veikšana 

17 
Nodarbinātības valsts 

aģentūras Audita nodaļa 
17.08.2009. 12.10.2009. Latvija Latvija ESF Sistēmas audits 

Pārbaudes struktūrfondu projektu 

īstenošanas vietās 

18 
Vides ministrijas Iekšējā 

audita departaments 
01.09.2009 30.11.2009 Latvija Rīga  ERDF Sistēmas audits 

2007/LV/161PO002. Projektu atlases 

sistēma 

19 

Finanšu ministrijas 

iekšējā audita 

departaments 

02.09.2009 01.12.2009 Latvija Rīga  
ERDF, 

ESF, CF 
Horizontālais audits VIS kvalitāte un drošība 

20 
Kultūras ministrijas 

Iekšējā audita nodaļa 
07.09.2009 14.10.2009 Latvija Rīga  ERDF Sistēmas audits Projektu atlase 

21 
Kultūras ministrijas 

Iekšējā audita nodaļa 
07.09.2009 14.10.2009 Latvija Rīga  ERDF Sistēmas audits Iepirkumu sistēma 
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22 

Satiksmes ministrijas 

Iekšējā audita un 

kvalitātes vadības 

departaments 

07.09.2009 27.11.2009 Latvija Rīga  CF, ERDF Sistēmas audits 
Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums pie 

gala finansējuma saľēmēja 

23 

Valsts izglītības attīstības 

aģentūras Iekšējā audita 

departaments 

01.10.2009. 30.11.2009. Latvija Rīga  
ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits Projekta progresa pārbaudes sistēmas 

24 

Izglītības un zinātnes 

ministrijas Iekšējā audita 

departaments 

01.10.2009 31.12.2009 Latvija Rīga  
ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits tehniskās palīdzības projektu ieviešana 

25 

Izglītības un zinātnes 

ministrijas Iekšējā audita 

departaments 

01.10.2009 31.12.2009 Latvija Rīga  
ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits 

Finanšu plānošana Eiropas Savienības fondu 

projektu ieviešanai 

26 

Izglītības un zinātnes 

ministrijas Iekšējā audita 

departaments 

01.10.2009 31.12.2009 Latvija Rīga  
ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits 

Atbildīgās iestādes un Sadarbības iestādes 

lēmumu izskatīšana un apelācija 

27 
Nodarbinātības valsts 

aģentūras Audita nodaļa 
13.10.2009. 18.12.2009. Latvija Rīga  ESF Sistēmas audits Projekta progresa pārbaudes sistēma 

28 
Vides ministrijas Iekšējā 

audita departaments 
10.12.2009 15.03.2010 Latvija Rīga  CF Sistēmas audits 2007LV161PO002. Iepirkumu sistēma. 

29 

Finanšu ministrijas 

Finanšu kontroles 

departaments 

01.01.2010 30.06.2010 Latvija Rīga  ERDF Izlases pārbaudes 

Darbības programma ‖Cilvēkresursi un 

nodarbinātība‖ (ESF) - 2007LV051PO001. 

Izdevumu izlases pārbaudes 

Atbildīgajā/sadarbības iestādēs/pie 

finansējuma saľēmējiem. 

30 

Finanšu ministrijas 

iekšējā audita 

departaments 

01.01.2010 30.06.2010 Latvija Rīga  
ERDF, 

ESF, CF 
Horizontālais audits Iepirkumu sistēma 
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31 

Finanšu ministrijas 

iekšējā audita 

departaments 

01.01.2010 30.06.2010 Latvija Rīga  
ERDF, 

ESF, CF 
Horizontālais audits Neatbilstību atklāšanas un ziľošanas sistēma 

32 

Finanšu ministrijas 

iekšējā audita 

departaments 

01.01.2010 30.06.2010 Latvija Rīga  ERDF Sistēmas audits Maksājumu sistēma 

33 

Finanšu ministrijas 

Finanšu kontroles 

departaments 

01.01.2010 30.06.2010 Latvija Latvija ESF Izlases pārbaudes 

Darbības programma ‖Cilvēkresursi un 

nodarbinātība‖ (ESF) - 2007LV051PO001. 

Izdevumu izlases pārbaudes 

Atbildīgajā/sadarbības iestādēs/pie 

finansējuma saľēmējiem. 

34 

Finanšu ministrijas 

Finanšu kontroles 

departaments 

01.01.2010 30.06.2010 Latvija Latvija CF, ERDF Izlases pārbaudes 

Darbības programma „Infrastruktūra un 

pakalpojumi‖ (KF un ERAF) - 

2007LV161PO002. Izdevumu izlases 

pārbaudes Atbildīgajā/sadarbības 

iestādēs/pie finansējuma saľēmējiem. 

35 

Labklājības ministrijas 

Iekšējā audita 

departaments 

01.01.2010 30.06.2010 Latvija Rīga  
ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits 

Pārliecināties, ka iepriekšējos auditos 

izteiktie ieteikumi ir ieviesti 

36 
Nodarbinātības valsts 

aģentūras Audita nodaļa 
04.01.2010. 05.03.2010. Latvija Latvija ESF Sistēmas audits 

Maksājumu pieprasījumu pārbaudes un 

apstiprināšanas sistēma 

37 

Veselības statistikas un 

medicīnas tehnoloģiju 

valsts aģentūras Iekšējā 

audita nodaļa 

11.01.2010 26.02.2010 Latvija Rīga  
ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits Auditu progresa projektu pārbaudes 

38 

Satiksmes ministrijas 

Iekšējā audita un 

kvalitātes vadības 

departaments 

18.01.2010. 31.05.2010. Latvija Rīga  CF Sistēmas audits 
Maksājumu pieprasījumu pārbaudes un 

apstiprināšanas sistēma  

39 

Satiksmes ministrijas 

Iekšējā audita un 

kvalitātes vadības 

departaments 

18.01.2010. 31.05.2010. Latvija Rīga  ERDF Sistēmas audits 
Maksājumu pieprasījumu pārbaudes un 

apstiprināšanas sistēma  
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40 

Valsts izglītības attīstības 

aģentūras Iekšējā audita 

departaments 

01.02.2010. 31.03.2010. Latvija Rīga  
ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits 

Maksājumu pieprasījumu pārbaudes un 

apstiprināšanas sistēma  

41 

Valsts izglītības attīstības 

aģentūras Iekšējā audita 

departaments 

01.02.2010. 30.04.2010. Latvija Rīga  
ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits Pārbaudes projektu īstenošanas vietās  

42 
Kultūras ministrijas 

Iekšējā audita nodaļa 
22.02.2010 07.04.2010. Latvija Rīga  ERDF Sistēmas audits Informācijas kvalitāte un drošība 

43 

Veselības statistikas un 

medicīnas tehnoloģiju 

valsts aģentūras Iekšējā 

audita nodaļa 

15.03.2010 30.04.2010 Latvija Rīga  
ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits 

Vadlīniju sniegšana projektu iesniedzējiem 

un gala finansējuma saľēmējiem. 

44 
Nodarbinātības valsts 

aģentūras Audita nodaļa 
15.03.2010. 31.05.2010. Latvija Latvija ESF Sistēmas audits 

Aktivitāšu ieviešanas uzraudzība 

(finansiālais progress, ienākuma progress) 

45 

Veselības statistikas un 

medicīnas tehnoloģiju 

valsts aģentūras Iekšējā 

audita nodaļa 

05.05.2010 22.06.2010 Latvija Rīga  
ESF, 

ERDF 
Sistēmas audits 

Iekšējās kontroles sistēma un izmaiľu 

vadīšana 
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7.pielikums 

Vienotajai revīzijas stratēģijai 

Plānoto audita dienu skaits no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 30.jūnijam 

Audita veids Iestāde 

Audita 

veikšanai 

pieejamie 

resursi 

(auditori) 

Audita 

dienas 
 Audita veids Iestāde 

Audita 

veikšanai 

pieejamie 

resursi 

(auditori) 

Audita 

dienas 

Vadības un 

kontroles sistēmas 

auditi 
Revīzijas iestāde 

11 
250  

Sertificēto 

izdevumu revīzija 
Finanšu kontroles departaments 6 916 

 
Sertifikācijas iestāde un 

maksājumu iestāde 
8 200  

Atbildīgās iestādes 

Sadarbības iestādes 

 

Vadības un 

kontroles sistēmas 

auditi 

Ekonomikas ministrijas 

Stratēģiskās plānošanas, ieviešanas 

koordinācijas un audita nodaļa 

3 
45 

Vadības un 

kontroles sistēmas 

auditi 

Nodarbinātības valsts aģentūras 

Audita nodaļa 
2 

100   
Izglītības un zinātnes ministrijas 

Iekšējā audita departaments 
3 

210 

 
Valsts izglītības attīstības aģentūras 

Iekšējā audita departaments 
2 100   

Kultūras ministrijas Iekšējā audita 

nodaļa 3 95 

 

Veselības statistikas un medicīnas 

tehnoloģiju valsts aģentūras Iekšējā 

audita nodaļa 

2 
150   

Labklājības ministrijas Iekšēja 

audita departaments 
2 

55 

 
Latvijas investīciju un attīstības 

aģentūras Iekšējā audita nodaļa 
2 

105   

Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijas Audita 

departaments 

5 
85 

 
Sabiedrības integrācijas fonda 

Iekšējā audita nodaļa 
1 

25   

Satiksmes ministrijas Iekšējā 

audita un kvalitātes departaments  

 

4 
90 

      
Veselības ministrijas Audita un 

kvalitātes departaments 
4 50 

      Valsts kancelejas konsultante 1 50 
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Vides ministrijas Iekšējā audita 

departaments 
5 120 
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8.pielikums 

Vienotajai revīzijas stratēģijai 

Vadības un kontroles sistēmas pamatprasības institūcijām 

 

Darbības programma „ Cilvēkresursi un nodarbinātība” (ESF) – 2007LV051PO001 
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Pamatprasības attiecībā uz vadošo iestādi   

1. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas vadošajā iestādē, kā arī starp vadošo 

iestādi un starpniekinstitūcijām 

                         

1.1. procedūras deleģēto funkciju uzraudzībai                          

1.2. skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas                          

2. Skaidra un atbilstoša stratēģija informācijas un norādījumu sniegšanai 

finansējuma saľēmējiem 

                         

2.1. izstrādātas likumdošanas prasības darbības programmas īstenošanai                          

2.2. finansējuma saľēmējiem tiek nodrošināta pieeja nepieciešamajai informācijai                          

3. Tiek piemēroti nepieciešamie pasākumi sistemātisko problēmu novēršanai un 

labošanai 

                         

3.1. izstrādātas procedūras auditu rezultātu izskatīšanai                          

3.2. izstrādātas procedūras preventīvo un koriģējošo pasākumu īstenošanai                          

4. Informācijas sistēma finansējuma uzskaitei, uzraudzībai un pārskatu 

sagatavošanai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem 

                         

4.1. ieviestas datorizētas sistēmas                          
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45

 Attiecībā uz lielajiem projektiem 
46

 attiecībā uz ierobežotu projektu iesniegumu atlasi aktivitātēs sadarbībā ar NVA un ierobežotu un atklātu projektu iesniegumu atlasi aktivitātēs sadarbībā ar CFLA 
47

 3.6.1.1. un 3.6.1.2. aktivitāšu ietvaros 
48

 ESF projektiem 
49

 ERAF projektiem, kā , kā arī ESF ierobežotu projektu iesniegumu atlasei 
50

 Attiecībā uz ierobežotu un atklātu projektu iesniegumu atlasi 
51

 ERAF projektiem 
52

 Attiecībā uz ESF atklātu projektu iesniegumu atlasi 
53

 Visu sadarbībā ar RAPLM administrēto aktivitāšu ietvaros, izľemot 3.6.1.1 un 3.6.1.2 aktivitātes 
54

 Attiecībā uz tehniskās palīdzības projektiem 

Pamatprasības attiecībā uz atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm   

5. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas atbildīgajā iestādē un sadarbības 

iestādē, kā arī starp atbildīgo iestādi, sadarbības iestādi un vadošo iestādi 

                         

5.1. nodalītas funkcijas atbildīgajā iestādē un sadarbības iestādē, kā arī starp 

atbildīgo iestādi, sadarbības iestādi un vadošo iestādi 

                         

5.2. skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas                          

6. Procedūras projektu pieteikumu atlasei atbilstoši Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un procedūru ievērošana 

     45  46  47 48  49     50 51  52 53 54   

6.1. pieteikumu uzaicinājumi ir publicēti                          

6.2. visi saľemtie projektu iesniegumi ir dokumentēti                          

6.3. visi pieteikumi ir vērtēti pēc atbilstošiem vērtēšanas kritērijiem                          

6.4. lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu ir paziľoti 
pieteikumu iesniedzējiem 

                         

7. Skaidra un atbilstoša stratēģija informācijas sniegšanai ES fondu 

finansējuma saľēmējiem 

                         

7.1. efektīva komunikācija ar finansējuma saľēmējiem par to tiesībām un 

pienākumiem 

                         

7.2. finansējuma saľēmējiem tiek nodrošināta pieeja nepieciešamajai informācijai                          

8. Procedūras projektu vadības uzraudzībai atbilstoši Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un procedūru ievērošana 

                         

8.1. izstrādātas rakstiskas procedūras un pārbaudes lapas                          
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8.2. izdevumu deklarācijas administratīvās pārbaudes veiktas pirms izdevumu 

sertificēšanas 

                         

8.3. veiktas visu maksājuma pieprasījumu un tos pamatojošo dokumentu 

administratīvās pārbaudes 

                         

8.4.  pārbaudes projektu īstenošanas vietās veiktas projektu īstenošanas laikā                          

8.5. dati par pārbaudēm un to rezultātiem tiek uzglabāti                          

8.6. pārbaudes projektu īstenošanas vietās balstītas uz atbilstošu risku novērtējumu                          

8.7. izstrādātas procedūras, kas nodrošina datu par veiktajām pārbaudēm nodošanu 

sertifikācijas iestādei 

                         

9. Skaidra un izsekojama dokumentācija pierādījumiem par Eiropas Savienības 

fondu vadību atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem 

                         

9.1. tiek uzkrāti detalizēti grāmatvedības dati par visām izmaksām                           

9.2. tiek nodrošināta visas ar projektiem saistošās dokumentācijas uzkrāšana                           

9.3. tiek nodrošināts, ka finansējuma saľēmēji uztur vai  nu atsevišķu grāmatvedības 
sistēmu, vai arī atsevišķu grāmatvedības kodu ES fondu darījumiem 

                         

9.4. izstrādātas procedūras pietiekamu revīzijas liecību sniegšanai                          

10. Informācijas sistēma finansējuma uzskaitei, uzraudzībai un pārskatu 

sagatavošanai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem 

                         

10.1. ieviestas datorizētas sistēmas                          

11. Tiek piemēroti nepieciešamie pasākumi sistemātisko problēmu novēršanai 

un labošanai 

                         

11.1. izstrādātas procedūras auditu rezultātu ieviešanas uzraudzībai                          

11.2. izstrādātas procedūras preventīvo un koriģējoši pasākumu īstenošanai 

gadījumos, kad konstatētas sistemātiskas kļūdas 

                         

Pamatprasības attiecībā uz sertifikācijas iestādi   

12. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas sertifikācijas iestādē, kā arī starp 

sertifikācijas iestādi, maksājumu iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

                         

12.1. tiek nodalītas funkcijas sertifikācijas iestādē, kā arī starp sertifikācijas iestādi, 

maksājumu iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

                         

12.2. skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas                          
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13. Skaidra un izsekojama dokumentācija un informācijas sistēma 

pierādījumiem par sertificēto izdevumu uzskaiti atbilstoši Eiropas Savienības 

un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

                         

13.1. tiek nodrošināta datorizēta grāmatvedības ierakstu uzglabāšana                          

13.2. revīzijas liecības sertifikācijas iestādē nodrošina EK deklarēto izdevumu 

sakritību ar izdevumiem, kas norādīti starpniekinstitūciju sagatavotajās izdevumu 
deklarācijās 

                         

14. Procedūra izdevumu sertificēšanai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un procedūras ievērošana 

                         

14.1. sertifikācijas iestāde ir noteikusi tai nepieciešamo informāciju                          

14.2. tiek izskatīti no vadošās iestādes/ starpniekinstitūcijām saľemtie ziľojumi                            

14.3. ir izskatīti visu auditu rezultāti                          

14.4. ir ľemti vērā visu pārbaužu rezultāti                          

14.5. sertifikācijas iestāde ir veikusi maksājuma pieprasījumu aritmētisko pārbaudi                          

15. Procedūra nepamatoti veikto maksājumu uzskaitei un to atgūšanai atbilstoši 

Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

procedūras ievērošana 

                         

15.1. tiek nodrošināta atgūstamo un atsaukto summu uzskaite                          

15.2. sertifikācijas iestāde nosūta ikgadējo paziľojumu EK                          

Pamatprasības attiecībā uz maksājumu iestādi   

16. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas maksājumu iestādē, kā arī starp 

maksājumu iestādi, sertifikācijas iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

                         

16.1. tiek nodalītas funkcijas maksājumu iestādē, kā arī starp maksājumu iestādi, 
sertifikācijas iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

                         

16.2. skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas                          

17. Skaidra un izsekojama dokumentācija un informācijas sistēma 

pierādījumiem par maksājumu uzskaiti atbilstoši Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

                         

17.1. tiek nodrošināta maksājumu pieprasījumu pārbaudes dokumentācija                          

17.2. pastāv datorizēta veikto maksājumu finanšu uzskaite                          

Pamatprasības attiecībā uz Iepirkumu uzraudzības biroju   

18. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas Iepirkumu uzraudzības birojā                          
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18.1 skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas Iepirkumu uzraudzības birojā                          

19. Procedūra iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises 

izlases pirmspārbaudei atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un procedūras ievērošana 

                         

19.1. pamatota un skaidra izlases kopa                          

19.2. definētas pārbaudes rezultāta juridiskais statuss                          

19.3. izstrādāta detalizēta procedūra pārbaužu veikšanai                          

20. Skaidra un izsekojama dokumentācija pierādījumiem par Eiropas 

Savienības fondu vadību atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem 

                         

20.1. tiek nodrošināta saľemto iepirkuma plānu un iepirkuma dokumentācijas 
lietvedība 

                         

20.2. pastāv datorizēta veikto pārbaužu un sniegto atzinumu uzskaite                          

Pamatprasības attiecībā uz Iekšējā audita struktūrvienībām 

21.  Skaidra funkciju definīcija un nodalījums                           

21.1.   Funkcijas ir skaidri definētas un nodalītas (organizācijas shēmā, indikatīvs 

amatu skaits, nepieciešamās kvalifikācijas un/vai pieredzes apraksts, rakstiskās 

procedūras un rokasgrāmatas) 

                         

21.2.   Funkciju nodalījums starp Revīzijas iestādi, Vadošo iestādi, Maksājumu 
iestādi un starpniekinstitūcijām atbilst Revīzijas iestādes un Iekšējā audita 

struktūrvienību neatkarības principam 

                         

21.3.   Izstrādātās procedūras, tai skaitā Revīzijas iestādes uzraudzības procedūra pār 
Revīzijas iestādes deleģēto funkciju veicošās struktūrvienības darbu 

                         

22.  Atbilstošs sistēmu audits                          

22.1.   Audita apjoms atbilst Vienotājai revīzijas stratēģijai un ietver pamatprasības 

vadības un kontroles sistēmai attiecīgajās iestādēs (Vadošā iestāde, Maksājumu 
iestāde un starpniekinstitūcijas) 

                         

22.2.  Visi sistēmu auditu posmi ir atbilstoši dokumentēti. Ir pilnīgi un atbilstoši 

aizpildīta pārbaudes lapa par pamatprasībām vadības un kontroles sistēmai 

                         

22.3.  Efektīva ieteikumu ieviešanas uzraudzības procedūra, kas sniedz Komisijai 
pārliecību, ka audita ziľojumos konstatētie trūkumi ir savlaicīgi novērsti  

                         

22.4.  Kvalitatīvie un/vai kvantitatīvie pierādījumi atbilstoši sistēmas noteiktajam 

pārliecības līmenim 
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23.  Atbilstošs Gada kontroles ziľojums un viedoklis                          

23.1.   Revīzijas iestādei sniegtā informācija iekļaušanai Gada kontroles ziľojumā 
atbilst Vienotās revīzijas stratēģijas prasībām un sistēmu auditu rezultātiem  un 

saskaľā ar EK regulas Nr.1828 VI un VII pielikumu 

                         

Pamatprasības attiecībā uz revīzijas struktūrvienība 

24.  Skaidra funkciju definīcija un nodalījums                          

24.1.   Funkcijas ir skaidri definētas un nodalītas (organizācijas shēmā, indikatīvs 
amatu skaits, nepieciešamās kvalifikācijas un/vai pieredzes apraksts, rakstiskās 

procedūras un rokasgrāmatas) 

                         

24.2.  Funkciju nodalījums starp Revīzijas iestādi, Vadošo iestādi, Maksājumu iestādi 
un starpniekinstitūcijām atbilst Revīzijas iestādes un Iekšējā audita struktūrvienību 

neatkarības principam 

                         

24.3.  Izstrādātās procedūras, tai skaitā Revīzijas iestādes uzraudzības procedūra pār 
Revīzijas iestādes deleģēto funkciju veicošās struktūrvienības darbu  

                         

25.  Atbilstošas sertificēto izdevumu revīzijas                          

25.1. Apstiprinātās metodoloģijas apraksts, tai skaitā izlases kopas atlases parametri 

saskaľā ar regulas Nr.1828 IV pielikuma prasībām – izlases metode, rezultāti un 
sistēmas audita pārliecības līmenis, ľemot vērā plānoto būtiskuma līmeni 

                         

25.2.  Sertificēto izdevumu revīzijas ir veiktas atbilstoši Komisijas apstiprinātai 

Vienotajai revīzijas stratēģijai, ko precizē katru gadu  

                         

25.3.  Izdevumu likumības un savlaicīguma pārbaudes tiek veiktas izmantojot 
atbilstošas un pilnīgas pārbaudes lapas 

                         

25.4.  Ja tiek konstatēti sistemātiskie trūkumi, Revīzijas iestāde pārliecinās, ka tiek 

veiktas papildus pārbaudes, lai noteiktu trūkumu līmeni 

                         

25.5.  Efektīva ieteikumu ieviešanas uzraudzības procedūra, kas sniedz Komisijai 
pārliecību, ka audita ziľojumos konstatētie trūkumi ir savlaicīgi novērsti  

                         

25.6.  Ja kļūdas koeficients ir augstāks nekā darbības programmas būtiskuma līmenis, 

Revīzijas iestāde analizē kļūdas nozīmīgumu un veic nepieciešamās darbības  

                         

26.  Atbilstošs Gada kontroles ziľojums un viedoklis                          

26.1.  Revīzijas iestādei sniegtā informācija iekļaušanai Gada kontroles ziľojumā 
atbilst Vienotās revīzijas stratēģijas prasībām un sistēmu auditu rezultātiem  un 

saskaľā ar EK regulas Nr.1828 VI un VII pielikumu 
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Darbības programma „Uzľēmējdarbība un inovācijas” (ERAF) – 2007LV161PO001 
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Pamatprasības attiecībā uz vadošo iestādi   

1. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas vadošajā iestādē, kā arī starp vadošo 

iestādi un starpniekinstitūcijām 

                         

1.1. procedūras deleģēto funkciju uzraudzībai                          

1.2. skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas                          

2. Skaidra un atbilstoša stratēģija informācijas un norādījumu sniegšanai 

finansējuma saľēmējiem 

                         

2.1. izstrādātas likumdošanas prasības darbības programmas īstenošanai                          

2.2. finansējuma saľēmējiem tiek nodrošināta pieeja nepieciešamajai informācijai                          

3. Tiek piemēroti nepieciešamie pasākumi sistemātisko problēmu novēršanai un 

labošanai 

                         

3.1. izstrādātas procedūras auditu rezultātu izskatīšanai                          

3.2. izstrādātas procedūras preventīvo un koriģējošo pasākumu īstenošanai                          

4. Informācijas sistēma finansējuma uzskaitei, uzraudzībai un pārskatu 

sagatavošanai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem 

                         

4.1. ieviestas datorizētas sistēmas                          

Pamatprasības attiecībā uz atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm   

5. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas atbildīgajā iestādē un sadarbības iestādē, 

kā arī starp atbildīgo iestādi, sadarbības iestādi un vadošo iestādi 

                         

5.1. nodalītas funkcijas atbildīgajā iestādē un sadarbības iestādē, kā arī starp atbildīgo 

iestādi, sadarbības iestādi un vadošo iestādi 

                         

5.2. skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas                          
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55

 Attiecībā uz lielajiem projektiem 
56

 ERAF projektiem, kā , kā arī ESF ierobežotu projektu iesniegumu atlasei 
57

 Attiecībā uz ESF atklātu projektu iesniegumu atlasi 
58

 Attiecībā uz tehniskās palīdzības projektiem 

6. Procedūras projektu pieteikumu atlasei atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un procedūru ievērošana 

     55       56        57  58   

6.1. pieteikumu uzaicinājumi ir publicēti                          

6.2. visi saľemtie projektu iesniegumi ir dokumentēti                          

6.3. visi pieteikumi ir vērtēti pēc atbilstošiem vērtēšanas kritērijiem                          

6.4. lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu ir paziľoti pieteikumu 

iesniedzējiem 

                         

7. Skaidra un atbilstoša stratēģija informācijas sniegšanai ES fondu finansējuma 

saľēmējiem 

                         

7.1. efektīva komunikācija ar finansējuma saľēmējiem par to tiesībām un pienākumiem                          

7.2. finansējuma saľēmējiem tiek nodrošināta pieeja nepieciešamajai informācijai                          

8. Procedūras projektu vadības uzraudzībai atbilstoši Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un procedūru ievērošana 

                         

8.1. izstrādātas rakstiskas procedūras un pārbaudes lapas                          

8.2. izdevumu deklarācijas administratīvās pārbaudes veiktas pirms izdevumu 
sertificēšanas 

                         

8.3. veiktas visu maksājuma pieprasījumu un tos pamatojošo dokumentu administratīvās 

pārbaudes 

                         

8.4.  pārbaudes projektu īstenošanas vietās veiktas projektu īstenošanas laikā                          

8.5. dati par pārbaudēm un to rezultātiem tiek uzglabāti                          

8.6. pārbaudes projektu īstenošanas vietās balstītas uz atbilstošu risku novērtējumu                          

8.7. izstrādātas procedūras, kas nodrošina datu par veiktajām pārbaudēm nodošanu 

sertifikācijas iestādei 

                         

9. Skaidra un izsekojama dokumentācija pierādījumiem par Eiropas Savienības 

fondu vadību atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem 

                         

9.1. tiek uzkrāti detalizēti grāmatvedības dati par visām izmaksām                           
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9.2. tiek nodrošināta visas ar projektiem saistošās dokumentācijas uzkrāšana                           

9.3. tiek nodrošināts, ka finansējuma saľēmēji uztur vai  nu atsevišķu grāmatvedības 
sistēmu, vai arī atsevišķu grāmatvedības kodu ES fondu darījumiem 

                         

9.4. izstrādātas procedūras pietiekamu revīzijas liecību sniegšanai                          

10. Informācijas sistēma finansējuma uzskaitei, uzraudzībai un pārskatu 

sagatavošanai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem 

                         

10.1. ieviestas datorizētas sistēmas                          

11. Tiek piemēroti nepieciešamie pasākumi sistemātisko problēmu novēršanai un 

labošanai 

                         

11.1. izstrādātas procedūras auditu rezultātu ieviešanas uzraudzībai                          

11.2. izstrādātas procedūras preventīvo un koriģējoši pasākumu īstenošanai gadījumos, 

kad konstatētas sistemātiskas kļūdas 

                         

Pamatprasības attiecībā uz sertifikācijas iestādi   

12. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas sertifikācijas iestādē, kā arī starp 

sertifikācijas iestādi, maksājumu iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

                         

12.1. tiek nodalītas funkcijas sertifikācijas iestādē, kā arī starp sertifikācijas iestādi, 

maksājumu iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

                         

12.2. skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas                          

13. Skaidra un izsekojama dokumentācija un informācijas sistēma pierādījumiem 

par sertificēto izdevumu uzskaiti atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem 

                         

13.1. tiek nodrošināta datorizēta grāmatvedības ierakstu uzglabāšana                          

13.2. revīzijas liecības sertifikācijas iestādē nodrošina EK deklarēto izdevumu sakritību ar 

izdevumiem, kas norādīti starpniekinstitūciju sagatavotajās izdevumu deklarācijās 

                         

14. Procedūra izdevumu sertificēšanai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un procedūras ievērošana 

                         

14.1. sertifikācijas iestāde ir noteikusi tai nepieciešamo informāciju                          

14.2. tiek izskatīti no vadošās iestādes/ starpniekinstitūcijām saľemtie ziľojumi                            

14.3. ir izskatīti visu auditu rezultāti                          

14.4. ir ľemti vērā visu pārbaužu rezultāti                          

14.5. sertifikācijas iestāde ir veikusi maksājuma pieprasījumu aritmētisko pārbaudi                          
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15. Procedūra nepamatoti veikto maksājumu uzskaitei un to atgūšanai atbilstoši 

Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un procedūras 

ievērošana 

                         

15.1. tiek nodrošināta atgūstamo un atsaukto summu uzskaite                          

15.2. sertifikācijas iestāde nosūta ikgadējo paziľojumu EK                          

Pamatprasības attiecībā uz maksājumu iestādi   

16. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas maksājumu iestādē, kā arī starp 

maksājumu iestādi, sertifikācijas iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

                         

16.1. tiek nodalītas funkcijas maksājumu iestādē, kā arī starp maksājumu iestādi, 

sertifikācijas iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

                         

16.2. skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas                          

17. Skaidra un izsekojama dokumentācija un informācijas sistēma pierādījumiem 

par maksājumu uzskaiti atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem 

                         

17.1. tiek nodrošināta maksājumu pieprasījumu pārbaudes dokumentācija                          

17.2. pastāv datorizēta veikto maksājumu finanšu uzskaite                          

Pamatprasības attiecībā uz Iepirkumu uzraudzības biroju   

18. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas Iepirkumu uzraudzības birojā                          

18.1 skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas Iepirkumu uzraudzības birojā                          

19. Procedūra iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases 

pirmspārbaudei atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem un procedūras ievērošana 

                         

19.1. pamatota un skaidra izlases kopa                          

19.2. definētas pārbaudes rezultāta juridiskais statuss                          

19.3. izstrādāta detalizēta procedūra pārbaužu veikšanai                          

20. Skaidra un izsekojama dokumentācija pierādījumiem par Eiropas Savienības 

fondu vadību atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem 

                         

20.1. tiek nodrošināta saľemto iepirkuma plānu un iepirkuma dokumentācijas lietvedība                          

20.2. pastāv datorizēta veikto pārbaužu un sniegto atzinumu uzskaite                          

Pamatprasības attiecībā uz Iekšējā audita struktūrvienībām 



110 

 

21.  Skaidra funkciju definīcija un nodalījums                           

21.1.   Funkcijas ir skaidri definētas un nodalītas (organizācijas shēmā, indikatīvs amatu 
skaits, nepieciešamās kvalifikācijas un/vai pieredzes apraksts, rakstiskās procedūras un 

rokasgrāmatas) 

                         

21.2.   Funkciju nodalījums starp Revīzijas iestādi, Vadošo iestādi, Maksājumu iestādi un 

starpniekinstitūcijām atbilst Revīzijas iestādes un Iekšējā audita struktūrvienību 
neatkarības principam 

                         

21.3.   Izstrādātās procedūras, tai skaitā Revīzijas iestādes uzraudzības procedūra pār 

Revīzijas iestādes deleģēto funkciju veicošās struktūrvienības darbu 

                         

22.  Atbilstošs sistēmu audits                          

22.1.   Audita apjoms atbilst Vienotājai revīzijas stratēģijai un ietver pamatprasības 

vadības un kontroles sistēmai attiecīgajās iestādēs (Vadošā iestāde, Maksājumu iestāde un 

starpniekinstitūcijas) 

                         

22.2.  Visi sistēmu auditu posmi ir atbilstoši dokumentēti. Ir pilnīgi un atbilstoši aizpildīta 

pārbaudes lapa par pamatprasībām vadības un kontroles sistēmai 

                         

22.3.  Efektīva ieteikumu ieviešanas uzraudzības procedūra, kas sniedz Komisijai 

pārliecību, ka audita ziľojumos konstatētie trūkumi ir savlaicīgi novērsti  

                         

22.4.  Kvalitatīvie un/vai kvantitatīvie pierādījumi atbilstoši sistēmas noteiktajam 

pārliecības līmenim 

                         

23.  Atbilstošs Gada kontroles ziľojums un viedoklis                          

23.1.   Revīzijas iestādei sniegtā informācija iekļaušanai Gada kontroles ziľojumā atbilst 
Vienotās revīzijas stratēģijas prasībām un sistēmu auditu rezultātiem  un saskaľā ar EK 

regulas Nr.1828 VI un VII pielikumu 

                         

Pamatprasības attiecībā uz revīzijas struktūrvienību 

24.  Skaidra funkciju definīcija un nodalījums                          

24.1.   Funkcijas ir skaidri definētas un nodalītas (organizācijas shēmā, indikatīvs amatu 

skaits, nepieciešamās kvalifikācijas un/vai pieredzes apraksts, rakstiskās procedūras un 
rokasgrāmatas) 

                         

24.2.  Funkciju nodalījums starp Revīzijas iestādi, Vadošo iestādi, Maksājumu iestādi un 

starpniekinstitūcijām atbilst Revīzijas iestādes un Iekšējā audita struktūrvienību 
neatkarības principam 

                         

24.3.  Izstrādātās procedūras, tai skaitā Revīzijas iestādes uzraudzības procedūra pār 

Revīzijas iestādes deleģēto funkciju veicošās struktūrvienības darbu  

                         

25.  Atbilstošas sertificēto izdevumu revīzijas                          
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25.1. Apstiprinātās metodoloģijas apraksts, tai skaitā izlases kopas atlases parametri 

saskaľā ar regulas Nr.1828 IV pielikuma prasībām – izlases metode, rezultāti un sistēmas 
audita pārliecības līmenis, ľemot vērā plānoto būtiskuma līmeni 

                         

25.2.  Sertificēto izdevumu revīzijas ir veiktas atbilstoši Komisijas apstiprinātai Vienotajai 

revīzijas stratēģijai, ko precizē katru gadu  

                         

25.3.  Izdevumu likumības un savlaicīguma pārbaudes tiek veiktas izmantojot atbilstošas 
un pilnīgas pārbaudes lapas 

                         

25.4.  Ja tiek konstatēti sistemātiskie trūkumi, Revīzijas iestāde pārliecinās, ka tiek veiktas 

papildus pārbaudes, lai noteiktu trūkumu līmeni 

                         

25.5.  Efektīva ieteikumu ieviešanas uzraudzības procedūra, kas sniedz Komisijai 
pārliecību, ka audita ziľojumos konstatētie trūkumi ir savlaicīgi novērsti  

                         

25.6.  Ja kļūdas koeficients ir augstāks nekā darbības programmas būtiskuma līmenis, 

Revīzijas iestāde analizē kļūdas nozīmīgumu un veic nepieciešamās darbības  

                         

26.  Atbilstošs Gada kontroles ziľojums un viedoklis                          

26.1.  Revīzijas iestādei sniegtā informācija iekļaušanai Gada kontroles ziľojumā atbilst 

Vienotās revīzijas stratēģijas prasībām un sistēmu auditu rezultātiem  un saskaľā ar EK 

regulas Nr.1828 VI un VII pielikumu 
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Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” (KF un ERAF) – 2007LV161PO002 
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Pamatprasības attiecībā uz vadošo iestādi   

1. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas vadošajā iestādē, kā arī starp vadošo 

iestādi un starpniekinstitūcijām 

                         

1.1. procedūras deleģēto funkciju uzraudzībai                          

1.2. skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas                          

2. Skaidra un atbilstoša stratēģija informācijas un norādījumu sniegšanai 

finansējuma saľēmējiem 

                         

2.1. izstrādātas likumdošanas prasības darbības programmas īstenošanai                          

2.2. finansējuma saľēmējiem tiek nodrošināta pieeja nepieciešamajai informācijai                          

3. Tiek piemēroti nepieciešamie pasākumi sistemātisko problēmu novēršanai un 

labošanai 

                         

3.1. izstrādātas procedūras auditu rezultātu izskatīšanai                          

3.2. izstrādātas procedūras preventīvo un koriģējošo pasākumu īstenošanai                          

4. Informācijas sistēma finansējuma uzskaitei, uzraudzībai un pārskatu 

sagatavošanai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem 

                         

4.1. ieviestas datorizētas sistēmas                          

Pamatprasības attiecībā uz atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm   

5. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas atbildīgajā iestādē un sadarbības iestādē, 

kā arī starp atbildīgo iestādi, sadarbības iestādi un vadošo iestādi 

                         

5.1. nodalītas funkcijas atbildīgajā iestādē un sadarbības iestādē, kā arī starp atbildīgo 

iestādi, sadarbības iestādi un vadošo iestādi 

                         

5.2. skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas                          
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59

 Attiecībā uz lielajiem projektiem 
60

 attiecībā uz ierobežotu projektu iesniegumu atlasi aktivitātēs sadarbībā ar NVA un ierobežotu un atklātu projektu iesniegumu atlasi aktivitātēs sadarbībā ar CFLA 
61

 3.6.1.1. un 3.6.1.2. aktivitāšu ietvaros 
62

 ESF projektiem 
63

 ERAF projektiem, kā , kā arī ESF ierobežotu projektu iesniegumu atlasei  
64

 Attiecībā uz ierobežotu un atklātu projektu iesniegumu atlasi  
65

 ERAF projektiem 
66

 Attiecībā uz atklātu projektu iesniegumu atlasi 
67

 Visu sadarbībā ar RAPLM administrēto aktivitāšu ietvaros, izľemot 3.6.1.1 un 3.6.1.2 aktivitātes 
68

 Attiecībā uz tehniskās palīdzības projektiem 
69

 Attiecībā uz visām SM administrētajām aktivitātēm, izľemot 3.2.1.3 un 3.2.1.4 
70

 Attiecībā uz ierobežotu projektu iesniegumu atlasi  

6. Procedūras projektu pieteikumu atlasei atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un procedūru ievērošana 

     59  60  61 62  63   64   65  66 67 68   

6.1. pieteikumu uzaicinājumi ir publicēti                          

6.2. visi saľemtie projektu iesniegumi ir dokumentēti                          

6.3. visi pieteikumi ir vērtēti pēc atbilstošiem vērtēšanas kritērijiem                          

6.4. lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu ir paziľoti pieteikumu 

iesniedzējiem 

                         

7. Skaidra un atbilstoša stratēģija informācijas sniegšanai ES fondu finansējuma 

saľēmējiem 

                         

7.1. efektīva komunikācija ar finansējuma saľēmējiem par to tiesībām un pienākumiem                          

7.2. finansējuma saľēmējiem tiek nodrošināta pieeja nepieciešamajai informācijai                          

8. Procedūras projektu vadības uzraudzībai atbilstoši Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un procedūru ievērošana 

      69     70              

8.1. izstrādātas rakstiskas procedūras un pārbaudes lapas                          

8.2. izdevumu deklarācijas administratīvās pārbaudes veiktas pirms izdevumu 
sertificēšanas 

                         

8.3. veiktas visu maksājuma pieprasījumu un tos pamatojošo dokumentu administratīvās 

pārbaudes 

                         

8.4.  pārbaudes projektu īstenošanas vietās veiktas projektu īstenošanas laikā                          

8.5. dati par pārbaudēm un to rezultātiem tiek uzglabāti                          
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8.6. pārbaudes projektu īstenošanas vietās balstītas uz atbilstošu risku novērtējumu                          

8.7. izstrādātas procedūras, kas nodrošina datu par veiktajām pārbaudēm nodošanu 
sertifikācijas iestādei 

                         

9. Skaidra un izsekojama dokumentācija pierādījumiem par Eiropas Savienības 

fondu vadību atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem 

                         

9.1. tiek uzkrāti detalizēti grāmatvedības dati par visām izmaksām                           

9.2. tiek nodrošināta visas ar projektiem saistošās dokumentācijas uzkrāšana                           

9.3. tiek nodrošināts, ka finansējuma saľēmēji uztur vai  nu atsevišķu grāmatvedības 

sistēmu, vai arī atsevišķu grāmatvedības kodu ES fondu darījumiem 

                         

9.4. izstrādātas procedūras pietiekamu revīzijas liecību sniegšanai                          

10. Informācijas sistēma finansējuma uzskaitei, uzraudzībai un pārskatu 

sagatavošanai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem 

                         

10.1. ieviestas datorizētas sistēmas                          

11. Tiek piemēroti nepieciešamie pasākumi sistemātisko problēmu novēršanai un 

labošanai 

                         

11.1. izstrādātas procedūras auditu rezultātu ieviešanas uzraudzībai                          

11.2. izstrādātas procedūras preventīvo un koriģējoši pasākumu īstenošanai gadījumos, 
kad konstatētas sistemātiskas kļūdas 

                         

Pamatprasības attiecībā uz sertifikācijas iestādi   

12. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas sertifikācijas iestādē, kā arī starp 

sertifikācijas iestādi, maksājumu iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

                         

12.1. tiek nodalītas funkcijas sertifikācijas iestādē, kā arī starp sertifikācijas iestādi, 

maksājumu iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

                         

12.2. skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas                          

13. Skaidra un izsekojama dokumentācija un informācijas sistēma pierādījumiem 

par sertificēto izdevumu uzskaiti atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem 

                         

13.1. tiek nodrošināta datorizēta grāmatvedības ierakstu uzglabāšana                          

13.2. revīzijas liecības sertifikācijas iestādē nodrošina EK deklarēto izdevumu sakritību ar 
izdevumiem, kas norādīti starpniekinstitūciju sagatavotajās izdevumu deklarācijās 

                         

14. Procedūra izdevumu sertificēšanai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas                          
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Republikas normatīvajiem aktiem un procedūras ievērošana 

14.1. sertifikācijas iestāde ir noteikusi tai nepieciešamo informāciju                          

14.2. tiek izskatīti no vadošās iestādes/ starpniekinstitūcijām saľemtie ziľojumi                            

14.3. ir izskatīti visu auditu rezultāti                          

14.4. ir ľemti vērā visu pārbaužu rezultāti                          

14.5. sertifikācijas iestāde ir veikusi maksājuma pieprasījumu aritmētisko pārbaudi                          

15. Procedūra nepamatoti veikto maksājumu uzskaitei un to atgūšanai atbilstoši 

Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un procedūras 

ievērošana 

                         

15.1. tiek nodrošināta atgūstamo un atsaukto summu uzskaite                          

15.2. sertifikācijas iestāde nosūta ikgadējo paziľojumu EK                          

Pamatprasības attiecībā uz maksājumu iestādi   

16. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas maksājumu iestādē, kā arī starp 

maksājumu iestādi, sertifikācijas iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

                         

16.1. tiek nodalītas funkcijas maksājumu iestādē, kā arī starp maksājumu iestādi, 

sertifikācijas iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

                         

16.2. skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas                          

17. Skaidra un izsekojama dokumentācija un informācijas sistēma pierādījumiem 

par maksājumu uzskaiti atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem 

                         

17.1. tiek nodrošināta maksājumu pieprasījumu pārbaudes dokumentācija                          

17.2. pastāv datorizēta veikto maksājumu finanšu uzskaite                          

Pamatprasības attiecībā uz Iepirkumu uzraudzības biroju   

18. Skaidri definētas un nodalītas funkcijas Iepirkumu uzraudzības birojā                          

18.1 skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas Iepirkumu uzraudzības birojā                          

19. Procedūra iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases 

pirmspārbaudei atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem un procedūras ievērošana 

                         

19.1. pamatota un skaidra izlases kopa                          

19.2. definētas pārbaudes rezultāta juridiskais statuss                          

19.3. izstrādāta detalizēta procedūra pārbaužu veikšanai                          
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20. Skaidra un izsekojama dokumentācija pierādījumiem par Eiropas Savienības 

fondu vadību atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem 

                         

20.1. tiek nodrošināta saľemto iepirkuma plānu un iepirkuma dokumentācijas lietvedība                          

20.2. pastāv datorizēta veikto pārbaužu un sniegto atzinumu uzskaite                          

Pamatprasības attiecībā uz Iekšējā audita struktūrvienībām 

21.  Skaidra funkciju definīcija un nodalījums                           

21.1.   Funkcijas ir skaidri definētas un nodalītas (organizācijas shēmā, indikatīvs amatu 

skaits, nepieciešamās kvalifikācijas un/vai pieredzes apraksts, rakstiskās procedūras un 

rokasgrāmatas) 

                         

21.2.   Funkciju nodalījums starp Revīzijas iestādi, Vadošo iestādi, Maksājumu iestādi un 
starpniekinstitūcijām atbilst Revīzijas iestādes un Iekšējā audita struktūrvienību 

neatkarības principam 

                         

21.3.   Izstrādātās procedūras, tai skaitā Revīzijas iestādes uzraudzības procedūra pār 
Revīzijas iestādes deleģēto funkciju veicošās struktūrvienības darbu 

                         

22.  Atbilstošs sistēmu audits                          

22.1.   Audita apjoms atbilst Vienotājai revīzijas stratēģijai un ietver pamatprasības 

vadības un kontroles sistēmai attiecīgajās iestādēs (Vadošā iestāde, Maksājumu iestāde un 

starpniekinstitūcijas) 

                         

22.2.  Visi sistēmu auditu posmi ir atbilstoši dokumentēti. Ir pilnīgi un atbilstoši aizpildīta 

pārbaudes lapa par pamatprasībām vadības un kontroles sistēmai 

                         

22.3.  Efektīva ieteikumu ieviešanas uzraudzības procedūra, kas sniedz Komisijai 
pārliecību, ka audita ziľojumos konstatētie trūkumi ir savlaicīgi novērsti  

                         

22.4.  Kvalitatīvie un/vai kvantitatīvie pierādījumi atbilstoši sistēmas noteiktajam 

pārliecības līmenim 

                         

23.  Atbilstošs Gada kontroles ziľojums un viedoklis                          

23.1.   Revīzijas iestādei sniegtā informācija iekļaušanai Gada kontroles ziľojumā atbilst 

Vienotās revīzijas stratēģijas prasībām un sistēmu auditu rezultātiem  un saskaľā ar EK 

regulas Nr.1828 VI un VII pielikumu 

                         

Pamatprasības attiecībā uz revīzijas struktūrvienību 

24.  Skaidra funkciju definīcija un nodalījums                          

24.1.   Funkcijas ir skaidri definētas un nodalītas (organizācijas shēmā, indikatīvs amatu 

skaits, nepieciešamās kvalifikācijas un/vai pieredzes apraksts, rakstiskās procedūras un 

rokasgrāmatas) 
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24.2.  Funkciju nodalījums starp Revīzijas iestādi, Vadošo iestādi, Maksājumu iestādi un 

starpniekinstitūcijām atbilst Revīzijas iestādes un Iekšējā audita struktūrvienību 
neatkarības principam 

                         

24.3.  Izstrādātās procedūras, tai skaitā Revīzijas iestādes uzraudzības procedūra pār 

Revīzijas iestādes deleģēto funkciju veicošās struktūrvienības darbu  

                         

25.  Atbilstošas sertificēto izdevumu revīzijas                          

25.1. Apstiprinātās metodoloģijas apraksts, tai skaitā izlases kopas atlases parametri 

saskaľā ar regulas Nr.1828 IV pielikuma prasībām – izlases metode, rezultāti un sistēmas 

audita pārliecības līmenis, ľemot vērā plānoto būtiskuma līmeni 

                         

25.2.  Sertificēto izdevumu revīzijas ir veiktas atbilstoši Komisijas apstiprinātai Vienotajai 
revīzijas stratēģijai, ko precizē katru gadu  

                         

25.3.  Izdevumu likumības un savlaicīguma pārbaudes tiek veiktas izmantojot atbilstošas 

un pilnīgas pārbaudes lapas 

                         

25.4.  Ja tiek konstatēti sistemātiskie trūkumi, Revīzijas iestāde pārliecinās, ka tiek veiktas 

papildus pārbaudes, lai noteiktu trūkumu līmeni 

                         

25.5.  Efektīva ieteikumu ieviešanas uzraudzības procedūra, kas sniedz Komisijai 

pārliecību, ka audita ziľojumos konstatētie trūkumi ir savlaicīgi novērsti  

                         

25.6.  Ja kļūdas koeficients ir augstāks nekā darbības programmas būtiskuma līmenis, 

Revīzijas iestāde analizē kļūdas nozīmīgumu un veic nepieciešamās darbības  

                         

26.  Atbilstošs Gada kontroles ziľojums un viedoklis                          

26.1.  Revīzijas iestādei sniegtā informācija iekļaušanai Gada kontroles ziľojumā atbilst 
Vienotās revīzijas stratēģijas prasībām un sistēmu auditu rezultātiem  un saskaľā ar EK 

regulas Nr.1828 VI un VII pielikumu 
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9.pielikums 

Vienotajai revīzijas stratēģijai 

Sistēmas atbilstības pamatprasības un vērtēšanas kritēriji pārliecības līmeņa noteikšanai 

Atsauces uz likumiem Galvenie kontroļu elementi un to vērtēšanas kritēriji 
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Vadošā iestāde/ Starpniekinstitūcijas 

Reg. Nr. 1083/2006 58 

a), b), e), 59.2, 59.3, 60; 

Reg. Nr. 1828/2006 12, 

13.5, 22 b) 

1) Skaidri definētas un nodalītas funkcijas vadošajā iestādē, 

starpniekinstitūcijās, kā arī starp vadošo iestādi un 

starpniekinstitūcijām 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  izstrādātas procedūras starpniekinstitūcijām deleģēto funkciju 

efektīvas izpildes uzraudzībai 

  skaidri nodefinētas un nodalītas funkcijas 

Reg. Nr. 1083/2006 60 

a), 65 a); Reg. Nr. 

1828/2006 5, 13.1. 

2) Procedūras projektu pieteikumu atlasei atbilstoši Eiropas 

Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem  un 

procedūru ievērošana 

  pieteikumu uzaicinājumi ir publicēti 

  visi saľemtie projektu iesniegumi ir dokumentēti  

  visi pieteikumi ir vērtēti pēc atbilstošiem vērtēšanas kritērijiem 

  lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu ir 

paziľoti pieteikumu iesniedzējiem 

Reg. Nr. 1083/2006 56, 

60; Reg. Nr. 1828/2006 

13.1 

3)  Skaidra un atbilstoša stratēģija informācijas un vadlīniju 

sniegšanai Eiropas Savienības fondu finansējuma 

saľēmējiem 

  

  

pastāv efektīva komunikācija ar finansējuma saľēmējiem par to 

tiesībām un pienākumiem 

izstrādātas likumdošanas prasības darbības programmas 

īstenošanai 

izstrādāta stratēģija, lai finansējuma saľēmējiem  tiktu 

nodrošināta pieeja nepieciešamajai informācijai un sniegtas 

nepieciešamās konsultācijas 

Reg. Nr. 1083/2006 60 

b), g); Reg. Nr. 

1828/2006  13.2-13.4 

4) Procedūras projektu vadības uzraudzībai atbilstoši 

Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem un procedūru ievērošana 

  izstrādātas rakstiskas procedūras un visaptverošas pārbaudes 

lapas neatbilstību identificēšanai 

  izdevumu deklarācijas administratīvās pārbaudes veiktas pirms 

izdevumu sertificēšanas 

  veiktas visu maksājuma pieprasījumu un tos pamatojošo 

dokumentu administratīvās pārbaudes 

  pārbaudes projektu īstenošanas vietās veiktas projektu 

īstenošanas laikā 

  dati par pārbaudēm un to rezultātiem tiek dokumentēti un 

uzglabāti 

  pārbaudes projektu īstenošanas vietās balstītas uz atbilstošu risku 

novērtējumu 

  izstrādātas procedūras, kas nodrošina datu par veiktajām 

pārbaudēm nodošanu sertifikācijas iestādei  izdevumu 

sertificēšanai 
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Reg. Nr. 1083/2006 60 

c), d), f), 90; Reg. Nr. 

1828/2006 15.   

5) Skaidra un izsekojama dokumentācija pierādījumiem par 

Eiropas Savienības fondu vadību atbilstoši Eiropas 

Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

  

  

  

  

tiek uzglabāti detalizēti grāmatvedības dati par visām izmaksām  

tiek nodrošināta visas ar projektiem saistītās dokumentācijas 

uzkrāšana  

atsevišķas grāmatvedības  nodrošinājums pie finansējuma 

saľēmējiem 

izstrādātas procedūras  visu dokumentu uzkrāšanu pietiekamo 

revīzijas liecību sniegšanai 

Reg. Nr. 1083/2006 58 

d), 60 c); Reg. Nr. 

1828/2006 14.1, 

pielikums III 

6) Informācijas sistēma finansējuma uzskaitei, uzraudzībai 

un pārskatu sagatavošanai atbilstoši Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

  ieviestas datorizētas sistēmas, kas nodrošina informācijas 

sniegšanu 

Reg. Nr. 1083/2006 89.1; 

Reg. Nr. 1828/2006 16.3 
7) Tiek piemēroti nepieciešamie pasākumi sistemātisko 

problēmu novēršanai un labošanai 

  izstrādātas procedūras pārbaužu rezultātu izskatīšanai un 

ieteikumu izpildes ieviešanas uzraudzībai 

  izstrādātas procedūras preventīvo un koriģējoši pasākumu 

īstenošanai gadījumos, kad konstatētas sistemātiskas kļūdas 

Sertifikācijas iestāde / Starpniekinstitūcijas 

Reg. Nr. 1083/2006 58 

a), b), 59.2, 61; Reg. Nr. 

1828/2006 12 

1) Skaidri definētas un nodalītas funkcijas sertifikācijas 

iestādē, starpniekinstitūcijās, kā arī starp sertifikācijas 

iestādi un starpniekinstitūcijām 

    

  atbilstība funkciju sadalīšanas principiem starp sertifikācijas 

iestādi un  starpniekinstitūcijām 

  procedūras deleģēto funkciju uzraudzībai 

  skaidri noteiktas un nodalītas funkcijas 

Reg. Nr. 1083/2006 61 

b), e); Reg. Nr. 

1828/2006 15   

2) Skaidra un izsekojama dokumentācija un informācijas 

sistēma pierādījumiem par sertificēto izdevumu uzskaiti 

atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem 

  tiek  saglabāti datorizēti grāmatvedības ieraksti par Eiropas 

Komisijai deklarētajiem izdevumiem 

  revīzijas liecības sertifikācijas iestādē nodrošina EK deklarēto 

izdevumu sakritību ar izdevumiem, kas norādīti 

starpniekinstitūciju sagatavotajās izdevumu deklarācijās 

Reg. Nr. 1083/2006 61 

b), c), d) 
3) Procedūra izdevumu sertificēšanai atbilstoši Eiropas 

Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

procedūras ievērošana 

  Ir izstrādātas procedūras, kas nodrošina regulāru un pilnīgu 

informācijas saľemšanu no starpniekinstitūcijām 

  tiek izskatīti no vadošās iestādes/ starpniekinstitūcijām saľemtie 

ziľojumi   

  ir izskatīti visu auditu rezultāti 

  ir ľemti vērā visu pārbaužu rezultāti 

  sertifikācijas iestāde ir veikusi maksājumu pieprasījumu 

aritmētisko pārbaudi 

Reg. Nr. 1083/2006 61 f); 

Reg. Nr. 1828/2006 20.2 

 

4) Procedūra nepamatoti veikto maksājumu uzskaitei un to 

atgūšanai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un procedūras ievērošana 

  

  

tiek nodrošināta atgūstamo un atsaukto summu uzskaite 

tiek sūtīts ikgadējais ziľojums EK 

Revīzijas iestāde 
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Reg. Nr. 1083/2006 58 

a), b), 62.3;  Reg. Nr. 

1828/2006 23 a), b), d)  

1) Skaidri noteiktas un nodalītas funkcijas      

  

  

  

skaidri noteiktas un  nodalītas funkcijas 

atbilstošs funkciju sadalīšanas princips starp vadošo iestādi un 

revīzijas iestādi 

procedūras audita struktūrvienību darba kvalitātes novērtēšanai 

Reg. Nr. 1083/2006 62.1 

a);  Reg. Nr. 1828/2006 

23 c)  

2) Atbilstoši sistēmu auditi  

  darba apjoms atbilst Vienotajai revīzijas stratēģijai 

  visi audita posmi  tiek dokumentēti 

  efektīvas procedūras ieteikumu ieviešanas uzraudzībai 

  pierādījumi vadības un kontroles sistēmas ticamības līmeľa 

noteikšanai 

Reg. Nr. 1083/2006 62.1 

b), 98.4, pants 16-17, 23 

c);  Reg. Nr. 1828/2006 

piel. IV  

3) Atbilstoša sertificēto izdevumu revīzija 

  izstrādāta rokasgrāmata sertificēto izdevumu revīzijas veikšanai 

  revīzijas veiktas atbilstoši Vienotajai revīzijas stratēģijai 

  revīzija ir balstīta uz atbilstošu un pilnīgu pārbaudes lapu 

izmantošanu 

  tiek nodrošinātas papildus revīzijas sistemātisku problēmu 

gadījumā  

  efektīvas procedūras ieteikumu ieviešanas uzraudzībai  

  tiek veiktas attiecīgās darbības,  ja kļūdas līmenis pārsniedz 

būtiskuma līmeni  

Reg. Nr. 1083/2006 62.1 

d), (i), (ii);  Reg. Nr. 

1828/2006 18.2, piel. VI, 

VII  

4) Atbilstošs Gada kontroles ziľojums un atzinums  

  Gada kontroles ziľojums un atzinums atbilstošs Vienotajai 

revīzijas stratēģijai un apstiprinātai formai  

* Novērtēšanā tiek izmantoti 4 līmeľi: 

- augsts – darbojas labi, ir nepieciešami tikai nelieli uzlabojumi; 

- vidējs – darbojas, bet ir nepieciešami daži uzlabojumi; 

- zems – darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski uzlabojumi; 

- ļoti zems – būtiski nedarbojas 
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10.pielikums 

Vienotajai revīzijas stratēģijai 

Revīzijas iestādes audita rokasgrāmatas saturs 

Nr. 

p.k. 

Dokume

nta  

numurs  

Dokument

a datums 
Dokumenta nosaukums 

Dokument

a valoda 

I   EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBU AKTI  

1.1.   
Regulas, direktīvas, lēmumi  

Dokumenti pieejami ES fondu mājas lapā: 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=487  

 

1.1.1. 1080/2006 05.07.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu 
LV/EN 

1.1.2. 1081/2006 05.07.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas 

Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu 
LV/EN 

1.1.3. 1083/2006 11.07.2006. 
Padomes regula (EK) Nr. 1083/2006 ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas 

fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 

LV/EN 

1.1.4. 1084/2006 11.07.2006. Padomes regula (EK) Nr. 1084/2006 par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas 

(EK) Nr. 1164/94 atcelšanu 
LV/EN 

1.1.5. 1828/2006 08.12.2006. 

Komisijas regula (EK) Nr. 1828/2006 kas paredz noteikumus par to, kā 

īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu 

un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 

1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 

LV/EN 

1.1.6. 1341/2008 18.12.2008 

PADOMES REGULA (EK) Nr.1341/2008, ar ko groza  PADOMES 

REGULA (EK) Nr. 1083/2006 ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas 

fondu attiecībā uz attiecīgiem ieľēmumus nesošiem projektiem 

LV/EN 

1.1.7. 1082/2006 05.07.2006 
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1082/2006 

par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) 

 

LV/EN 

1.1.8.  1085/2006 17.07.2006. 
PADOMES REGULA (EK) Nr. 1085/2006 ar ko izveido 

Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA) 

 

LV/EN 

1.2.   Vadlīnijas  

1.2.1.  27.08.2007. 
„Norādījumi par revīzijas stratēģiju‖  

Skatīt pielikumā (LV) 

www.interact-

eu.net/downloads/410/Note_on_the_Audit_Strategy.DOC(EN)  

LV/EN 

1.2.2.  19.09.2007. 

„Norādījumi par atbilstības novērtējuma veikšanu‖  

Skatīt pielikumā (LV).      www.interact-

eu.net/downloads/401/Guidance_Note_on_the_Compliance_Assessment_

Exercise_Under_Article_71_.pdf (EN) 

I pielikums II pielikums

 

LV/EN 

1.2.3.  
12.11.2008. 

11.12.2008. 

„ Norādījumi par gada kopsavilkumu saistībā ar strukturālām darbībām un 

Eiropas Zivsaimniecības fondu‖ - Skatīt pielikumā (LV).   
LV/EN 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=487
http://www.interact-eu.net/downloads/410/Note_on_the_Audit_Strategy.DOC
http://www.interact-eu.net/downloads/410/Note_on_the_Audit_Strategy.DOC
http://www.interact-eu.net/downloads/401/Guidance_Note_on_the_Compliance_Assessment_Exercise_Under_Article_71_.pdf
http://www.interact-eu.net/downloads/401/Guidance_Note_on_the_Compliance_Assessment_Exercise_Under_Article_71_.pdf
http://www.interact-eu.net/downloads/401/Guidance_Note_on_the_Compliance_Assessment_Exercise_Under_Article_71_.pdf
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1.2.4.  24.04.2008. 

„Guidance on a common methodology for the assessment of management 

and control systems in the Member States (2007-2013 programming 

period)‖ - Vadības un kontroles sistēmas novērtēšanas vispārējai metodikai 

http://www.eufunds.bg/docs/assessment%20of%20management%20and%20

control%20systems.pdf  

EN 

1.2.5.  06.10.2008. 
 „Guidance Note on Sampling Methods for Audit Authorities‖  (Izdevumu 

izlases veidošana) 
EN 

1.2.6.  31.01.2008. 
„Formal approach to non-statistical sampling” (EK piemērs ne-statistiskās 

izdevumu izlases veidošanai) EN 

1.2.7.  02. 2009. 

„Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural 

Funds 

and Cohesion Fund. An overview of the eligibility rules in the programming 

period 2007-2013‖ (Noteikumi, kas attiecināmi uz Struktūrfondu un 

Kohēzijas fondu kopfinansējumu. Pārskats par atbilstību periodam no 2007. 

– 

2013.gadam)http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/

eligibility/eligibility_2009_en.pdf 

EN 

1.2.8.   24.02.2009. 

„Guidance note on annual control reports and opinions” (Gada kontroles 

ziľojuma un viedokļa vadlīnijas) 

 

EN 

1.2.9.  24.02.2009.  
„Guidance notes on the concept of reliance on the work of other auditors” 

(Paļāvība uz citu auditoru darbību vadlīnijas)  
EN 

1.2.10.  18.02.2009. 
„Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF” 

(informācija par krāpniecības rādītājiem ES fondiem)  
EN 

II   LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI  

2.1.   Likumi  

2.1.1.  31.10.2002. 
Iekšējā audita likums (ar grozījumiem līdz 23.02.2006.) 

http://www.fm.gov.lv/likumi/iaudits/likums.pdf (LV) 

http://pro.nais.lv/naiser/textc.cfm?Key=0103012002103132809&Lang=03  

LV/EN 

2.1.2.  23.02.2007. 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=775  
LV/EN 

2.2.   Ministru kabineta noteikumi (attiecībā uz auditu)  

2.2.1. 306 10.06.2003. 

Kārtība, kādā iestādē tiek veikts iekšējais audits (ar grozījumiem līdz 

01.08.2006.) 

www.fm.gov.lv/iaudits/mknot/mk_not_306.doc  

LV 

2.2.3. 455 17.06.2008. 
Kārtība, kādā nodrošina Revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības 

fondu vadībā: http://www.esfondi.lv/page.php?id=508  
LV/EN 

2.2.4. 483 10.07.2007. 
Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=508  
LV 

2.2.5. 55 16.01.2007. 
Iekšējā audita struktūrvienību darba salīdzinošo pārbaužu veikšanas kārtība. 

www.fm.gov.lv/iaudits/mknot/mk_not_55.doc    
LV 

2.2.6. 625 01.08.2006. 
Iekšējā audita padomes nolikums 

http://www.fm.gov.lv/?lat/ieksejais_audits/normativie_akti   
LV 

http://www.eufunds.bg/docs/assessment%20of%20management%20and%20control%20systems.pdf
http://www.eufunds.bg/docs/assessment%20of%20management%20and%20control%20systems.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/eligibility/eligibility_2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/eligibility/eligibility_2009_en.pdf
http://www.fm.gov.lv/likumi/iaudits/likums.pdf
http://pro.nais.lv/naiser/textc.cfm?Key=0103012002103132809&Lang=03
http://www.esfondi.lv/page.php?id=775
http://www.fm.gov.lv/iaudits/mknot/mk_not_306.doc
http://www.esfondi.lv/page.php?id=508
http://www.esfondi.lv/page.php?id=508
http://www.fm.gov.lv/iaudits/mknot/mk_not_55.doc
http://www.fm.gov.lv/?lat/ieksejais_audits/normativie_akti
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2.2.7. 307 10.06.2003. 
Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība 

http://www.fm.gov.lv/?lat/ieksejais_audits/normativie_akti  
LV  

2.2.8. 466 19.08.2008. 
Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas pamatprasībām 

http://www.fm.gov.lv/?lat/ieksejais_audits/normativie_akti  
LV 

2.3.   
Ministru kabineta noteikumi (attiecībā uz ES fondiem) 

Dokumenti pieejami ES fondu mājas lapā 
http://www.esfondi.lv/page.php?id=508   

 

2.3.1. 418 26.06.2007. 

Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu 

deklarācijas sagatavošanas kārtība 

LV 

2.3.2. 419 26.06.2007. 

Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā 

iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo 

fondu ieviešanu (ar grozījumiem līdz 13.05.2008.) 

LV 

2.3.3. 440 26.06.2007. 
Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai 

atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 

LV 

2.3.4. 500 17.07.2007. 

Kārtība, kādā ziľo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieľem pārvaldes lēmumu par 

piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus 

LV 

2.3.5. 210 03.03.2009. 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas 

sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtība 
LV 

2.3.6. 524 31.07.2007. 
Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas 

prasības 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=161243  

LV 

2.3.7. 483 10.07.2007. Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība LV 

2.3.8. 441 26.06.2007. 
Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību 

nodrošināšanas kārtība 
LV 

2.3.9. 484 10.07.2007. 
Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda projektiem 
LV 

2.3.10. 918 18.12.2007. 

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta 

nodrošināšana", darbības programmas "Uzľēmējdarbība un inovācijas" 

papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta 

nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta 

nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta 

nodrošināšana" 

LV 

2.3.11. 65 05.02.2008. 
Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem 
LV 

2.3.12. 430 10.06.2008. 

Noteikumi par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 

LV 

2.3.13. 331 13.05.2008. Uzraudzības komitejas nolikums 

 

LV 

http://www.fm.gov.lv/?lat/ieksejais_audits/normativie_akti
http://www.fm.gov.lv/?lat/ieksejais_audits/normativie_akti
http://www.esfondi.lv/page.php?id=508
http://www.likumi.lv/doc.php?id=161243
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2.3.14. 782 07.09.2004. 

Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības 

nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto un 

Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansēto projektu ietvaros un pieľem 

lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās 

izmaksās (ar grozījumiem līdz 17.06.2008.) 

LV 

2.4.   Ministru kabineta rīkojumi, instrukcijas un citi tiesību akti  

2.4.1. 8 24.04.2007. 
Iekšējā audita metodika (instrukcija) 

www.fm.gov.lv/iaudits/mknot/i2007_8.doc  

 

LV 

2.4.2. 4 21.04.2008. 
Eiropas Savienības pilnīgi vai daļēji finansēto programmu un projektu 

iekšējā audita metodika (instrukcija) 

www.fm.gov.lv/iaudits/Instrukcija.doc  

LV 

III   FINANŠU MINISTRIJAS DOKUMENTI  

3.1.   
Kārtības 

Dokumentus skatīt rokasgrāmatas pielikumā. 
 

3.1.1. 58 14.12.2007. 
Kārtība, kādā veicams iekšējais audits un iekšējā audita ieteikumu 

ieviešanas uzraudzība ministrijā 
LV 

3.1.2. 5 03.03.2009. 
Kārtība, kādā nodrošina Revīzijas iestādes funkciju izpildi 2007-2013.gadu 

plānošanas periodā 
LV 

VI   REVĪZIJAS IESTĀDES DOKUMENTI  

4.1.   
Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta reglamenti 

Dokumentus skatīt pielikumā 
 

4.1.1. 46 07.07.2008. Iekšējā audita departamenta reglaments LV 

4.1.2. 47 07.07.2008. 
Iekšējā audita departamenta Eiropas Savienības finansēto programmu 

sistēmu novērtējuma nodaļas reglaments 
LV 

4.1.3. 66 10.10.2007. Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas reglaments LV 

4.1.4. 48 07.07.2008. 
Iekšējā audita departamenta Eiropas Savienības finansēto programmu un 

projektu auditu nodaļas reglaments 
LV 

4.2.   
Iekšējās kārtības 

Dokumentus skatīt pielikumā 

 

 

4.2.1.  11.07.2008. 
Kārtība, kādā tiek sagatavota Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada 

plānošanas perioda Vienotā revīzijas stratēģija 
LV 

4.2.2.  20.03.2009. 
Kārtība, kādā veic institūciju sistēmu auditu ziľojumu par Eiropas 

Savienības fondiem izvērtēšanu 2007. –   2013.gada plānošanas periodā 
LV 

4.2.3.  15.08.2008. 
Kārtība, kādā tiek sagatavots Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada 

plānošanas perioda Gada kontroles ziľojums  

 

LV 

4.2.4.  20.11.2007. 

Kārtība, kādā Iekšējā audita departaments veic iekšējā audita struktūrvienību 

darba salīdzinošās pārbaudes 

 

LV 

http://www.fm.gov.lv/iaudits/mknot/i2007_8.doc
http://www.fm.gov.lv/iaudits/Instrukcija.doc
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4.2.5.  29.05.2009. 

Vadlīnijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007-2013. 

gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas pamatprasību 

ievērošanas pārbaužu veikšanai (metodika viedokļa sniegšanai par ES fondu 

vadības un kontroles sistēmas pamatprasību ievērošanu) 

 

LV 

4.3.   
Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta izstrādātie dokumenti 

Dokumenti pieejami ES fondu mājas lapā: 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=480   

 

4.3.1.  Ikgadējs Single audit strategy   (Vienotā Revīzijas Stratēģija) 

 

EN 

4.3.2.  Ikgadējs Gada Kontroles Ziľojums un atteikšanās viedoklis LV 

4.4.   Iekšējā Audita darba programmas  

4.4.1.  -  SI1 Projektu atlase LV 

4.4.2.  -  SI2 Projektu progresa pārbaudes LV 

4.4.3.  -  SI3 Pārbaudes projekta īstenošanas vietās LV 

4.4.4.  -  SI4 Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana LV 

4.4.5.  -  SI5 Izdevumu deklarācijas sagatavošana un apstiprināšana LV 

4.4.6.  -  SI6 Neatbilstību identificēšana un uzskaite LV 

4.4.7.  -  SI7 Aktivitātes, pasākumu  ieviešanas uzraudzība  (finanšu progress, 

rezultatīvais progress) 

LV 

4.4.8.  -  SI8 Informācijas kvalitāte un drošība LV 

4.4.9.  -  SI9 Kontroles sistēmas novērtējums LV 

4.4.10.  -  SI10 Informācijas sniegšana projektu pieteicējiem un īstenotājiem LV 

4.4.11.  -  SEI1 Iekšējās kontroles novērtēšana, izdevumu deklarācijas un maksājumu 

pieteikuma apstiprināšana un datu uzkrāšana, informācijas kvalitāte 

LV 

4.4.12.  -  SEI2 Atgūstamo un atmaksāto neatbilstoši veikto izdevumu uzskaite LV 

4.4.13.  -  MI1 Iekšējās kontroles sistēma, maksājumu veikšana un EK saľemto un 

izlietoto ES fondu līdzekļu uzskaite, informācijas kvalitāte 

LV 

4.4.14.  -  IUB1 Iepirkumu pirmspārbaude LV 

4.4.15.  -  IUB2 Kontroles sistēmas novērtējums, informācijas kvalitātes un drošības 

sistēma 

LV 

4.4.16.  -  VI2 Ieviešanas sistēmas normatīvā bāze un komunikācija ar finansējuma 

saľēmēju 

LV 

4.4.17.  -  VI3 Izveidotās ieviešanas sistēmas uzraudzība LV 

4.4.18.  -  VI4 Informācijas kvalitāte un drošība LV 

4.4.19.  -  VI5 Kontroles sistēmas novērtējums LV 

4.4.20.  -  VI/SI 6 Iepirkumu sistēma LV 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=480
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4.4.21.  -  IAS1 Sistēmas auditu veikšana LV 

4.4.22.  -  FKD1 Darbības auditu veikšana LV 

4.4.23.  
29.05.2009./ 

02.06.2009. 

SIA PricewaterhouseCoopers semināra „ES fondu vadības  

un kontroles sistēmas auditu veikšana‖ materiāli 

LV 

4.5.   
Revīzijas iestādes procesa shēmas 

Dokumentus skatīt pielikumā 

 

4.5.1.   Vienotās revīzijas stratēģijas sagatavošana LV 

4.5.2.   Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas apraksta 

aktualizēšana 

LV 

4.5.3.   
Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas atbilstības 

novērtējums 
LV 

4.5.4.   
Informācijas plūsma Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles 

sistēmas audita jomā 
LV 

4.5.5.   
Sertifikācijas iestādes apstiprināto izdevumu revīzija (sertificēto izdevumu 

revīzija) 
LV 

4.5.6.   Gada kontroles ziľojums LV 

4.5.7.   
Noslēguma izdevumu deklarācijas revīzijas un noslēguma kontroles 

ziľojums 
LV 

4.6.   
Struktūrvienības, kurām ir deleģētas atsevišķas Revīzijas iestādes 

funkcijas  

Dokumentus skatīt pielikumā 

 

 

4.6.1.   
Audita struktūrvienības ES fondu 2007.-2013.g. plānošanas periodam 

 

LV 

V   
STRUKTŪRVIENĪBAS, KURĀM IR DELEĢĒTI ATSEVIŠĶI 

REVĪZIJAS IESTĀDES UZDEVUMI 
 

5.1.   

Finanšu ministrijas Finanšu kontroles departamenta reglamenti 

Dokumentus skatīt pielikumā 

 

 

 

5.1.1. 9 24.03.2009. Finanšu kontroles departamenta reglaments LV 

5.2.   Finanšu ministrijas Finanšu kontroles departamenta Iekšējās kārtības 

Dokumentus skatīt pielikumā 

 

5.2.1. FKD-9 15.07.2008. 
Kārtība, kādā Finanšu kontroles departaments veic sertificēto izdevumu 

revīziju Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā 
LV 

IV   
ES FONDU ADMINISTRĒŠANĀ IESAISTĪTO IEKŠĒJĀ AUDITA 

STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJU FORUMI 

 

 

6.1.   

Forumu kopsavilkums 

http://www.fm.gov.lv/?lat/ieksejais_audits/ikmenesa_tiksanas/eiropas_komi

sijas_daleji_vai_pilnigi_finanseto_programmu_un_projektu_auditos_iesaisti

to_auditoru_sanaksmes_2008.gada  

 

http://www.fm.gov.lv/?lat/ieksejais_audits/ikmenesa_tiksanas/eiropas_komisijas_daleji_vai_pilnigi_finanseto_programmu_un_projektu_auditos_iesaistito_auditoru_sanaksmes_2008.gada
http://www.fm.gov.lv/?lat/ieksejais_audits/ikmenesa_tiksanas/eiropas_komisijas_daleji_vai_pilnigi_finanseto_programmu_un_projektu_auditos_iesaistito_auditoru_sanaksmes_2008.gada
http://www.fm.gov.lv/?lat/ieksejais_audits/ikmenesa_tiksanas/eiropas_komisijas_daleji_vai_pilnigi_finanseto_programmu_un_projektu_auditos_iesaistito_auditoru_sanaksmes_2008.gada


127 

 

6.1.1.  14.03.2008. 
2008. gada 14.marta forums 

Prezentāciju skatīt pielikumā 

LV 

6.1.2.  09.05.2008. 2008. gada 9. maija forums 
LV 

6.1.3.  22.08.2008. 2008. gada 22. augusta forums 
LV 

6.1.4.  12.12.2008. 2008. gada 12. decembra forums LV 

6.1.5.  17.03.2009. 
2009. gada 17 marta forums 

Skatīt pielikumā 
LV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

11.pielikums 

Vienotajai revīzijas stratēģijai 

 

Revīzijas iestādes risku novērtējums par katras darbības programmas aktivitātēm un ieviešanā iesaistītām institūcijām 

 

Darbības 

programma, 

Fonds Aktivitāte/Apakšaktivitāte 

Atbildīgā 

iestāde/ 

Sadarbības 

iestāde 

Ieviešanas 

statuss uz 

01.01.2009. 

Regulas 

Privātās/

publiskās 

darbības 

Iepriekš 

konstatēt

ie 

trūkumi 

ES 

finansēša

nas 

proporcij

a 

Iepriekš

ējie 

audita 

ziľojum

i 

Summa Risks 

1. "Cilvēkresursi 

un 

nodarbinātība" 

(ESF) 

1.1.1.1. Zinātnes un 

inovāciju politikas 

veidošanas un 

administratīvās kapacitātes 

stiprināšana 

IZM/VIAA 

  1 1 3 1 3 9 vidējais 

  

1.1.1.2. Cilvēkresursu 

piesaiste zinātnei 
IZM/VIAA 

Izsludināts 

konkurss 2 2 3 3 3 13 augsts 

  

1.1.1.3. Motivācijas 

veicināšana zinātniskajai 

darbībai 

IZM/VIAA 

  3 3 3 1 3 13 augsts 

  

1.1.2.1. Atbalsts doktora un 

maģistra studiju programmu 

īstenošanai 

IZM/VIAA 

Izsludināts 

konkurss 

3 3 3 2 3 14 augsts 

  

1.1.2.2. Atbalsts augstākās 

izglītības studiju uzlabošanai 
IZM/VIAA 

  3 3 3 1 3 13 augsts 
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1.2.1.1. Profesionālās 

izglītības sistēmas attīstība, 

kvalitātes, atbilstības un 

pievilcības uzlabošana 

IZM/VIAA 

Apstiprināts 1 

projekts 

(1.2.1.1.4. 

apakšaktivitāte

) 2 2 3 1 3 11 vidējais 

  

1.2.1.2.Vispārējo zināšanu 

un prasmju uzlabošana 
IZM/VIAA 

Noslēgti 3 

līgumi 

(1.2.1.2.1. un 

1.2.1.2.2.) 1 1 3 1 3 9 vidējais 

  

1.2.2.1. Mūţizglītības 

attīstība 
IZM/VIAA 

  2 2 3 1 3 11 vidējais 

  

1.2.2.2. Profesionālās 

orientācijas un karjeras 

izglītības attīstība, 

profesionāli orientētās 

izglītības attīstība 

IZM/VIAA 

  1 1 3 1 3 9 vidējais 

  

1.2.2.3. Par izglītības un 

mūţizglītības politiku 

atbildīgo institūciju 

rīcībspējas un sadarbības 

stiprināšana. 

IZM/VIAA 

  2 1 3 1 3 10 vidējais 

  

1.2.2.4. Izglītības 

pieejamības nodrošināšana 

sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem jauniešiem un 

iekļaujošas izglītības attīstība 

IZM/VIAA 

  3 3 3 1 3 13 augsts 
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1.3.1.1.1. Atbalsts 

nodarbināto apmācībām 

komersantu konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts 

partnerībās organizētām 

apmācībām 

EM/LIAA 

1.atlases kārta 

noslēgusies 

3 3 3 2 3 14 augsts 

  

1.3.1.1.2. Atbalsts 

nodarbināto personu un 

pašnodarbināto personu 

konkurētspējas veicināšanai 

un bezdarba prevencijai 

LM/NVA 

  2 3 3 2 3 13 augsts 

  

1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un 

darba meklētāju apmācība 
LM/NVA 

Noslēgts 

līgums par 

1.kārtas 

projekta 

īstenošanu 1 2 3 2 3 11 vidējais 

  

1.3.1.1.4. Atbalsts 

nodarbināto apmācībām 

komersantu konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts 

komersantu individuāli 

organizētām apmācībām 

EM/LIAA 

1.atlases kārta 

noslēgusies 

2 3 3 2 3 13 augsts 

  

1.3.1.2. Atbalsts 

pašnodarbinātības un 

uzľēmējdarbības uzsākšanai 

EM/EM 

  1 1 3 1 3 9 vidējais 

  

1.3.1.3. Darba attiecību un 

darba drošības normatīvo 

aktu praktiska piemērošana 

un uzraudzības pilnveidošana 

LM/NVA 

Noslēgts 

līgums par 

projekta 

īstenošanu 

(1.3.1.3.1.); 2 2 3 1 3 11 vidējais 
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Projekts 

apstiprināts 

(1.3.1.3.2.) 

  

1.3.1.4. Kapacitātes 

stiprināšana darba tirgus 

institūcijām 

LM/NVA 

Projekts 

apstiprināts 

1 2 3 2 3 11 vidējais 

  

1.3.1.5. Vietējo 

nodarbinātības veicināšanas 

pasākumu plānu ieviešanas 

atbalsts 

LM/NVA 

  2 2 3 1 3 11 vidējais 

  

1.3.1.6. Atbalsts dzimumu 

līdztiesības veicināšanai 

darba tirgū 

LM/NVA 

  1 2 3 1 3 10 vidējais 

  

1.3.1.7. Darba tirgus 

pieprasījuma īstermiľa un 

ilgtermiľa prognozēšanas un 

uzraudzības sistēmas attīstība 

LM/NVA 

  2 2 3 1 3 11 vidējais 

  

1.3.1.8. Atbalsts labāko 

inovatīvo risinājumu 

meklējumiem un labas 

prakses piemēru integrēšanai 

darba tirgus politikās un 

ieviešanas instrumentārijos 

LM/NVA 

  2 2 3 1 3 11 vidējais 

  

1.3.1.9. Augstas 

kvalifikācijas darbinieku 

piesaiste 

EM/LIAA 

1.atlases kārta 

noslēgusies 

2 3 3 1 3 12 augsts 

  

1.3.2.1. Veselības uzlabošana 

darba vietā, veicinot 

VM/VSMT

VA 
  2 1 3 2 3 11 vidējais 
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ilgtspējīgo nodarbinātību 

  

1.3.2.2. Pētījumi un aptaujas 

par veselību darbā 

VM/VSMT

VA   2 1 3 1 3 10 vidējais 

  

1.3.2.3. Veselības aprūpes un 

veicināšanas procesā 

iesaistīto institūciju 

personāla kompetences, 

prasmju un iemaľu līmeľa 

paaugstināšana 

VM/VSMT

VA 

Noslēgts 1 

līgums 

2 1 3 2 3 11 vidējais 

  

1.4.1.1. Iedzīvotāju 

ekonomiskās aktivitātes 

stimulēšana 

LM/NVA 

Projekts 

apstiprināts 

3 2 3 2 3 13 augsts 

  

1.4.1.2. Darbspēju vērtēšanas 

sistēmas un sociālo 

pakalpojumu ieviešanas 

sistēmas pilnveidošana 

LM/NVA 

  2 3 3 2 3 13 augsts 

  

1.5.1.1. Politikas ietekmes 

novērtēšana un politikas 

pētījumu veikšana 

VKanc/SIF 

Atlikta 

projektu 

uzsākšana 1 1 3 2 3 10 vidējais 

  

1.5.1.2. Administratīvo 

šķēršļu samazināšana un 

publisko pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošana 

VKanc/SIF 

Apstiprināti 2 

projekti 

1 1 3 1 3 9 vidējais 

  

1.5.1.3. Publisko varu 

realizējošo institūciju 

darbības kvalitātes un 

efektivitātes paaugstināšana 

VKanc/SIF 

Noslēgusies 

projektu 

iesniegumu 

atlase 1 2 3 1 3 10 vidējais 
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1.5.2.1. Publiskās pārvaldes 

cilvēkresursu plānošanas un 

vadības sistēmas attīstība 

VKanc/SIF 

Apstiprināti 2 

projekti 

1 1 3 1 3 9 vidējais 

  

1.5.2.2. Sociālo partneru, 

nevalstisko organizāciju un 

pašvaldību kapacitātes 

stiprināšana 

VKanc/SIF 

Apstiprināti 2 

projekti 

1 2 3 1 3 10 vidējais 

  

1.5.3.1. Speciālistu piesaiste 

plānošanas reģioniem, 

pilsētām un novadiem 

RAPLM/V

RAA 

Projektu 

iesniegumu 

atlase  netiek 

uzsākta. 1 2 3 2 3 11 vidējais 

  

1.5.3.2. Plānošanas reģionu 

un vietējo pašvaldību 

attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana 

RAPLM/V

RAA 

Projektu 

iesniegumu 

pieľemšana ir 

pārtraukta 1 2 3 1 3 10 vidējais 

  

1.6.1.1. Programmas vadības 

un atbalsta funkciju 

nodrošināšana 

FM/CFLA 

  1 1 1 2 2 7 zems 

2.  

"Uzľēmējdarbība 

un inovācijas" 

(ERAF) 

2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un 

pētniecībai 
IZM/VIAA 

  1 3 1 2 3 10 vidējais 

  

2.1.1.2. Atbalsts 

starptautiskās sadarbības 

projektiem zinātnē un 

tehnoloģijās 

IZM/VIAA 

  1 3 1 1 3 9 vidējais 

  

2.1.1.3. Zinātnes un 

pētniecības infrastruktūras 

attīstība 

IZM/VIAA 

  1 3 1 3 3 11 vidējais 
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2.1.2.1. Zinātnes 

komercializācija un 

tehnoloģiju pārnese 

EM/LIAA 

2.1.2.1.2. 

Tehnoloģiju 

pārneses 

kontaktpunkti 

aktivitāte 

slēgta 2 3 1 2 3 11 vidējais 

  

2.1.2.2. Jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrāde 
EM/LIAA 

  2 3 1 3 3 12 augsts 

  

2.1.2.3. Zinātnes un 

tehnoloģiju parks 
EM/LIAA 

  2 3 1 2 3 11 vidējais 

  

2.2.1.1.Ieguldījumu fonds 

investīcijām garantijās, 

paaugstināta riska 

aizdevumos, riska kapitāla 

fondos un cita veida finanšu 

instrumentos 

EM/LIAA 

  3 1 1 3 3 11 vidējais 

  

2.2.1.2. Stratēģisko investoru 

piesaiste 
EM/LIAA 

Projektu 

iesniegšana 

(2.2.1.2.2.) 3 2 1 1 3 10 vidējais 

  2.3.1.1. Ārējo tirgu apgūšana EM/LIAA   1 2 1 2 3 9 vidējais 

  

2.3.1.2. Pasākumi 

motivācijas celšanai 

inovācijām un 

uzľēmējdarbības uzsākšanai 

EM/LIAA 

  1 1 1 1 3 7 zems 

  2.3.2.1. Biznesa inkubatori EM/LIAA   2 1 1 2 3 9 vidējais 

  

2.3.2.2. Atbalsts 

ieguldījumiem mikro un 

mazo komersantu attīstībā 

īpaši atbalstāmās teritorijās 

EM/LIAA 
1.atlases kārta 

noslēgusies 2 3 1 3 3 12 augsts 
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  2.3.2.3. Klasteru programma EM/LIAA   1 3 1 1 3 9 vidējais 

  

2.3.2.4. Augstas pievienotās 

vērtības investīcijas 
EM/LIAA 

  1 3 1 3 3 11 vidējais 

  

2.4.1.1. Programmas vadības 

un atbalsta funkciju 

nodrošināšana 

FM/CFLA 

  1 1 1 2 2 7 zems 

3. "Infrastruktūra 

un pakalpojumi" 

(KF un ERAF) 

3.1.1.1. Mācību aprīkojuma 

modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai 

IZM/VIAA 

  1 2 1 3 3 10 vidējais 

  

3.1.1.2. Profesionālās 

izglītības infrastruktūras 

attīstība un mācību 

aprīkojuma modernizācija 

ieslodzījuma vietās 

IZM/VIAA 

Izsludināts 

konkurss 

1 1 1 1 3 7 zems 

  

3.1.2.1.aktivitāte. Augstākās 

izglītības iestāžu telpu un 

iekārtu modernizēšana, tajā 

skaitā, nodrošinot izglītības 

programmu apgūšanas 

iespējas arī personām ar 

funkcionāliem traucējumiem 

IZM/VIAA 

  1 2 1 3 3 10 vidējais 

  

3.1.3.1. Kvalitatīvai 

dabaszinātľu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana 

IZM/VIAA 

Izsludināts 

konkurss 

2 2 1 2 3 10 vidējais 

  

3.1.3.2. Atbalsts vispārējās 

izglītības iestāžu tīkla 
IZM/VIAA 

  2 2 1 1 3 9 vidējais 



136 

 

optimizācijai 

  

3.1.3.3. Speciālās izglītības 

iestāžu un vispārējās 

izglītības iestāžu 

infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām 

IZM/VIAA 

Izsludināts 

konkurss 

2 2 1 1 3 9 vidējais 

  

3.1.4.1. Darbspēju vērtēšanas 

un sociālo pakalpojumu 

ieviešanas institūciju 

infrastruktūras pilnveidošana 

LM/CFLA 

  1 2 1 2 3 9 vidējais 

  

3.1.4.2. Darba tirgus 

institūciju infrastruktūras 

pilnveidošana 

LM/CFLA 

Noslēgts 

līgums par 

projekta 

īstenošanu 1 2 1 1 3 8 vidējais 

  

3.1.4.3. Pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība 

nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centros 

RAPLM/V

RAA 

Apstiprināti 27 

projekti 

1 2 1 2 3 9 vidējais 

  

3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās 

aprūpes pakalpojumu 

pieejamības attīstībai 

RAPLM/V

RAA 

Izsludināts 

konkurss 

2 2 1 1 3 9 vidējais 

  

3.1.5.1. Ambulatorās 

veselības aprūpes attīstība 

VM/VSMT

VA   2 3 1 2 3 11 vidējais 

  

3.1.5.2. Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

attīstība 

VM/VSMT

VA 
Noslēgts 1 

līgums 1 2 1 1 3 8 vidējais 
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3.1.5.3. Stacionārās veselības 

aprūpes pakalpojumu 

sniedzēju attīstība 

VM/VSMT

VA 
  2 3 1 3 3 12 augsts 

  

3.2.1.1.Valsts 1.šķiras 

autoceļu maršrutu 

sakārtošana 

SM/SM 

Apstiprināti 35 

projekti 

1 1 1 3 3 9 vidējais 

  

3.2.1.2.Tranzītielu 

sakārtošana pilsētu teritorijās 
SM/SM 

Izsludināts 

konkurss 1 2 1 2 3 9 vidējais 

  

3.2.1.3. Satiksmes drošības 

uzlabojumi apdzīvotās vietās 

un Rīgā 

SM/CFLA 

Izsludināts 

konkurss 

(3.2.1.3.1. ) 1 2 1 2 3 9 vidējais 

  

3.2.1.4. Mazo ostu 

infrastruktūras uzlabošana 
SM/CFLA 

  1 2 1 1 3 8 vidējais 

  

3.2.1.5.Publiskais transports 

ārpus Rīgas 
SM/SM 

  2 3 1 2 3 11 vidējais 

  

3.2.2.1. Publiskās pārvaldes 

elektronisko pakalpojumu un 

informācijas sistēmu attīstība 

ĪUMEPLS/

CFLA 
  1 2 1 3 3 10 vidējais 

  

3.2.2.2. Publisko interneta 

pieejas punktu attīstība 

RAPLM/V

RAA   1 2 1 1 3 8 vidējais 

  

3.2.2.3. Elektronisko sakaru 

pakalpojumu vienlīdzīgas 

pieejamības nodrošināšana 

visā valsts teritorijā 

(platjoslas tīkla attīstība) 

SM/SM 

  2 3 1 2 3 11 vidējais 
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3.2.2.4. Valsts nozīmes 

elektronisko sakaru tīklu 

izveide, attīstība un 

pilnveidošana, informācijas 

datu pārraides drošības 

nodrošināšana 

SM/SM 

  1 1 1 2 3 8 vidējais 

  

3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla 

uzlabojumi 
SM/SM 

  1 1 1 3 3 9 vidējais 

  

3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa 

posmu rekonstrukcija un 

attīstība (Austrumu-Rietumu 

dzelzceļa koridora 

infrastruktūras attīstība un 

Rail Baltica) 

SM/SM 

Apstiprināts 1 

projekts 

1 1 1 3 3 9 vidējais 

  

3.3.1.3. Lielo ostu 

infrastruktūras attīstība 

„Jūras maģistrāļu‖ ietvaros 

SM/SM 

  1 2 1 3 3 10 vidējais 

  

3.3.1.4. Lidostu 

infrastruktūras attīstība 
SM/SM 

  1 2 1 3 3 10 vidējais 

  

3.3.1.5. Pilsētu 

infrastruktūras uzlabojumi 

sasaistei ar TEN-T 

SM/SM 

Apstiprināts 1 

projekts 

1 2 1 3 3 10 vidējais 

  

3.3.2.1. Ilgtspējīga 

sabiedriskā transporta 

sistēmas attīstība 

SM/SM 

  1 1 1 3 3 9 vidējais 

  

3.4.1.1. Ūdenssaimniecības 

attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000 

VIDM/CFL

A 
  2 3 1 3 3 12 augsts 
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3.4.1.2.1. Natura 2000 

teritoriju aizsardzības 

administratīvās 

infrastruktūras izveide 

VIDM/VID

M 

  1 2 1 1 3 8 vidējais 

  

3.4.1.2.2. Antropogēno 

slodzi samazinošās, 

izglītojošās un informatīvās 

infrastruktūras izveide 

Natura 2000 teritorijās 

VIDM/CFL

A 

  2 2 1 1 3 9 vidējais 

  

3.4.1.3. Bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanas 

ex situ infrastruktūras 

izveide 

VIDM/VID

M 

  2 2 1 2 3 10 vidējais 

  

3.4.1.4. Vēsturiski piesārľoto 

vietu sanācija 

VIDM/VID

M 

Pieteikti 3 

projekti 1 2 1 2 3 9 vidējais 

  

3.4.1.5.1. Pļaviľu un 

Jēkabpils pilsētu plūdu 

draudu samazināšana 

VIDM/VID

M 
  1 2 1 1 3 8 vidējais 

  

3.4.1.5.2. Hidrotehnisko 

būvju rekonstrukcija plūdu 

draudu risku novēršanai un 

samazināšanai 

VIDM/CFL

A 

  1 2 1 1 3 8 vidējais 

  

3.4.1.6. Vides monitoringa 

un kontroles sistēmas 

attīstība 

VIDM/VID

M 

Apstiprināti 6 

projekti 

1 1 1 1 3 7 zems 

  

3.4.2.1. Nacionālās nozīmes 

tūrisma produkta attīstība 
EM/LIAA 

1.kārta 

noslēgusies 

(3.4.2.1.1 un 

3.4.2.1.2. ) 1 2 1 2 3 9 vidējais 



140 

 

  

3.4.2.2. Tūrisma informācijas 

sistēmas attīstība 
EM/LIAA 

Nav uzsākta 1 1 1 1 3 7 zems 

  

3.4.3.1. Nacionālas un 

reģionālas nozīmes 

daudzfunkcionālu centru 

izveide 

KM/CFLA 

  1 2 1 2 3 9 vidējais 

  

3.4.3.2. Sociālekonomiski 

nozīmīgu kultūrvēsturiskā 

mantojuma objektu 

atjaunošana 

KM/CFLA 

  1 2 1 2 3 9 vidējais 

  

3.4.3.3. Atbalsts kultūras 

pieminekļu 

privātīpašniekiem kultūras 

pieminekļu saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā potenciāla 

efektīvā izmantošanā. 

KM/CFLA 

  2 3 1 1 3 10 vidējais 

  

3.4.4.1. Daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumi 

EM/BEMV

A 
  2 3 1 2 3 11 vidējais 

  

3.4.4.2. Sociālo dzīvojamo 

māju siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi 

EM/BEMV

A 

1.kārta 

noslēgusies 
1 2 1 1 3 8 vidējais 

  

3.5.1.1. Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība 

aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000 

VIDM/VID

M 

Apstiprināti 48 

projekti 

1 2 1 3 3 10 vidējais 

  

3.5.1.2.1. Normatīvo aktu 

prasībām neatbilstošo 

izgāztuvju rekultivācija 

VIDM 

  1 2 1 2 3 9 vidējais 
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3.5.1.2.2. Reģionālu 

atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu attīstība 

VIDM/- 

  1 2 1 2 3 9 vidējais 

  

3.5.1.2.3. Dalītās atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas 

attīstība 

VIDM/CFL

A 
  2 3 1 3 3 12 vidējais 

  

3.5.2.1. Pasākumi 

centralizētās siltumapgādes 

sistēmu efektivitātes 

paaugstināšanai 

EM/BEMV

A 

  2 3 1 3 3 12 vidējais 

  

3.5.2.2. Atjaunojamo 

energoresursu izmantojošu 

koģenerācijas elektrostaciju 

attīstība 

EM/BEMV

A 

  2 3 1 2 3 11 vidējais 

  

3.5.2.3. Vēja elektrostaciju 

attīstība 

EM/BEMV

A   2 2 1 2 3 10 vidējais 

  

3.5.2.4. Daugavas 

hidroelektrostaciju aizsprostu 

pārgāžľu rekonstrukcija 

EM/BEMV

A 
Nav uzsākta 1 1 1 2 3 8 vidējais 

  

3.6.1.1. Nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības 

centru izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai 

RAPLM/V

RAA 

Apstiprināti 19 

projekti 

1 2 1 3 3 10 vidējais 

  

3.6.1.2. Rīgas pilsētas 

ilgtspējīga attīstība 

RAPLM/V

RAA   1 2 1 1 3 8 vidējais 

  

3.7.1.1. Programmas vadības 

un atbalsta funkciju 

nodrošināšana 

FM/CFLA 

  1 1 1 2 2 7 zems 
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3.8.1.1. Programmas vadības 

un atbalsta funkciju 

nodrošināšana 

FM/CFLA 

  1 1 1 1 2 6 zems 
 

 


