
  

 

 

Finanšu ministrijas 

ziņojums 

par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu 

 

par  pārskata periodu  no 01.01.2011. līdz 30.06.2011. 

 

 

Ievads 

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk ─  

DP) noteiktajām prioritātēm, Finanšu ministrija (turpmāk- FM) iesniegšanai Eiropas 

Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu 

ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.01.2011. līdz 30.06.2011. 

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto 

aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.-2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas 

Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam 

(turpmāk ─ DPP). 

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē 

un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus 

efektivitātes uzlabošanai, kā arī sniedz informāciju par uzraudzības rādītāju 

sasniegšanas progresu. 



I.Aktivitāšu ieviešana 

1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā 

Prioritāte/pasākums/ 

aktivitāte/ apakšaktivitāte 

DPP noteiktais  

ES fondu 

līdzfinansējum

s 

LVL 

Izsludinātās  projektu 

iesniegumu atlases 
Noslēgtie līgumi 

Nr. Nosaukums 

ES fondu līdzfinansējums 
Skaits 

 

 

ES fondu  līdzfinansējums 

LVL 

% no DPP 

noteiktā 

ES fondu  

līdzfinansē

juma 

LVL 

% no DPP 

noteiktā ES 

fondu 

līdzfinansējum

a 

A B C D E F G H 

1.5.1.1.1. 

 

„Atbalsts 

strukturālo 

reformu 

īstenošanai un 

analītisko 

spēju 

stiprināšanai 

valsts 

pārvaldē”  

2 825 068,27 2 825 068,00 100,00 2 2 781 474,00 98,46 

1.6.1.1. 

Tehniskā 

palīdzība  

Programmas 

vadības un 

atbalsta 

funkciju 

nodrošināšana 

12 847 761,03 9 578 668.00 74,56 22 7 505 785,04 58,42 

2.4.1.1. 16 153 989,30 12 426 510.00 76,93 17 8 585 668,81 53,15 

3.7.1.1. 40 488 570,07 28 403 521.00 70,15 23 16 860 532,05 41,64 

3.8.1.1. 8 574 208,80 5 461 997.00 63,70 16 2 746 200,03 32,03 

TP KOPĀ 78 064 529,19 55 870 696,00 71,58 25 35 698 185,93 45,73 

*Finanšu informācijas atspoguļojumā izmantot vienotu pieeju, norādot to ar diviem cipariem 

aiz komata. 

Piezīme: Tabulā iekļautie dati uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ir 

ievadīti saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos. 
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1.1. Analīze  par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta  

   N/a 

Piezīme: Informācija tiek sniegta saistībā ar DPP plānoto  un saistībā ar Ministru kabineta 

noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās Ministru 

kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlase nav uzsākta), 

konstatēto noviržu iemesliem, kā arī jau uzsākto aktivitāšu ieviešanas progresu. 

1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm   

Tehniskā palīdzība 

Pārskata periodā tehniskās palīdzības ietvaros nav uzsāktas jaunas projektu iesniegumu atlases. 

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte 

Pārskata periodā 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros nav uzsāktas jaunas projektu iesniegumu 

atlases. 

Piezīme: Informācija tiek sniegta par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase, t.i. , 

nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu 

iesniegšanu (uzsākto projektu iesniegumu atlašu skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku),  

finansējuma apjomu latos un procentos no DPP noteiktā, iekļaujot kopsavilkumu par 

projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar  DPP  plānoto.  

 

1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu  

  N/a 

Piezīme: Atbildīgā iestāde par katru tās pārziņā esošo lielo projektu informāciju sniedz pēc 

tā apstiprināšanas atbildīgajā vai sadarbības iestādē. Informācija tiek sniegta par projektu 

īstenošanas progresu kopumā, tostarp tiek sniegts hronoloģisks paveikto darbu apraksts 

sadalījumā pa iepirkuma līgumiem, nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī tiek sniegta 

informācija par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kuras 

radušās projektu ieviešanas gaitā, un par to novēršanai veiktajiem pasākumiem.  

1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apguvē pasākumu un prioritāšu 

līmenī 

 

Tehniskā palīdzība 

Saskaņā ar MK noteikumiem par ES fondu tehniskās palīdzības īstenošanu kopējais ES fondu 

tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamais finansējums ir 78 064 529,16 lati (paredzēts 

tikai Eiropas Komisijas finansējums 100% apmērā).  

ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros turpinās visu 25 projektu īstenošana par 

kopējām noslēgtām vienošanām 35 698 185,93 latu apmērā, kas ir 45,73% no kopējās ES 

fondu tehniskās palīdzības pieejamā finansējuma. Atmaksas valsts pamatbudžetā no ES 

fondu tehniskās palīdzības projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 30.06.2011. ir veiktas 

21 400 466,66 latu apmērā, kas ir 60% no kopējā ES fondu tehniskās palīdzības 1.kārtas 

projektiem apstiprinātā finansējuma.  

Analizējot maksājumu mērķa izpildi pārskata periodā, ES fondu tehniskās palīdzības 

prioritāšu ietvaros, secināms, ka salīdzinājumā ar 2011.gada 1.ceturksni finanšu apguves 
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progress ir samazinājies  1.6., 2.4. un 3.7. prioritātēs (finansētas no ESF un ERAF) un 

pieaudzis 3.8. prioritātē (finansēta no KF), kas skaidrojams ar ES fondu tehniskās palīdzības 

projektos apstiprinātā finansējuma apjoma pārskatīšanu un 2011.gada martā un aprīlī 

finansējuma saņēmēju iesniegtajiem priekšlikumiem projektu grozījumiem. Kopējā 

maksājuma mērķa izpilde 70% apmērā no plānotā skaidrojama ar faktu, ka  mērķa prognoze 

sagatavota, pamatojoties uz 2011.gada sākumā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju, 

bet līdz pārskata perioda beigām ES fondu tehniskās palīdzības projektos apstiprinātā 

finansējuma pārskatīšanas rezultātā lielākajā daļā projektu ir tikušas samazinātas vienošanās 

summas, un izveidojušos ietaupījumus ir paredzēts novirzīt ES fondu tehniskās palīdzības 

2.kārtas projektu iesniegumu atlasei 

 

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte 

Saskaņā ar MK noteikumiem par 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes īstenošanu kopējais ES fondu 

apakšaktivitātei pieejamais finansējums ir 2 825 068 lati (paredzēts tikai Eiropas Komisijas 

finansējums 100% apmērā). 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros norit 2 projektu īstenošana 

par kopējām noslēgtām vienošanām 2 781 474 latu apmērā, kas ir 98,46% no kopējā 

pieejamā finansējuma. 

Atmaksas valsts pamatbudžetā no projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 2011.gada 30. jūnijam 

ir veiktas 489 923,87 latu apmērā, kas ir 17,34% no kopējā projektos apstiprinātā 

finansējuma.  

Piezīme: Ir jāsniedz informācija par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un 

prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā  ir prioritāšu 

un pasākumu ieviešana. 

1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pārskata periodam  

Tehniskā palīdzība  

Tehniskās palīdzības ietvaros viena no galvenajām nākamā pārskata perioda prioritātēm būs 

jaunas normatīvo aktu bāzes izstrāde un apstiprināšana ES fondu tehniskās palīdzības 

2.kārtas projektu ieviešanai, jo šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumi 

Nr.918
1
 reglamentē tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošanu tikai līdz 31.12.2011.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, pārskata periodā ES fondu vadošā iestāde turpināja aktīvu darbu 

pie Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par darbības programmas 

"Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un 

atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 

papildinājuma 2.4.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", 

darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātes 

"Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitātes 

"Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro 

kārtu” (turpmāk – MK noteikumu projekts) izstrādes.  

24.05.2011. ar ES fondu Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L-2011/7 tika apstiprināti 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, un 09.06.2011. MK noteikumu projekts tika 

                                                 
1
 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti 

"Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība 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"" (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.918) 
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izsludināts VSS.   

Salīdzinot ar spēkā esošo regulējumu, tehniskās palīdzības 2.kārtas MK noteikumu projektā, 

ņemot vērā līdzšinējo tehniskās palīdzības īstenošanas gaitā gūto pieredzi, ir veikta virkne 

izmaiņu un precizējumu, t.sk., ir precizēti attiecināmie izdevumu veidi un limiti dažādām 

attiecināmo izmaksu pozīcijām (t.sk., darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas, 

ēdināšanas pakalpojumu u.c. pakalpojumu izmaksas), precizēts tehniskās palīdzības 

finansējuma saņēmēju loks, aptverot arī maksājumu iestādi, sertifikācijas iestādi un revīzijas 

iestādi, kā arī pilnveidots regulējums attiecībā uz citiem ar tehniskās palīdzības aktivitāšu 

īstenošanu saistītiem jautājumiem.  

MK noteikumu apstiprināšana Ministru kabinetā un projektu iesniegumu iesniegšana 

sadarbības iestādē to vērtēšanai plānota 2011. gada 3. ceturksnī.  

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte 

1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros būtiskas izmaiņas aktivitāšu ieviešanā netiek plānotas, jo 

praktiski viss apakšaktivitātē pieejamais finansējums ir apstiprināts divu projektu ietvaros.  

Piezīme: Informācija tiek sniegta par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, 

kā arī par  jau uzsākto aktivitāšu progresa plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai  

to progresu veicinošiem pasākumiem  nākamajā pusgadā. 

 

1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā 

rīcība  to novēršanai  un finansējuma efektivitātes uzlabošanai 

Galvenās pārskata periodā konstatētās problēmas aktivitāšu ieviešanā ir saistītas ar kavējumiem 

iepirkumu veikšanā, kā arī finanšu plānošanā un finanšu disciplīnas ievērošanā).  

Lai risinātu šo situāciju, jau šobrīd tehniskās palīdzības projektos apstiprinātā finansējuma 

pārskatīšanas rezultātā lielākajā daļā projektu ir tikušas samazinātas vienošanās summas, un 

izveidojušos ietaupījumus ir paredzēts novirzīt ES fondu tehniskās palīdzības 2.kārtas projektu 

iesniegumu atlasei. Savukārt 1.5.1.1.1. ietvaros ir stingrāk jākontrolē ar iepirkumiem saistītie riski 

un iepirkumu plānu realizācija, lai uzlabotu kopējo apguvi aktivitātes ietvaros. 

1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar 

Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 II pielikuma  A.daļu 

N/a 

Piezīme: Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem  līgumiem/vienošanās) ES fonda 

līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.  

 

 



II. Finanšu līdzekļu apguve 

2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā*  

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/  

apakšaktivitāte 

Iesniegtie maksājuma pieprasījumi*** Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma 

saņēmējiem**                                                                          
Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi 

Nr. Nosaukums 

 

 

Kopējās 

attiecināmās 

izmaksas   

 

 

 

 

 

LVL 

ES fondu līdzfinansējums 

 

 

Kopējās 

attiecināmās 

izmaksas   

 

LVL 

ES fondu līdzfinansējums  

Kopējais 

attiecināmais 

finansējums 

 

 

 

LVL 

ES fondu līdzfinansējums 

Nacionālais 

attiecināmais 

līdzfinansēju

ms 

LVL 

% no  

DPP 

noteiktā ES 

fondu 

līdzfinansēj

uma 

LVL 

% no  

DPP 

noteiktā 

ES fondu 

līdzfinans

ējuma 

LVL 

% no  

DPP 

noteiktā 

ES fondu 

līdzfinans

ējuma 

publiska

is 

līdzfina

nsējums  

LVL 

 

privāt

ais  

līdzfin

ansē 

jums 

LVL 

A B C D E F G H I J K L M 

1.5.1.1.1. 

„Atbalsts 

strukturālo reformu 

īstenošanai un 

analītisko spēju 

stiprināšanai valsts 

pārvaldē” 

489 923,87 489 923,87 17,34 489 923,87 489 923,87 17,34 489 923,87 489 923,87 17,34 - - 

1.6.1.1. 
Tehniskā palīdzība 

„Programmas 

vadības un atbalsta 

funkciju 

nodrošināšana” 21 721 405,36 21 721 405,36 27,82 

4 767 564,96 4 767 564,96 37,11 4 767 564,96 4 767 564,96 37,11   

2.4.1.1. 4 728 278,95 4 728 278,95 29,27 4 728 278,95 4 728 278,95 29,27 - - 

3.7.1.1. 10 399 672,55 10 399 672,55 25,69 10 399 672,55 10 399 672,55 25,69 - - 

3.8.1.1. 1 504 950,20 1 504 950,20 17,55 1 504 950,20 1 504 950,20 17,55 - - 

TP kopā 21 400 466,66 21 400 466,66 27,41 21 400 466,66 21 400 466,66 27,41 - - 

*Finanšu informācijas atspoguļojumā izmantot vienotu pieeju, norādot to ar diviem cipariem aiz komata. 

**  Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, jāiekļauj starpposma maksājumi un Eiropas Komisijai deklarējamie avansi 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 

*** Iekļauj  informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības 

iestādē vai atbildīgajā iestādē. 



2.1. Analīze par finanšu  līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem 

N/a  

Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, 

konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par iestādes rīcību finansējuma 

apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes. 

2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze  

Tehniskā palīdzība  

Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2011.gadam ES fondu tehniskās palīdzības projektiem 

plānotais finansējums ir 16,5 milj. lati. Kopējās atmaksas valsts pamatbudžetā par 

izdevumiem, kas veikti laika posmā no 01.01.2008. līdz 30.06.2011., ir 21,4 milj. latu, kas ir 

60% no kopējā ES fondu tehniskās palīdzības 1.kārtas projektiem apstiprinātā finansējuma.  

Vislielākie izdevumi ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir bijuši tādās izdevumu 

pozīcijās kā „ierēdņu un darbinieku atlīdzība” (t.sk. piemaksas un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas), kas ir aptuveni 70% no kopējā finansējuma izlietojuma 

un  „pakalpojumi”, kas ir aptuveni 15% no kopējā finansējuma izlietojuma. Pārējās izdevumu 

pozīcijās „pamatkapitāla veidošana”, „informācija un publicitāte” (publicitāte plašsaziņas 

līdzekļos, reprezentācijas materiāli, izdoti bukleti u.c. informācijas nesēji, organizēti semināri 

un konferences), „komandējumi un dienesta braucieni” „telpu noma”, „izvērtējumi un 

pētījumi” (dažāda veida izvērtējumi un pētījumi, kas saistīti ar ES fondu ieviešanu Latvijā), kā 

arī citi izdevumi (krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, ko neuzskaita 

ekonomiskās klasifikācijas kodā 5000, ES fondu vadības informācijas sistēmas attīstība un 

sasaiste ar citām informācijas sistēmām, dalība citu institūciju organizētajos semināros, 

apmācībās, konferencēs) veiktie izdevumi ir sadalījušies vienmērīgi robežās 2% - 4% no 

kopējā finansējuma izlietojuma. 

Ņemot vērā tehniskās palīdzības 1.kārtas projektos veiktos grozījumus, kuru rezultātā 

vairākos projektos būtiski samazināta attiecināma finansējuma kopsumma,  netiks nodrošināta 

visa finansējuma, kas ir apstiprināts ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros 1.atlases 

kārtā, apguve. Uz pārskata perioda beigām vairākas iestādes ir iesniegušas Finanšu ministrijā 

līdzekļu pārdales pieprasījumus, tostarp pārdalei uz 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta 

izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 80.00.00 „Nesadalītais finansējums 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanai”. 

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte 

Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2011.gadam 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes projektiem 

2011.gadā paredzēts finansējums 1 411 574 latu apmērā. Līdz pārskata perioda beigām 

aktivitātes projektu ietvaros ir veikti maksājumi par kopējo summu 489 924 latu, kas, kaut arī 

ir vērtējams kā būtisks pieaugums, salīdzinot ar veikto maksājumu progresu 2010.gadā, tomēr 

atpaliek no sākotnēji plānotā maksājumu apjoma, kas galvenokārt skaidrojams ar faktu, ka: 

1. iepirkuma dokumentācijas sagatavošana prasa vairāk laika resursu kā tika plānots, kā 

arī ir bijis iepirkums, kas beidzās bez rezultāta, jo neviens pretendents nav pieteicies, 

līdz ar to rodas nepieciešamība uzsākt jaunu procedūru;  

2. radušies ietaupījumi sākotnēji plānotajiem apmācību un komandējumu izdevumiem. 
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Piezīme: Informācija jāsniedz par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma īpatsvaru no plānotā, 

konstatētajām novirzēm un to iemesliem, valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem 

mērķiem un plānotajā apjomā. 

 

2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze 

Tehniskā palīdzība 

Tehniskās palīdzības aktivitātes projektos uz pārskata perioda beigām kopējais projektu 

finansējuma apjoms ir samazinājies gandrīz par 10 milj. latu salīdzinājumā ar datiem uz 

pārskata perioda sākumu, t.sk.: 

 finansējuma palielinājums, ņemot vērā izmaiņas MK noteikumos Nr.918. Saskaņā ar 

minētajiem grozījumiem tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju grupai -  plānošanas 

reģioniem (Vidzemes, Kurzemes) projektu ieviešanas termiņš tika pagarināts līdz 

31.12.2011., līdz ar to palielinot  minēto projektu attiecināmo izmaksu finansējumu par 

68 926,58 latu; 

 finansējuma palielinājums - Labklājības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas projektos palielinātas attiecināmās izmaksas 96 396,21  latu apjomā 

horizontālās prioritātes koordinēšanai; 

 finansējuma samazinājums, ņemot vērā neatbilstoši veiktās izmaksas – pārskata periodā 

projektu attiecināmo izmaksu apjoms tika samazināts par 2 742,54 latu (t.sk.,  

neattiecināmās izmaksas – 1 378,90 latu citas neatbilstības (tāmes pārsniegumi, remonta 

izdevumi biroja tehnikai, kura netika iegādāta par tehniskās palīdzības finansējumu) - 

1 369,64 latu (detalizētāk skat. 4.2.sadaļu). 

 finansējuma samazinājums, ņemot vērā nepieciešamību pārskatīt ES fondu tehniskās 

palīdzības projektos apstiprinātā finansējuma apjoma pamatotību (07.03.2011. FM 

vēstule Nr.16-1-16/1562), lielākajā daļā projektu tika samazinātas vienošanās summas 

(sākotnēji pieteiktais indikatīvā grozījumu kopsumma 974 791,66 latu apjomā: 

detalizētāk skat.2.5.sadaļu). 

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte 

1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros apstiprināto projektu finansējuma izmaiņas pārskata 

periodā nav notikušas. 

Piezīme: Ir jāsniedz informācija par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek 

izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma 

izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu. 

 

 2.4.Analīze par Regulas 1083/2006 55.panta prasību ievērošanu, t.sk. norādot finanšu 

ietaupījumu, ja tāds radies 55.panta prasību uzraudzības rezultātā  

N/a 

 Piezīme: Informācija tiek sniegta par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja 

ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.   
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2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā  

Tehniskā palīdzība 

Pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumiem saistībā ar vispārējo ekonomisko lejupslīdi 

valstī, līdzšinējos pārskata periodos ES struktūrfondu finansēto aktivitāšu ieviešanā un 

administrēšanā iesaistītajās institūcijās notika izdevumu samazināšanas, taupības un funkciju 

optimizēšanas pasākumi, kas iezīmēja tendenci, ka tehniskās palīdzības projektu finansējuma 

saņēmēju iesniegtās plānoto maksājumu iesniegšanas prognozes būtiski atšķīrās no 

iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem, tādējādi paaugstinot risku pilnīgai piešķirtā 

finansējuma apguvei.   

Piešķirtā finansējuma neapguves riska mazināšanas nolūkos finansējuma saņēmējiem tika 

lūgts pārskatīt ES fondu tehniskās  palīdzības projektos apstiprinātā finansējuma apjoma 

pamatotību un nepieciešamības gadījumā samazināt plānoto finansējuma apjomu (07.03.2011. 

FM  vēstule Nr.16-1-16/1562).  

Ņemot vērā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju un iesniegtos vienošanās grozījumus, 

lielākā daļā projektu tika samazinātas vienošanās summas. Tās paredzēts novirzīt tehniskās 

palīdzības 2.projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem.  

Arī šajā pārskata periodā bija vērojamas situācijas, kad finansējuma saņēmējiem trūkst 

vienotas izpratnes par to, kādas darbības var tikt finansētas no tehniskās palīdzības līdzekļiem, 

īpaši attiecībā uz 18.12.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 918 16.10.punkta
2
 

interpretāciju. Atsevišķos gadījumos, tomēr salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ─  

ievērojami retāk, ir konstatēti gadījumi, kad finansējuma saņēmēji kavē maksājumu 

pieprasījumu un progresa pārskatu iesniegšanas termiņus (piemēram, Satiksmes ministrijas 

projekts) un savlaicīgi nesniedz grozījumu pieprasījumus un CFLA pieprasītos nepieciešamos 

grozījumu precizējumus (piemēram, Ekonomikas ministrijas projekts). 

Atsevišķos gadījumos projektos konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi (detalizētāk skat. 

4.2.sadaļu). 

Lai risinātu minētās problēmas, CFLA projektu vadītāji sadarbojas ar finansējuma 

saņēmējiem, konsultējot un skaidrojot aktivitāšu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu 

nosacījumus telefoniski, elektroniskās sarakstes veidā un sanāksmēs. Ja tiek kavēta minēto 

dokumentu iesniegšana, finansējuma saņēmējiem tiek regulāri sūtīti atgādinājumi.  

1.5.1.1.1. aktivitāte 

1.5.1.1.1. aktivitātes ietvaros pārskata periodā konstatētās problēmas galvenokārt saistītas ar 

iepirkumu procedūras norisi. Piemēram, projekta Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/003 

„Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā” ietvaros vairākkārt ir pārtraukts 

iepirkums, jo netika iesniegts neviens piedāvājums vai iesniegtā piedāvājuma līgumcena 

pārsniedza paredzēto finanšu līdzekļu apjomu konkrētā pakalpojuma izpildei.   

Piezīme: Skaidrojums tiek sniegts, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar 

projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) 

radušies aizkavējumi, kas būtiski ietekmējuši finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai 

apakšaktivitātē. 

 

2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze  

                                                 
2
 „Citas izmaksas, kas iepriekš saskaņotas ar sadarbības iestādi, ir apstiprinātas Eiropas Savienības fondu 

tehniskās palīdzības projektā un ir tieši saistītas ar Eiropas Savienības fondu ieviešanas, uzraudzības, kontroles 

un izvērtēšanas procesu nodrošināšanas” 
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Lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespējamību, CFLA: 

1. pārbaudot maksājuma pieprasījumus un progresa pārskatus pārliecinās, vai projekta 

ietvaros rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences 

ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos 

dokumentus. Gadījumā, ja pēc CFLA rīcībā esošās informācijas rodas aizdomas par 

dubultā finansējuma iespējamību, informē atbildīgo iestādi un lūdz izvērtēt konstatēto; 

2. veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, iespēju robežās pārbauda, vai saskaņā ar 

aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti 

saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas, valsts, vai pašvaldības 

līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubultu finansēšanu un nodrošinot 

faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu. 

Pārskata periodā nav konstatēta dubultā finansējuma riska iestāšanās. 

Piezīme: Informācija tiek sniegta par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām 

darbībām, lai novērstu dubultu finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu 

saistīto izdevumu atmaksu. 

 

2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm  projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem  

Tehniskā palīdzība 

Pārskata periodā, turpinoties 25 projektu ieviešanai (t.sk., 15 zema un 10 vidēja riska līmeņa 

projekti), tika veiktas: 

1) četras pārbaudes projektu īstenošanas vietās zema projektu riska līmeņa ietvaros 

(Nodarbinātības valsts aģentūrā, Labklājības ministrijā, Latgales plānošanas reģionā, 

Vidzemes plānošanas reģionā), 

2) piecas pārbaudes projektu īstenošanas vietās vidēja projektu riska līmeņa ietvaros (Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas divos projektos, Finanšu ministrijā, 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, Ekonomikas ministrijā). 

Astoņu pārbaužu rezultāti ir pozitīvi, viens pārbaudes rezultāts ar iebildumiem.  

Veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā LIAA projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/18, 

finansējuma saņēmēja pārstāvji nevarēja uzrādīt veikto iepirkumu dokumentus pēc  

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidācijas procesa. Pārskata periodā 

minētais trūkums ir novērsts.  

Kopumā kopš tehniskās palīdzības projektu īstenošanas uzsākšanas ir veikta 21 pārbaude 

projektu īstenošanas vietā (t.sk., 12 pārbaudes zema riska līmeņa projektiem un deviņas 

pārbaudes vidēja riska līmeņa projektiem). Tā kā šajā pārskata periodā ir novērsti konstatētie 

trūkumi LIAA projektā  Nr. VSID/TP/CFLA/08/18, visu pārbaužu rezultāti ir pozitīvi.  

1.5.1.1.1. aktivitāte 

1.5.1.1.1. aktivitātes ietvaros tiek īstenoti 2 vidēja riska līmeņa projekti, kuriem līdz pārskata 

perioda beigām pārbaudes projektu īstenošanas vietās nav veiktas. 

 

 

2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā 

rīcība to novēršanai  un finansējuma efektivitātes uzlabošanai 
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Tehniskā palīdzība  

Problēmas finanšu līdzekļu apguvē ir saistītas galvenokārt ar finansējuma saņēmēja neprecīzajām 

maksājumu pieprasījumu prognozēm, iesniedzot CFLA plānoto maksājumu pieprasījumu 

grafikus. Finansējuma saņēmēju prognozes mēdz būt pārāk optimistiskas, tādējādi veidojas 

plānotā finansējuma apguves neizpilde un līdzekļu pārpalikums. 

Lai mazinātu neapguves riskus, pamatojoties uz vadošās iestādes pieprasījumu tehniskās 

palīdzības aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām iestādēm pārskatīt ES fondu tehniskās palīdzības 

projektos apstiprinātā finansējuma apjoma pamatotību (07.03.2011. FM vēstule Nr.16-1-

16/1562), lielākajā daļā projektu tika samazinātas vienošanās summas, un sākotnēji pieteiktā 

indikatīvā grozījumu kopsumma ir 974 791,66 latu apjomā (skat. arī informāciju 2.3. un 

2.5.punktā). Apzināto samazinājumu paredzēts novirzīt tehniskās palīdzības 2.projektu 

iesniegumu atlases kārtas projektiem.   

1.5.1.1.1. aktivitāte  

Problēmas finanšu līdzekļu apguvē ir saistītas galvenokārt  ar finansējuma saņēmēja 

neprecīzajām maksājumu pieprasījumu prognozēm, iesniedzot CFLA plānoto maksājumu 

pieprasījumu grafikus. Finansējuma saņēmēju prognozes abos aktivitātes projektos joprojām 

tiek sniegtas, neņemot vērā tādus riskus kā izsludināto iepirkuma rezultātu pārsūdzību, 

iepirkuma pārtraukšanu, kā arī pakalpojumu sniedzēju nodevumu izpildes kavēšanos.  

Lai uzlabotu finanšu plānošanu un finansējuma apguves progresu kopumā, finansējuma 

saņēmējiem turpmāk nepieciešams nodrošināt kvalitatīvāku finanšu plānošanu, stingrāku 

risku kontroli, it sevišķi iepirkumu jomā, kā arī atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei 

jānodrošina rūpīga finansējuma saņēmēju iesniegto maksājumu pieprasījumu prognožu 

izvērtēšana un izpildes kontrole, ja nepieciešams, savlaicīgi norādot uz iespējamajiem 

neizpildes riskiem un pieprasot konkrētus risinājumus konstatēto problēmu novēršanai.  

III. Uzraudzības rādītāju izpilde  

3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi, tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu 

apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā 

Tehniskā palīdzībai saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji: 

Aktivitātes 

Nr. 

Plānotā vērtība 

2009.gadā 

Plānotā vērtība 2013.gadā Uz pārskata perioda beigām 

sasniegtā vērtība 

Rezultāta uzraudzības rādītājs „Atbalstīto institūciju skaits” 

1.6.1.1. 16 16 16 

2.4.1.1. 13 13 13 

3.7.1.1. 17 17 17 

3.8.1.1. 7 7 7 

Iznākuma rādītājs „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū” 

1.6.1.1. 40% 42% n/a 

2.4.1.1. 40% 42% n/a 

3.7.1.1. 40% 42% n/a 

3.8.1.1. 40% 42% n/a 

Tehniskās palīdzības ietvaros uzraudzības rādītājs ir sasniegts 100% apmērā.  
1.5.1.1.1.apakšaktivitātei saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji: 

Rādītāja nosaukums Plānotā Plānotā Uz pārskata 
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vērtība 

2009.gadā 

vērtība 

2013.gadā 

perioda beigām 

sasniegtā 

vērtība 

Valsts pārvaldes darbinieku, pašvaldību pārstāvju, 

sociālo partneru un nevalstisko organizāciju darbinieku 

skaits, kuri pabeiguši apmācības par labāka regulējuma 

politikas instrumentiem, politikas plānošanu un 

politikas ietekmes izvērtējuma metodēm 

 

1856 

 

6000 

 

683 

Normatīvo aktu īpatsvars, kuriem ir veikts ietekmes 

izvērtējums, no kopējā valdībā gada laikā apstiprinātā 

normatīvo aktu skaita 

 

23% 

 

30% 

 

0% 

1.5.1.1.1.apakšaktivitātes projektu līgumi tika noslēgti tikai 2010.gadā, to ieviešana ir  agrīnā 

stadijā. Tā kā plānotie iznākuma un rezultatīvie rādītāji tiks sasniegti pēc projektu realizācijas, 

analīzi par to izpildi būs iespējams nodrošināt pēc projektu ieviešanas beigām.  

Piezīme: Analīze tiek sniegta saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Ir jānorāda 

informācija par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, 

konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības 

rādītāju izpildes uzlabošanai. Analīze tiek sniegta par dažāda veida rādītājiem  pasākuma 

līmenī, kur attiecināms – arī prioritātes līmenī. Ir jānorāda informācija, vai uzraudzības 

rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietotajam finansējumam, kā arī par 

uzraudzības rādītāju  neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.  

3.2. Konsolidēta  analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem  

Tehniskā palīdzība  

Kopumā ES fondu tehniskās palīdzības uzraudzības rādītāju progress ir vērtējams pozitīvi. 

Attiecībā uz ES fondu tehniskās palīdzības rezultātu rādītāju jānorāda, ka lielākā daļa (57,5%) 

aptaujas dalībnieku pārstāvēja viedokli, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē 

Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību. Kritisks vērtējums šajā jautājumā bijis 14,8% 

respondentu.  

1.5.1.1.1. aktivitāte 

Konsolidēta analīze attiecībā uz rādītāju ieviešanas progresu tiks sniegta nākamajos pārskatos  

par  1.5.1.1.1 aktivitātes ieviešanu.  

Abos projektos vairākās aktivitātēs pārskata periodā apliecinās rādītāju sasniegšanas progress, 

īpaši attiecībā uz ierēdņu un darbinieku apmācībām. Projektā Nr. 

1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/003 „Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā” 

rādītāju sasniegšanas progress jāatzīmē attiecībā uz īstenotajām apmācībām projekta aktivitātē 

„Analītisko spēju stiprināšana finanšu vadības un makroekonomiskas analīzes jomā” (piem., 

apmācībās par tautsaimniecības analīzi, fiskālās politikas, finanšu un tirgus politikas, valsts 

budžeta un publisko finanšu vadības politikas veidošanas jomā no 128 plānotajiem 

darbiniekiem apmācīti 30 darbinieki; attiecībā uz grāmatvedības metodoloģiju un uzkaiti no 

plānotajiem 22 darbiniekiem apmācīti 11 darbinieki), apmācībās valsts parāda un aktīvu 

vadības jautājumos  iesaistīti 32 Valsts kases darbinieki.    

Projekta ietvaros pārskata periodā turpinājies darbs arī pie cilvēkresursu noslodzes uzskaites 

sistēmas izstrādes un pilnveides. 

Arī Valsts kancelejas īstenotajā projektā Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004 ”Atbalsts 

strukturālo reformu ieviešanai  valsts pārvaldē” pārskata periodā progress atzīmējams 

attiecībā uz apmācību norisi: projekta 5.2. aktivitātē „Valsts pārvaldes darbinieku 
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novērtēšanas sistēmas ieviešana” no  2011.gada 9. līdz 27. jūnijam notikušas  apmācības no 

Valsts administrācijas skolā (20 apmācību kursi 477 valsts pārvaldes darbiniekiem). 

Projekta aktivitātē  3.1. „Valsts konkurētspējas novērtējums” un 3.2. „Strukturālo reformu 

ieviešanas ietekmes novērtēšana” turpināts uzsāktais metodoloģijas iestrādes darbs un 

starpziņojumu sagatavošana atbilstoši 4 apstiprinātajiem ietekmes izvērtējuma virzieniem.  

Piezīme: Tiek sniegti kopsecinājumi attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi.   

3.3. Analīze par Eiropas Savienības fondu pasākumu  un nozares politikas savstarpējo 

papildinātību/ saskaņotību 

N/a  

Piezīme: Informāciju sniedz reizi gadā, ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu iekļaujot 

informāciju par pilnu gadu. 

3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un 

turpmākā rīcība to novēršanai 

Tehniskā palīdzība  

Pārskata periodā problēmas uzraudzības rādītāju izpildē nav konstatētas. 

1.5.1.1.1. aktivitāte  

Pārskata periodā būtiskas problēmas uzraudzības rādītāju izpildē nav konstatētas.  

IV. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai 

4.1. Analīze par Ministru kabineta un  Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas 

izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi 

Tehniskā palīdzība  

Attiecībā uz tehniskās palīdzības ieviešanu jāatzīmē Ministru prezidenta 03.05.2011. 

rezolūcijā Nr. 111-1/30 FM uzdotais izstrādāt priekšlikumus iespējām ES fondu vadībā 

iesaistītajās institūcijās nodrošināt ierēdņu /darbinieku, kuri ir daļēji saistīti ar ES fondu 

vadību, finansēšanu no tehniskās palīdzības līdzekļiem, kā arī rast risinājumus citu izdevumu 

pozīciju finansēšanai no tehniskās palīdzības. Līdz 01.11.2011. vadošai iestādei ir jāiesniedz 

Ministru kabinetam ziņojums par proporcionalitātes principa piemērošanas iespējām 

atlīdzības izmaksai no tehniskās palīdzības līdzekļiem. 

Vadošā iestāde turpina sarunas ar Eiropas Komisiju par tehniskās palīdzības finansējuma 

elastīgākas izmantošanas iespējām, tostarp attiecībā uz proporcijas piemērošanu attiecībā uz 

atlīdzību u.c. attiecināmajiem izdevumiem. 

1.5.1.1.1. aktivitāte 

23.11.2010. Eiropas Savienības Sociālā fonda uzraudzības apakškomitejā sniegta EK (DG 

EMPL) norāde par nepieciešamību lielāku uzmanību veltīt publicitātes uzlabošanai, ņemot 

vērā aktivitātes īpašo  statusu – šie  projekti izdalīti  kā labās prakses projekti („flagship 

projects”).  

Valsts kanceleja un Finanšu ministrija detalizētāku informāciju par projektu sniedz katra 
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savas iestādes mājaslapā. Tiek uzlabots formāts, kādā atspoguļot projekta operatīvo ieviešanas 

informāciju, sasaistot to ar rādītāju sasniegšanu, kas pašreizējā projektu ieviešanas fāzē ir 

arvien aktuālāk. Iespēju robežās tiek demonstrēti dokumenti, kuru izstrāde notiek projektu 

ietvaros, norādot saites uz konkrētu resursu atrašanos internetā.  

Ieskatam: 

http://www.fm.gov.lv//?lat/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/fm_ka_es_fondu_atbildi

ga_iestade 

Skat. informāciju par Finanšu ministrijas projektiem: 

http://www.fm.gov.lv//?lat/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/fm_es_fondu_projekti/at

balsts_reformam_budzeta_un_finansu_politikas_joma   

Skat. informāciju par Valsts kancelejas pārziņā esošo projektu: 

http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/pasakums151/strukturaloreformuistenosana  

Piezīme: Ir jāatspoguļo Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejās 

izvirzīto uzdevumu izpilde saskaņā ar uzraudzības komitejas sēžu un citos protokolos 

noteiktajiem uzdevumiem saistībā ar ES fondu apguvi.    

 

4.2.Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām  

Tehniskā palīdzība  

Pārskata periodā izskatot progresa pārskatus un maksājumu pieprasījumus tehniskās 

palīdzības projektu ietvaros ir konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi 2 742,54  latu apjomā.  

Neatbilstību rašanās  iemesls ir saistīts ar tehniskās palīdzības projektu īstenošanu regulējošo 

normatīvo aktu pārkāpumiem- semināru izmaksas par citiem finanšu instrumentiem, neprecīzi 

aprēķini, limita pārsniegumi, reprezentatīvie materiāli.  

Neatbilstoši veiktie izdevumi no tehniskās palīdzības  projektu īstenošanas uzsākšanas līdz 

30.06.2011. ir 210 104,98 latu jeb  0,59% no noslēgto vienošanās kopsummas. Visi 

konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi ir ieturēti no kārtējā vai nākamā maksājuma 

pieprasījuma. 

1.5.1.1.1. aktivitāte 

1.5.1.1.1. aktivitātes ietvaros neatbilstoši veiktie izdevumi nav konstatēti. 

 

4.3.Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem 

priekšlikumiem attiecībā uz atbildīgās un attiecīgās sadarbības iestādes darbu  

Pārskata periodā nav saņemti priekšlikumi attiecībā uz atbildīgās un sadarbības iestādes 

darbu. 

 

4.4. Sadarbība starp  atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi  

Sadarbību starp atbildīgo un sadarbības iestādi nosaka Finanšu ministrijas 27.09.2010. 

iekšējie noteikumi Nr. 12-29/35 „Kārtība, kādā Finanšu ministrija un Centrālā finanšu un 

līgumu aģentūra nodrošina Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības un darbības 

http://www.fm.gov.lv/?lat/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/fm_ka_es_fondu_atbildiga_iestade
http://www.fm.gov.lv/?lat/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/fm_ka_es_fondu_atbildiga_iestade
http://www.fm.gov.lv/?lat/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/fm_es_fondu_projekti/atbalsts_reformam_budzeta_un_finansu_politikas_joma
http://www.fm.gov.lv/?lat/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/fm_es_fondu_projekti/atbalsts_reformam_budzeta_un_finansu_politikas_joma
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/pasakums151/strukturaloreformuistenosana
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programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts strukturālo 

reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē" īstenošanu”.  

Jautājumi, kas ir saistīti ar tehniskās palīdzības ieviešanas 1. kārtas pabeigšanu un 2. kārtas 

uzsākšanu, kā arī normatīvās bāzes pilnveide un ar to saistītie horizontālie jautājumi tiek 

iekļauti vadošas iestādes sanāksmju ar ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm darba kartībā, 

lai saņemtu tiešu atgriezenisko saiti no finansējuma saņēmējiem ─ ES fondu vadībā 

iesaistītajām institūcijām ─ un nodrošinātu efektīvu priekšlikumu tālāko virzību.  

Līdzšinējo sadarbības modeļu un procedūru tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošanai 

pilnveidošana ir īpaši svarīga, gatavojoties tehniskās palīdzības 2.kārtas uzsākšanai, lai 

nodrošinātu sekmīgu 2.kārtas ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošanu, balstoties uz 1.kārtas 

ietvaros gūto pieredzi, apzinātajām problēmām un riskiem.   

Piezīme: Ir jāsniedz informācija par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības 

iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem sadarbības uzlabošanai un pilnveidošanai.  
 

4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progresa pārskatos norādītajām 

problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanas un Eiropas Savienības 

fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu 

Pārskata periodā saņemtajos progresa pārskatos finansējuma saņēmēji nav norādījuši 

problēmas vai ierosinājumus projektu ieviešanas un darba efektivitātes uzlabošanai. Tomēr, 

ņemot vērā saņemto informāciju kopumā, t.sk., par aktivitāšu ieviešanā konstatētajām 

problēmām, kas ir galvenokārt saistītas finanšu plānošanu un iepirkumiem, Finanšu ministrija 

kā atbildīgā iestāde norāda uz nepieciešamību finansējuma saņēmējiem uzlabot finanšu un 

iepirkumu plānošanu, nodrošināt rūpīgu risku izvērtējumu un stingrāku izpildes kontroli, 

nepieciešamības gadījumā savlaicīgi saskaņojot plānoto rīcību ar vadošo iestādi, kā arī 

uzlabot uzraudzības ziņojumu kā viena no galvenajiem uzraudzības instrumentiem 

sagatavošanas kvalitāti. 

Piezīme: Analīze ir jābalsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās 

sniegto informāciju, sniedzot atbildīgās iestādes priekšlikumus rīcībai ES fondu vadības 

efektivitātes uzlabošanai.   
 

4.6. Ierosinājumi nepieciešamajai rīcībai nākamajā periodā   

Nākamajā pārskata periodā ir nepieciešama šāda rīcība:  

Finanšu ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei nodrošināt: 

1. MK noteikumu par ES fondu tehniskās palīdzības īstenošanas 2.kārtu iesniegšanu Ministru 

kabinetā līdz 01.09.2011., tādējādi nodrošinot 2.kārtas projektu  iesniegumu atlases 

uzsākšanu š.g. septembrī, bet projektu vērtēšanu/ apstiprināšanu ─ līdz oktobra beigām; 

2. ES fondu interneta mājas lapas „FM atbildīgā iestāde” sadaļas pilnveidošanu, kā arī 

uzlabot 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes publicitāti projektu līmenī, ievietojot informāciju par 

projektu īstenošanas gaitā sasniegtajiem rezultātiem. 

Piezīme: Ir jāsniedz  norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan citām institūcijām. 


