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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 01.07.2011. līdz 31.12.2011. 

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 

līdzfinansējums 

LVL 

Izsludinātās  projektu iesniegumu atlases* Noslēgtie līgumi** 

Nr. Nosaukums 

ES fondu līdzfinansējums 

Skaits**

** 

ES fondu  līdzfinansējums 

LVL 

% no DPP noteiktā ES 

fondu līdzfinansējuma LVL 
% no DPP noteiktā ES 

fondu līdzfinansējuma 

A B C D E F G H 

1.5.1.1.1. 

 

„Atbalsts strukturālo 

reformu īstenošanai 

un analītisko spēju 

stiprināšanai valsts 

pārvaldē”  

2 781 474,03 2 825 068,00 101,55*** 2 2 781 474,00 100,00 

 KOPĀ 2 781 474,00 2 825 068,00 101,55 2 2 781 474,00 100,00 

1.6.1.1. 

Tehniskā palīdzība  

Programmas vadības 

un atbalsta funkciju 

nodrošināšana 

12 847 761,03 12 847 761,00 100,00 42 11 709 683,25 91,14 

2.4.1.1. 16 153 989,00 16 153 989,00 100,00 32 14 738 165,19 91,24 

3.7.1.1. 40 488 570,00 40 488 570,00 100,00 42 32 847 905,45 81,13 

3.8.1.1. 8 574 209,00 8 574 208,00 99,99 30 4 940 985,15 57,63 

TP KOPĀ 78 064 529,00 78 064 528,00 99,99 46 64 236 739,04 57,63 
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*Finanšu informācijas atspoguļojumā izmantot vienotu pieeju, norādot to ar diviem cipariem aiz komata. 

**Tabulā iekļautie dati uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ir ievadīti saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos. 

***DPP veikti grozījumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, bet aktivitāti regulējošajos MK noteikumos izmaiņas nav veiktas ( plānoti indikatīvi 

līdz 01.06.2012.) 

**** 2. atlases kārtā 4 projektiem īstenošanas līgums netika noslēgts.  

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 

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.694 „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 noteikumi Nr.694), pārskata periodā 

tehniskās palīdzības aktivitātes ietvaros 26.09.2011. tika uzsākta projektu iesniegumu atlases otrā kārta, izsūtot uzaicinājumus 25 potenciālajiem 

finansējuma saņēmējiem līdz 25.10.2011. iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) ES fondu tehniskās palīdzības 

projektu iesniegumus ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros. Visi 25 projektu iesniegumi tika iesniegt noteiktajā termiņā. 

Tehniskās palīdzības 2. projektu iesniegumu atlases mērķis ir atbalstīt DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un 

„Infrastruktūra un pakalpojumi”  ES fondu vadībā, ieviešanā, uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē iesaistītās institūcijas.  

Vērtēšanas komisijas locekļi ES fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēdē apstiprināja, ka visi 25 tehniskās 

palīdzības projektu iesniegumi atbilst MK noteikumos Nr.694 35.punktā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz projekta iesnieguma 

noformēšanu un ir virzāmi vērtēšanai atbilstoši MK noteikumu Nr. 694 4. pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. 
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Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas ES fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas locekļi nolēma, ka 12 projektu 

iesniegumi  ir apstiprināmi, savukārt 13 projektu iesniegumi apstiprināmi ar nosacījumu. 

13 projektu iesniedzējiem CFLA izsūtīja lēmumus par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atbilstoši ES fondu tehniskās 

palīdzības projektu iespiegumu vērtēšanas komisijā lemtajam, norādot izvirzītos nosacījumus, pamatojumu un nepieciešamos precizējumus 

projekta iesniegumā. Pārskata periodā visi 13 projektu iesniedzēji izvirzītos nosacījumus izpildīja CFLA lēmumā noteiktajā termiņā. 

Vienošanās par ES fondu projektu ieviešanu ar ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem un CFLA tika slēgtas pēc CFLA lēmumā 

ietverto nosacījumu izpildes.  

Valsts izglītības attīstības aģentūra  (turpmāk – VIAA) kā finansējuma saņēmējs (projekts Nr. VSID/TP/CFLA/11/11/ „ Valsts izglītības 

attīstības aģentūras tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei 2012.-2013. gada periodam”) iesniedza CFLA projekta iesniegumu par 

271 000 latiem mazāku finansējumu  nekā ir pieejams  atbilstoši MK noteikumos Nr. 694 2. pielikumā paredzētajam, jo VIAA projekta 

precizēšanas stadijā izslēdza no projekta ekspertu pakalpojumus dažādās projekta aktivitātēs. 

Četriem ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem pārskata periodā īstenošanas līgums netika noslēgts, jo CFLA lēmumā izvirzītie 

nosacījumi tika izpildīti īsi pirms pārskata perioda beigām. 

Iesniegumu atlases 2.kārtā noslēgto līgumu kopējais attiecināmo izmaksu apmērs ir  32 127 749 lati, kas ir 41,16 % no DPP noteiktā kopējā 

attiecināmā finansējuma. 2012. gada sākumā noslēgti līgumi ar visiem tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem. 

1.5.1.1.1. apakšaktivitāte 

Pārskata periodā 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ietvaros nav uzsāktas jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas. 

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  

ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamais kopējais finansējums ir 78 064 528 lati (ES finansējums 100% apmērā). Tehniskās 
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palīdzības aktivitāšu ieviešana tiek īstenota divās atlases kārtās. 1. atlases kārtai aktivitātēm pieejamais finansējums ir 34 079 284 lati un 2. kārtai 

43 985 244 lati, no kuriem 4 774 029 lati ir kopējā finansējuma rezerve. 

ES fondu tehniskās palīdzības 1. atlases kārtas aktivitāšu ietvaros norit 25 projektu īstenošana, kuri tiek īstenoti par kopējām noslēgtām 

vienošanām 32 108 990,04 latu apmērā, kas ir 41,14% no kopējā ES fondu tehniskajai palīdzībai pieejamā finansējuma. 

Atmaksas valsts pamatbudžetā no ES fondu tehniskās palīdzības projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 31.12.2011. ir veiktas 26 526 793,88 latu 

apmērā, kas ir 41,30% no kopējā ES fondu tehniskās palīdzības projektos apstiprinātā finansējuma. 

Pārskata perioda beigās ir noslēgtas vienošanās par 21 projekta īstenošanu tehniskās palīdzības 2. atlases  kārtas ietvaros, bet to īstenošana tiks 

uzsākta ar 2012. gada 2. janvāri. 

Analizējot maksājumu mērķa izpildi, ES fondu tehniskās palīdzības prioritāšu ietvaros, secināms, ka salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu,  

finanšu apguves progress ir palielinājies visās tehniskās palīdzības prioritātēs tieši pārskata perioda beigās, kas skaidrojams ar to, ka ES fondu 

tehniskās palīdzības 1. kārtas projekti noslēdzas 2011.gada 31.decembrī.  

Kopumā 2011.gada  maksājumu mērķa izpilde ES fondu tehniskās palīdzības  aktivitātēs atpaliek no plānotā, ņemot vērā to, ka  mērķa prognoze 

sagatavota, pamatojoties uz 2011.gada sākumā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju, bet 2011.gada projektos ir veikti grozījumi, kuros 

samazināts finansējums 2011.gadam , izvērtējot atsevišķu projekta  aktivitāšu aktualitāti un nepieciešamību. Izveidojušos ietaupījumus ir 

paredzēts novirzīt ES fondu tehniskās palīdzības 2. atlases kārtas projektu īstenošanai. 

Analizējot veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem pārskata periodā pa prioritātēm, secināms, ka lielākais progress ir bijis 1.6. 

prioritātē, sasniedzot 10,8% no šajā prioritātē noslēgto līgumu kopsummas, kas skaidrojams ar to, ka šajā prioritātē ir lielākais finansējuma 

saņēmēju skaits starp tehniskās palīdzības īstenošanas prioritātēm. 2.4., 3.7. un 3.8. prioritātēs veikto atmaksu progress ir salīdzinoši  līdzvērtīgs 

─  no 7% līdz 8% no šajās prioritātēs noslēgto līgumu kopsummas. 

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte  

Apakšaktivitātes ietvaros tiek īstenots projekts „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (projekta ieviesējs Valsts kanceleja) un    

projekts „Atbalsts reformām budžeta un finansu politikas jomā”  (projekta ieviesējs Finanšu ministrija). 

Saskaņā ar 2009. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”, kopējais ES 

fondu pieejamais finansējums ir 2 825 068 lati (ES finansējums 100% apmērā). 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros norit 2 projektu īstenošana par 

kopējo summu 2 781 474 latu apmērā, kas ir 98,46% no kopējā pieejamā finansējuma.  
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Finansēšanas plānā paredzētais finansējums atmaksām valsts pamatbudžetā pārskata periodā bija 0,6 milj. latu, bet faktiski veiktās atmaksas - 0,3 

milj. latu, kas ir 55% no plānotā. 2011. gadā kopumā paredzētais finansējums atmaksām valsts pamatbudžetā bija 1,0 milj.latu, bet faktiski tika 

atmaksāti 0,8 milj. latu, kas ir 75% no sākotnēji plānotā. 

 

Galvenos kavējošos faktorus finansējuma apguvei var minēt – izmaiņas normatīvajos aktos par projekta publicitāti (kas saistīti ar 

ierobežojumiem šajā izmaksu grupā),  ietaupījumi komandējumu izdevumos, pakalpojumu līgumi  noslēgti par mazākām summām nekā 

sākotnēji plānots. 

Apakšaktivitātes projektu ietvaros neatbilstoši veiktas izmaksas nav konstatētas. Atmaksas valsts pamatbudžetā no projektu ieviešanas 

uzsākšanas līdz 2011.gada 31. decembrim ir veiktas 812 859,69 latu apmērā, kas ir 28,77% no kopējā projektos apstiprinātā finansējuma.  

Valsts kancelejas projektā:  

 

1. 50 pārvaldes komunikācijas speciālistiem tika īstenotas apmācības „Preses relīze – vienkārši par sarežģīto”.  Mērķis - īstenot apmācību 

valsts pārvaldes komunikācijas speciālistiem par preses relīžu sagatavošanu, stiprinot viņu spēju analizēt liela apjoma sarežģīta satura 

informāciju un izteikt to vienkāršiem vārdiem, skaidrot lietas būtību.  

2. novadīti 9 apmācību kursi 225 valsts pārvaldes darbiniekiem no visiem Latvijas reģioniem par valsts pārvaldes funkciju deleģēšanas 

iespējām un mehānismu Latvijā un citām pasaules valstīs.  

3. Uzsākts informatīvo pasākumu cikls, kura ietvaros viss Latvijas reģionos plānots informēt 1200 sabiedrības dalībniekus – nevalstiskās 

organizācijām, uzņēmējus un uzņēmējus apvienojošas organizācijas par funkciju deleģēšanas procesu kopumā un par valsts pārvaldes 

funkciju deleģēšanas iespējām un mehānismu Latvijā.  

4. Projekta aktivitātes „Valsts pārvaldes darbinieku novērtēšanas sistēmas ieviešana” ietvaros nodrošināti 20 apmācību kursi, kopumā 500 

valsts pārvaldes darbiniekiem,  

Detalizēta informācija par veiktajām apmācībām projekta ietvaros ir skatāma - http:// 

esstrukturfondi/pasakums151/strukturaloreformuistenosana/projekta-istenotas-apmacibas/www.mk.gov.lv/lv/ 

Finanšu ministrijas projektā: 

1. izstrādāts modulis - „Nodokļu informācijas sistēmas datu bāzē saglabāto VID aprēķināto nodokļu parādu sadalīšanas atbilstoši to rašanās 

laikam pārskatu funkcionālā moduļa izstrāde, papildinot VID Datu noliktavas sistēmu ”. Izpildītājs - AS „Exigen Services Latvia”;  

2. veikts pētījums - „Pētījums par informācijas sistēmu iespējamu pilnveidošanu, attīstību un iespējamiem nākotnes risinājumiem, kas 

nodrošinātu vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmu”. Izpildītājs - SIA"ADD Profi"; 

3. izstrādāta koncepcija - „Koncepcijas izstrāde par finanšu tirgus attīstību finanšu institūciju optimizācijai. Izpildītājs - 

PricewatwrhouseCoopers SIA;  
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4. veikta apmācība - „Apmācība par finanšu tirgus politikas jautājumiem”. Izpildītājs - Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības 

centrs;  

5. nodrošināta darbinieku kvalifikācijas celšana, nodrošinot apmācības starptautiskajos organizētajos kursos, semināros, kā arī dodoties 

pieredzes apmaiņas braucienos uz citām valstīm; 

6. Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts Kases darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai izlietoti līdzekļi Ls 85 044 

apmērā. 

Papildus  informāciju par projektu skatīt: 
http://www.fm.gov.lv//?lat/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/fm_es_fondu_projekti/atbalsts_reformam_budzeta_un_finansu_politikas_joma  

Pārskata periodā pilnveidota ES fondu interneta mājas lapa, norādot informāciju par tehniskās palīdzības projektu uzsaukumiem (1. kārta un 2. kārta), 

kā arī uzlabota 1.5.1.1.1. apakašaktivitātes publicitāte projektu līmenī. –skatīt:  http://www.esfondi.lv/page.php?id=1052 

Detalizētāku informāciju par finanšu līdzekļu apguvi skatīt 2.tabulā un 2.1.sadaļā. 

 
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 galvenās nākamā pārskata perioda prioritātes būs: 

1. noslēguma maksājumu veikšana 1.atlases kārtas projektiem indikatīvi līdz 2012. gada 31. martam, tādējādi nodrošinot 1.kārtas ietvaros 

īstenoto projektu pabeigšanu un 2. atlases kārtai pārdalāmo finansējumu;  

2. 2.atlases kārtas projektu īstenošanas uzsākšana ar 2012. gada 1. janvāri, nodrošinot 25 projektu īstenošanu;  

3. grozījumu virzīšana MK noteikumos Nr. 694  līdz 2012. gada 1. jūnijam ar mērķi ( MK noteikumu  grozījumu projekts izsludināts VSS 

26.01.2012): 

a. novērst izdevumu neattiecināmības riskus attiecībā uz informatīvo, publicitātes un komunikācijas pasākumu īstenošanu; 

b. veicināt apmācībās ieguldīto līdzekļu ilgtspēju attiecībā uz sociālajiem partneriem, biedrībām un nodibinājumiem; 

c. precizēt tehniskās palīdzības 2. kārtas ietvaros projektiem pieejamo ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma rezervi. 



9 

 

4. 2012.gada pirmajā ceturksnī CFLA apkopos informāciju par 1.kārtas projektiem, kuros finansējuma apguve nesasniedz 100%. Par 

konstatēto finansējuma atlikumu tiks precizēta MK noteikumos Nr.694 paredzētā tehniskās palīdzības finansējuma rezerve laika posmā no 

2012.gada 1.janvārim līdz 2015.gada 31.decembrim. 

1.5.1.1.1. apakšaktivitāte 

Apakšaktivitātes ietvaros prioritātes būs: 

1. virzīt grozījumus MK 24.11.2009. noteikumos Nr. 1358, līdz 2012. gada 1. jūnijam ar mērķi nodrošināt pieejamā finansējuma un 

sasniedzamo uzraudzības rādītāju atbilstību DPP (sagatavota uzziņa vadības komitejai 16.01.2012.); 

2. nodrošināt pastiprinātu projektu ieviešanas uzraudzību, lai nodrošinātu 2012.gada valsts budžeta finansējuma izpildi un noteiktā finanšu 

mērķa sasniegšanu. 

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 

Tehniskā palīdzība 

Galvenās pārskata periodā konstatētās problēmas aktivitāšu ieviešanā ir saistītas ar kavējumiem iepirkumu veikšanā; finanšu plānošana un 

finanšu disciplīnas ievērošana; nekvalitatīvi sagatavoti maksājumu pieprasījumi. 

Lai risinātu šo situāciju, pārskata periodā: 

1. ir veikta pieejamā finansējuma analīze, lielākajā daļā projektu savlaicīgi veicot  grozījumus un samazinātu vienošanās summas;  

2. ietaupījumu novirzīšana ES fondu tehniskās palīdzības 2. kārtas projektu īstenošanai, tostarp paredzot rezervi; 

3. ir izstrādāti   iekšējos noteikumus, kas paredz uzlabojumus un precinājumus  tehniskās palīdzības 2. kārtas projektu īstenošanas kārtībā:  

4. uzlabota informācijas plūsma starp Finanšu ministrijas struktūrvienībām, kas iesaistītas tehnikās palīdzības aktivitāšu ieviešana un 

uzraudzība.  

1.5.1.1.1. apakšaktivitāte 
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1.5.1.1.1 apakšaktivitates ietvaros: 

1. Stingrāk jākontrolē ar iepirkumiem saistītie riski un iepirkumu plānu realizācija, lai uzlabotu kopējo apguvi aktivitātes ietvaros. 

2. Ja informatīvā ziņojumā par ES fondu apguvi tiek konstatēti finansējuma neapguves riski, tad Valsts sekretāru sanāksmē (VSS), skatot 

ziņojuma projektu, protoklolēmumā jānosaka nepieciešamās darbības un termiņi apguves uzlabošanai. 

 

Detalizētāku informāciju par problēmām projektu īstenošanas gaitā skatīt 2.5. sadaļā. 

1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 II pielikuma  

A.daļu 

Darbības 

programma 

 

Prioritārais temats 

(investīciju joma) 

Finansēšan

as veids 

Teritorijas 

tips 

Saimnieciskās darbības 

veids (NACE) 

Atrašanās vieta 

(NUTS) Piešķirtais Kopienas finansējums, LVL  

1 81 01 00 17 LV006 2 781 474,00 

1 85/86 01 00 17 LV006 11 709 683,25 

2 85/86 01 00 17 LV006 14 738 165,19 

3 85/86 01 00 17 LV006 37 788 890,60 

Piezīme: Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanās) ES fonda līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.  
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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 

līdzfinansējums 

LVL 

% no DPP 

noteiktā ES 

fondu 

līdzfinansēj

uma 

LVL 

% no DPP 

noteiktā ES 
fondu 

līdzfinansēj
uma 

LVL 

% no DPP 

noteiktā ES 

fondu 
līdzfinansējuma 

publiskai

s 
līdzfinans

ējums  

LVL 

privātai
s  

līdzfina

nsē 
jums 

LVL 

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

1.5.1.1. 

„Atbalsts strukturālo 
reformu īstenošanai un 

analītisko spēju 

stiprināšanai valsts 
pārvaldē” 

812 859,69 812 859,69 29,22 812 859,69 812 859,69 29,22 812 859,69 812 859,69 29,22 - - 

KOPĀ  812 859,69 812 859,69 29,22 812 859,69 812 859,69 29,22 812 859,69 812 859,69 29,22 - - 

1.6.1.1. 

Tehniskā palīdzība 
Programmas vadības un 

atbalsta funkciju 

nodrošināšana 

6 073 316,40 6 073 316,40 47,27 6 033 634,96 6 033 634,96 46,96 6 033 634,96 6 033 634,96 46,96 - - 

2.4.1.1. 5 766 643,77 5 766 643,77 33,18 5 766 643,77 5 766 643,77 35,70 5 766 643,77 5 766 643,77 35,70 - - 

3.7.1.1. 12 827 800,46 12 827 800,46 31,68 12 827 800,46  12 827 800,46  31,68 12 827 800,46 12 827 800,46 31,68 - - 

3.8.1.1. 1 907 675,32 1 907 675,32 22,25 1 898 714,69 1 898 714,69 22,14    1 898 714,69  1 898 714,69  22,14 - - 

TP kopā 26 773 079.92 26 773 079.92 34.30 26 526 793,88 26 526 793,88 33,98 26 526 793,88 26 526 793,88 33,98 - - 

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

Plānojot finanšu plūsmu rīcības plānā, tika ņemts vērā lielāks pieejamais ES fondu finansējums. Apguves apjomu nosaka arī tas, ka līdz pārskata 

perioda beigām vēl nav iesniegti 1.kārtas projektu noslēguma maksājumi (plānoti līdz 2012.gada janvāra sākumam) . Sīkāk skatīt zemāk redzamajā 

tabulā. 

 Atbildīgās iestādes detalizētā rīcības plāna (MK 08.03.2011. protokollēmumam Nr. 14§21) izpilde uz 31.12.2011., ES fondi, LVL 

Aktivitāte Veiktās atmaksas 2011.gadā 
AI rīcības plānā noteiktais atmaksu apjoms 

2011.gadam 
AI rīcības plāna izpilde 2011.gadam 

1.5.1.1.1. 
767 261,05 1 054 794,00 72,74% 

1.6.1.1. 
2 193 460,38 3 531 737,00 62,11% 

2.4.1.1. 
1 980 894,69 3 848 162,00 51,48% 

3.7.1.1. 
4 621 401,02 8 751 239,00 52,81% 

3.8.1.1. 
784 072,24 1 475 596,00 53,14% 

Informāciju par 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes un tehniskās palīdzības finansējuma apguves progresa kavējošiem faktoriem un pasākumiem, kas tiek 

veikti, lai veicinātu finansējuma apguvi, skatīt 2.8.sadaļā. 
 Piezīme: Jānorāda informācija par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, iestādes rīcība finansējuma 

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

2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze  

Ņemot vērā tehniskās palīdzības 1.kārtas projektos veiktos grozījumus, kuru rezultātā vairākos projektos būtiski samazināta attiecināmā 

finansējuma kopsumma, netika nodrošināta visa 1. kārtas līgumos  apstiprinātā ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma apguve ( skatīt tabulā 
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zemāk). 

Finanšu plāns 2011.gadā: 

Aktivitāte 

Finansēšanas plānā 

paredzētais finansējums 

(atmaksas valsts 

pamatbudžetā) 

Finansēšanas plānā paredzētais 

finansējums 

(atmaksas valsts pamatbudžetā) 

Faktiski veiktās 

atmaksas valsts 

pamatbudžetā 

Apguve 

(%) 

Faktiski 

veiktās 

atmaksas 

valsts 

pamatbudžetā 

Apguve 

(%) 

 2011.gads 01.07.2011.-31.12.2011. 01.07.2011.–31.12.2011. 2011.gads 

    

   

  

1.5.1.1.1. 1 030 897,00 586 569,00 322 935,82 55,06% 767 261,05 74,43% 

    

   

  

1.6.1.1. 2 805 559,00 1 878 166,00 1 266 070,00 67,41% 2 193 460,38 78,18% 

2.4.1.1. 2 769 998,00 1 827 462,00 1 038 364,82 56,82% 1 980 894,69 71,51% 

3.7.1.1. 6 155 452,00 3 962 135,00 2 428 127,91 61,28% 4 621 401,02 75,08% 

3.8.1.1. 1 023 755,00 633 418,00 393 764,49 62,17% 784 072,24 76,59% 

TP kopā 12 754 764,00 8 301 181,00 5 126 327,22 61,75% 9 579 828,33 75,11% 

Tehniskās palīdzība 

2011.gadā faktiski veiktās atmaksas valsts pamatbudžetā bijušas vidēji 75% apjomā no sākotnēji plānotā, kas skaidrojams ar to, ka mērķa 

prognoze sagatavota, pamatojoties uz 2011.gada sākumā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju, bet 2011.gadā projektu ietvaros veikti 

grozījumi, kuros samazināts finansējums 2011.gadam,  pamatojoties uz  aktivitāšu aktualitātes  un nepieciešamības izvērtējumu.  Detalizētāk par 

problēmām, kas saistītas ar finanšu līdzekļu apguvi skatīt 2.8. sadaļā. 

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 veiktie izdevumi ir sadalījušies 

vienmērīgi robežās 2% - 4% no kopējā finansējuma izlietojuma. 

Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2012.gadam ES fondu tehniskās palīdzības projektiem plānotais finansējums ir 12 516 695 latu apmērā.  
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1.5.1.1.1. apakšaktivitāte 

2011.gadā faktiski veiktās atmaksas valsts pamatbudžetā bijušas 75% apjomā no sākotnēji plānotā. 

Pārskata perioda laikā apakšaktivitātes projektos  ir veikti maksājumi par kopējo summu 322 935,82 latu apjomā jeb 55,06% no plānotā, kas 

skaidrojams ar faktu, ka iepirkuma dokumentācijas sagatavošana prasījusi  vairāk laika resursu kā sākotnēji  plānots, kā arī ir bijis iepirkums, kas 

beidzās bez rezultāta, kā arī radušies ietaupījumi sākotnēji plānotajiem apmācību un komandējumu izdevumiem. 

Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2012.gadam 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes projektiem 2012.gadā paredzētais finansējums ir  859 731,00 latu.  

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 1. kārtas ietvaros grozījumi apstiprinātajā finansējuma apjomā pārskata periodā ir veikti 17 projektos, samazinot kopējās 

attiecināmās izmaksas par neatbilstoši veikto izdevumu summu 2 039,80,91 latu apjomā (skatīt detalizētāk 4.2. sadaļā), kā arī samazinot kopējās 

attiecināmās izmaksas par neizmantoto finansējumu 2 212 615,78 latu apjomā. Neizmantoto finansējumu paredzēts novirzīt tehniskās palīdzības 

2.projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem.  

 

 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros apstiprināto projektu finansējuma izmaiņas pārskata periodā netika veiktas. 

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.   

2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā  
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Tehniskā palīdzība 

Galvenās problēmas tehnikas palīdzības projektos ir saistītas ar iepirkumu procedūras neievērošanu un neprecīzu atlīdzības aprēķināšanu, 

tādējādi projektā konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi. Joprojām atsevišķi finansējuma saņēmēji būtiski kavē pārskatu iesniegšanas termiņus. 

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. 

Iepirkumi: 
Galvenās problēmas projektos: 

1. Iepirkumu plānos tiek minētas paredzamajai līgumcenai neatbilstošas iepirkumu procedūras. 

2. Vienas iestādes ietvaros netiek apvienoti vairāku projektu ietvaros paredzamie iepirkumi (piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija). 

3. Publiskā iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) pārkāpumi (pārkāpjot PIL 9.pantā ceturtajā daļā ietverto aizliegumu sadalīt daļās 

pakalpojumus, lai izvairītos no attiecīgās iepirkumu procedūras piemērošanas), kā rezultātā piemērota finanšu korekcija 25% apmērā: 

a. automašīnas nomas izmaksām Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektam Nr. VSID/TP/CFLA/08/12 „Tehniskā palīdzība Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Savienības fondu aktivitāšu administrēšanai”;  

b. komandējumu izmaksām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektiem: 

1. Nr. VSID/TP/CFLA/08/15/024 „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu 

aktivitāšu reģionālās attīstības jomā un horizontālo prioritāšu „Teritorijas līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā 

konkurētspēja” mērķu sasniegšanas vadības funkciju nodrošināšana”; 

2. Nr. VSID/TP/CFLA/08/22/017 „Tehniskā palīdzība Vides projektu uzraudzībai, publicitātei, efektīvai ieviešanai un pētījumu 

veikšanai”; 

3. Nr. VSID/TP/CFLA/08/21/003 „Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apakšaktivitātes 3.2.2.1.1. 

„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”, aktivitātes 3.2.2.2. „Publisko interneta pieejas punktu attīstība" un 

horizontālas prioritātes „Informācijas sabiedrība” administrēšanā”.  

4. Dokumentu iesniegšana: 
5. Galvenās problēmas projektos: 

1. Regulāri kavēta dokumentu iesniegšana (maksājuma pieprasījumu, projekta progresa pārskati, plānoto maksājuma pieprasījumu 

iesniegšanas grafiki, PVN pārskati utt.). 

2. Vienošanās grozījumi tiek iesniegti pēdējā projekta dienā 30.12.2011., bet vēl 18.01.2012. nebija iesniegti vienošanās grozījumu 

precizējumi: 

a. Satiksmes ministrijas projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/23 „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu 
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atbildīgajai iestādei, 2008.-2011.gadā”;  

b. Ekonomikas ministrijas projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/19 „Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes darbības programmu 

vadības funkciju nodrošināšanas tehniskā palīdzība”. 

3. Iesniegtie dokumenti ir nekvalitatīvi un tajos ir vairākas matemātiskas kļūdas. 

4. Nav iesniegti pieprasītie dokumenti par nozagto pamatlīdzekļu aizvietošanu Ekonomikas ministrijas projekta Nr. VSID/TP/CFLA/08/19 

ietvaros.  

Atlīdzība: 

Pārskata periodā konstatēts, ka: 

1.  Tehnikas palīdzības  finansējuma saņēmējiem neprecīzi aprēķinātas piemaksas, kā rezultātā veidojās neatbilstoši veiktie izdevumi: 

a. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/22/017 „Tehniskā palīdzība Vides projektu 

uzraudzībai, publicitātei, efektīvai ieviešanai un pētījumu veikšanai”; 

b. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/15/024 „Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu reģionālās attīstības jomā un horizontālo prioritāšu 

„Teritorijas līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” mērķu sasniegšanas vadības funkciju nodrošināšana”;  

c. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/03/001 „Atbalsts Eiropas Savienības fondu sadarbības 

iestādes darbības programmu vadības funkciju nodrošināšanai”. 

2. Lai pieņemtu gala lēmumu par izmaksu attiecināšanu, ir notikusi sarakste un viedokļu saskaņošana ar finansējuma saņēmēju un Finanšu 

ministriju par virsstundu izmaksu aprēķināšanu un naudas balvu piešķiršanu. Viedokļu nesakritība šajos jautājumos saistīta ar dažādu 

normatīvo aktu interpretāciju. 

Vienošanās grozījumi: 

Pārskata perioda laikā konstatēts, ka: 

1. Izziņā par grozījumiem bieži vien netiek norādīts pamatojums grozījumu veikšanai.  

2. Projektu ietvaros ir veikti informācijas un publicitātes pasākumi, kas nav saskaņoti ar FM Komunikāciju plānu (Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/15/024 „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā 

esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu reģionālās attīstības jomā un horizontālo prioritāšu „Teritorijas līdzsvarota attīstība” un „Rīgas 

starptautiskā konkurētspēja” mērķu sasniegšanas vadības funkciju nodrošināšana”). 

3. 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.apakšaktivitātes 

 

Apakšaktivitātes ietvaros  pārskata periodā konstatētās problēmas galvenokārt saistītas ar: 
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1. Iepirkumu procedūras norisi - iepirkumu plānos tiek minētas paredzamajai līgumcenai neatbilstošas iepirkumu procedūras; 

2. PIL pārkāpumi; 

3. Finanšu plānošana un finanšu disciplīnas ievērošana. 

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  

Lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespēju, CFLA: 

 pārbaudot maksājumu, 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; 

 veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās (skatīt 2.7. sadaļu), iespēju robežās pārbauda, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas 

nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts, vai 

pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubultu finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta 

īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu. 

Pārskata periodā nav konstatēta būtiski dubultā finansējuma riski. 

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 

Tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros kopā tiek administrēti 46 līgumi. Starp 25 1.kārtas projektiem 15 ir zema un 10 vidēja riska līmeņa 

projekti. Savukārt 2.kārtas projektiem riska līmenis tiks noteikts viena mēneša laikā no līguma parakstīšanas un tas notiks nākamajā pārskata 

periodā. 

 

Veikto pārbaužu rezultāti TP projektos 

 
Pārbaužu rezultāti 

Kopā veiktās pārbaudes 
Pozitīvs Ar iebildumiem Negatīvs 
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01.07.-

31.12.2011. 

Līdz 

31.12.2011. 

01.07.-

31.12.2011. 

Līdz 

31.12.2011. 

01.07.-

31.12.2011. 

Līdz 

31.12.2011. 

01.07.-

31.12.2011. 

Līdz 

31.12.2011. 

Veikto 

pārbaužu 

skaits 

6 26 0 1 0 0 6 27 

 

Pirms līguma noslēgšanas pārbaudes Tehniskās palīdzības projektu ietvaros nav veiktas.  

Pārskata periodā veiktajās sešās pārbaudēs projektu īstenošanas vietās trūkumi netika konstatēti, saņemot pozitīvu atzinumu: 

 

1) četras pārbaudes projektu īstenošanas vietās zema projektu riska līmeņa ietvaros (Veselības ekonomikas centrā (VEC), Rīgas plānošanas 

reģionā (RPR), Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (VRAA) un Iepirkuma uzraudzības birojā (IUB)). 

 

2) divas pārbaudes projektu īstenošanas vietās vidēja projektu riska līmeņa ietvaros (Veselības ministrijā (VM) un Vides aizsardzības un 

reģionālas attīstības ministrijā (VARAM)).  

 

VEC, RPR, VRAA, IUB, VM un VARAM projektu pārbaudēs, saskaņā ar CFLA metodiku „Metodiskie norādījumi pārbaužu veikšanai projektu 

īstenošanas vietās ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā” un Projekta ieviešanas pārbaudes aktu, tika pārbaudīti dokumenti par šādām 

izmaksu pozīcijām – Atalgojumi, Administratīvās izmaksas, Citi saimnieciskās darbības izdevumi, Izdevumi par iekārtām, piederumiem, 

aprīkojumu, tehnoloģijām, tika pārbaudīta pamatlīdzekļu uzskaite un novietojums (vai izmanto tikai ES fondu administrēšanas vajadzībām).  

 

VM  16.12.2011. pārbaude projekta īstenošanas vietā veikta saskaņā ar FM 23.12.2009. revīzijas ziņojumā noteikto, ka VM projekta 

Nr.VSID/TP/CFLA/08/13/020 noslēgumā CFLA jāizvērtē projekta ietvaros iepirkto pamatlīdzekļu atbilstību projekta ietvaros paredzētajām 

aktivitātēm un to izmantošanu projekta mērķu sasniegšanai. 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, secināms, ka pārbaudes projektu īstenošanas vietās viena pārskata periodā tiek veiktas vidēji 6-9 

projektiem, nekonstatējot būtiskus pārkāpumus un gala rezultātā saņemot pozitīvus CFLA atzinumus par projekta pārbaudi. Veiktās pārbaudes 

projektos ar zema riska pakāpi parasti ir nedaudz vairāk nekā projektos ar vidēja riska pakāpi, kas skaidrojams ar to, ka tehniskās palīdzības 

ietvaros projekti ar zema riska pakāpi ir vairāk nekā projekti ar vidēja riska pakāpi.  

 

Kopumā tehniskās palīdzības ietvaros no 01.01.2008. līdz 31.12.2011. veiktas 27 pārbaudes projekta īstenošanas vietās (t.sk. 16 pārbaudes zema 

riska līmeņa projektiem un 11 pārbaudes vidēja riska līmeņa projektiem). 26 pārbaudēs pārbaužu rezultāti bijuši pozitīvi. 

1.5.1.1.1. aktivitāte 
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1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ietvaros tiek īstenoti 2 vidēja riska līmeņa projekti, kuriem līdz pārskata perioda beigām pārbaudes projektu 

īstenošanas vietās nebija plānotas. Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas īstenotajos projektos CFLA plāno veikt  pārbaudi 2013. gadā.  

 

2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai  un finansējuma efektivitātes 

uzlabošanai 

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.  Kopumā tehniskās palīdzības 1.projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem 

tika piešķirts finansējums par 32 108 990,04 latu apjomā, taču veikto maksājumu summa samazinājās par aptuveni 13 miljoniem latu. Izmaiņas 

projektu ietvaros saistītas arī ar konstatētajām neatbilstoši veiktajām izmaksām (pēc neatbilstoši veikto izdevumu konstatēšanas tiek samazinātas 

attiecīgā projekta attiecināmo izmaksu summas tādā apjomā, kādā ir konstatētas neatbilstoši veiktās izmaksas). Informācija par finanšu 

korekcijām norādīta 4.3. sadaļā. 

CFLA, veicinot savstarpējo sadarbību, pārskata periodā ir nodrošinājusi iespēju finansējuma saņēmējiem veikt līgumā par ES fondu projekta 

īstenošanu paredzētā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika datu ievadi elektroniski CFLA Vadības informācijas sistēmas ārējā 

vidē, līdz ar to nodrošinot savlaicīgāku un ērtāku aktuālās informācijas  par plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas laikiem un apjomiem 

sniegšanu, kā arī tās uzkrāšanu un apstrādi. 

Lai pēc iespējas samazinātu neatbilstoši veikto izdevumu  risku, CFLA atgādina saņēmējiem neveikt līgumos grozījumus, kurus var klasificēt kā  

būtiskas izmaiņas attiecībā pret Publisko iepirkumu likumu , kā arī gadījumos, kad nepieciešami papildu darbi vai citas izmaiņas projektā, kuras 

radušās projekta ieviešanas procesā, uz aicina pirms izmaksu veikšanas konsultēties ar CFLA. 

1.5.1.1.1. apakšaktivitāte  

Problēmas finanšu līdzekļu apguvē ir saistītas galvenokārt ar finansējuma saņēmēja neprecīzajām maksājumu pieprasījumu prognozēm, 

iesniedzot CFLA plānoto maksājumu pieprasījumu grafikus. Finansējuma saņēmēju prognozes  abos apakšaktivitātes projektos joprojām tiek 

sniegtas, neņemot vērā tādus riskus kā izsludināto iepirkuma rezultātu pārsūdzību, iepirkuma pārtraukšanu, kā arī  pakalpojumu sniedzēju 

nodevumu izpildes kavēšanos. 
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Turpmākā rīcība finanšu līdzekļu apguves uzlabošanai 

1. reizi ceturksnī  FM organizēt uzraudzības sanāksmi ar  CFLA, lai analizētu  konstatētās problēmas un finanšu apguves statusu tehniskās 

palīdzības un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes projektos un vienoties  lēmumu par tālāko rīcību, ja apguves dati atpaliek no sākotnēji plānotā. 

2. CFLA nodrošināt  ciešāku  sadarbību ar finansējuma saņēmējiem nodrošinot precīzu finanšu plānošanu un stingrāku riska kontroli, īpaši 

iepirkumu jomā. 

3. FM un CFLA  jānodrošina rūpīga finansējuma saņēmēja  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 

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

Aktivitātes 

Nr. 

Plānotā vērtība 2013.gadā Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība 

Rezultāta uzraudzības rādītājs „Atbalstīto institūciju skaits” 

1.6.1.1. 22 20 

2.4.1.1. 13 15 

3.7.1.1. 17 20 

3.8.1.1. 7 14 

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

1.6.1.1. 42% 57.50% 

2.4.1.1. 42% 57.50% 

3.7.1.1. 42% 57.50% 

3.8.1.1. 42% 57.50% 

* skatīt 3.2. sadaļu 

1.5.1.1.1.apakšaktivitātei saskaņā ar DPP sākotnēji plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji: 

Rādītāja nosaukums Plānotā vērtība 2013.gadā** Uz pārskata perioda 

beigām sasniegtā 

vērtība 

 

Apmācāmo personu skaits 

 

6000 

 

1 406,00 

Nodrošināta Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem un 

gatavība Eiropas vienotās valūtas ieviešana 
100% 0% 

** Indikatīvi līdz 2012. gada 1. jūnijam tiks virzīti grozījumi MK 24.11.2009. noteikumos Nr. 1358, lai precizētu uzraudzības rādītāji atbilstoši DPP noteiktajam. 
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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 sabiedriskās domas aptaujā „Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā”  lielākā daļa 

(57,5%) pētījuma dalībnieku pārstāvēja viedokli, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un 

sabiedrības attīstību. Kritisks vērtējums šajā jautājumā bija 14,8% respondentu.  

Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties ES fondu mājaslapā ES fondu izvērtēšanas sadaļā: http://www.esfondi.lv/upload/01-

strukturfondi/petijumi/LF_rezultati_02-2010.pdf 

1.5.1.1.1. apakšaktivitāte 

Ar Ministru kabineta 2011. gada 2. novembra rīkojumu Nr. 574 „ Grozījumi darbības programmas „ Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājumā” tika veiktas finansējuma pārdales un precizējumi sasniedzamajos uzraudzības rādītājos vairākās 1. darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība”  aktivitātēs, tostarp 1.5.1.1.1. apakašaktivitātē „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju 

stiprināšanai valsts pārvaldē”.  

Pamatojoties uz šiem precizējumiem, indikatīvi 2012. gada februārī, tiks gatavoti priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 24. 

novembra noteikumos Nr. 1358 „ Noteikumi par darbības programmas „ Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.1.1. apakšaktivitāti 

„Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1358), veicot 

uzraudzības rādītāju precizēšanu, nodrošinot atbilstību DPP. Pēc grozījumu veikšanas  MK noteikumos Nr. 1358 un uzraudzības rādītāju 

precizēšanas apakšakativitātes  abos projektos, nākamajā pārskata periodā uzraudzības rādītāju izpildes rezultāti ir prognozējami kā atbilstoši 

piešķirtajam finansējumam un aktivitāšu un projektu ieviešanas  gaitai. 

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 
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Tehniskās palīdzības ietvaros rādītāju atšķirība no plānotā ir  saistīta institūciju reorganizācijām, kā rezultātā BEMVA (Būvniecības, 

enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra) funkcijas pārņēma LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra), RAPLM (Reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministrijas), ĪUMEPLS (Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts) un Vides ministrija tika 

apvienotas ar VARAM. 2011. Gada beigās  CFLA  ir pārņēmusi sadarbības iestādes funkcijas no Veselības ekonomikas centra. 

 

1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ietvaros pārskata periodā galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē ir saistītas ar īstenotajām apmācībām 

projektu aktivitātēs, kur apmācīto darbinieku skaits ir mazāks nekā sākotnēji plānots. 

 

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 palīdzībā 

Attiecībā uz Ministru prezidenta 2011.gada 3.maija rezolūciju Nr.111- 1/30 un šā gada 20.jūnija MK Koalīcijas darba grupā par ES fondu 

jautājumiem skatīto jautājumu par iespējamo atalgojuma daļveida attiecināšanu no ES fondu tehniskās palīdzības, FM ir izstrādājusi informatīvo 

ziņojumu „Par atalgojuma daļveida attiecināšanu un elektroniskas darba laika uzskaites sistēmas piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda, Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vadības nodrošināšanai” (turpmāk – 

informatīvais ziņojums), kurā izvērtējusi iespēju realizēt praktiski iespējamus un visām Latvijas Republikas un ES prasībām atbilstošus 

risinājumus, lai nodrošinātu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto un daļēji iesaistīto iestāžu ierēdņu un darbinieku finansēšanu 

no ES fondu TP līdzekļiem, kas vienlaicīgi neradītu risku neatbilstoši veiktiem izdevumiem. 2012. gada 13. janvārī FM informatīvo ziņojumu 

iesniegusi Valsts kancelejā. Izvērtējums  augstākminētajā jautājumā tiek virzīts skatīšanai  MK 2012. gada sākumā.  

Kopējās sistēmas izveide un ieviešana visās ES fondu administrēšanas sistēmā iesaistītajās institūcijās ir iespējama tikai ar jauno 2014.-2020. 

plānošanas periodu, tātad sākot ar 2014.gadu.  

1.5.1.1.1. aktivitāte 

Attiecībā uz Eiropas Savienības Sociālā fonda uzraudzības apakškomitejā sniegto norādi par nepieciešamību lielāku uzmanību veltīt publicitātes 

uzlabošanai Valsts kanceleja un Finanšu ministrija detalizētāku informāciju par projektu sniedz katra savas iestādes mājas lapā. Ir  uzlabots 

formāts, kādā atspoguļot projekta operatīvo ieviešanas informāciju, sasaistot to ar rādītāju sasniegšanu, kas pašreizējā projektu ieviešanas fāzē ir 

arvien grūtāk. Iespēju robežās tiek demonstrēti dokumenti, kuru izstrāde notiek projektu ietvaros, norādot saites uz konkrētu resursu atrašanos 
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internetā. 

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

 

Skat. informāciju par Finanšu ministrijas projektu:  

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

 

Skat. informāciju par Valsts kancelejas pārziņā esošo projektu: http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/pasakums151/strukturaloreformuistenosana  

Attiecībā uz tehniskās palīdzības  un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ieviešanu jāatzīmē Ministru kabineta dotais uzdevums (prot.Nr.75, 45 §, 6. 

punkts)  līdz 2012. gada 2. janvārim iesniegt Valsts kancelejā ziņojumu par institūcijas pārziņā esošiem ES fondu līdzfinansētiem pētījumiem, tai 

skaitā par pētījumiem, kas veikti no tehniskās palīdzības finanšu līdzekļiem, pētījumu rezultātiem un to praktisko pielietojumu, plānotajiem 

pētījumiem (norādot to mērķi, mērķauditoriju un to ietvaros risināmos uzdevumus), par kuriem atlikušā finansējuma ietvaros tiks veikta 

iepirkuma procedūra (nodrošinot ES fondu līdzfinansēto pētījumu publiskošanu). 

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 vairāku tehniskās palīdzības projektu ietvaros, ir konstatēti 

neatbilstoši veiktie izdevumi 956,53 latu apjomā, tajā skaitā: 

1) saistībā ar pārkāpumiem iepirkumos – LVL 499,67; 

2) saistībā ar neprecīziem piemaksu aprēķiniem – LVL 174,39; 

3) saskaņā ar Finanšu ministrijas kā revīzijas iestādes audita ziņojumu – LVL 106,40;            

4) citas nepamatoti veiktas izmaksas – LVL 176,07. 

Neatbilstoši veiktie izdevumi no tehniskās palīdzības projektu īstenošanas uzsākšanas līdz 31.12.2011. veido 210 822,02 latus jeb 0,33% no 

noslēgto vienošanās kopsummas un 0,79% no pieprasītā finansējuma. Visi konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi ir atgūti no kārtējā vai 

nākamā maksājuma pieprasījuma. 

1.5.1.1.1. aktivitāte 
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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  

 Saskaņā ar revīzijas iestādes 2011.gada 7.septembra ziņojumu Nr. AI/SAI/ESF/ERAF/KF-10-31, CFLA tika noteikts piemērot finanšu korekciju 2% 

apmērā (106,40LVL ) diviem iepirkumu līgumiem Finanšu ministrijas projekta Nr. VSID/TP/CFLA/08/10/013 p ietvaros (publicitātes nosacījumu 

pārkāpums). CFLA pārskata periodā ir piemērojusi norādīto korekciju un ieturējusi neatbilstoši veiktos izdevumus no maksājuma pieprasījuma.   

 

4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi  

Sadarbību starp atbildīgo un sadarbības iestādi pārskata periodā nosaka izstrādātie Finanšu ministrijas 27.09.2010. iekšējie noteikumi Nr.12-

29/35 „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības un darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes 

„Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” īstenošanas nodrošināšana Finanšu ministrijā”. 

Jautājumi, kas ir saistīti ar tehniskās palīdzības ieviešanu 1. kārtas  pabeigšanu un 2. kārtas uzsākšanu, kā arī normatīvās bāzes pilnveide un ar to 

saistītie horizontālie jautājumi tiek iekļauti vadošās iestādes sanāksmju ar ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm darba kārtībā, lai saņemtu tiešu 

atgriezenisko saikni no ar ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām nodrošinot efektīvu priekšlikumu tālāko virzību. 

Pilnveidots sadarbības modelis un procedūras tehniskās palīdzības  aktivitāšu īstenošanā,  gatavojoties tehniskās palīdzības 2. kārtas uzsākšanai. 

29.12.2011. iekšējie noteikumi Nr.12-29/39 „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības un darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” īstenošanas 

nodrošināšana Finanšu ministrijā”  nosaka tehniskās palīdzības 2. kārtas projektu īstenošanu, nosakot tehniskās palīdzības un 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanas kārtību, kā arī kārtību, kā FM sadarbojas ar CFLA tehniskās palīdzības 2. kārtas īstenošanā, t.sk. fiziskā un 

finanšu progresa uzraudzībā un izvērtēšanā, projektu grozījumu saskaņošanā, informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšanā un citos 

jautājumos. 

 Sadarbībā starp atbildīgo un sadarbības iestādi problēmas nav konstatētas.  
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Turpmākā rīcība sadarbības uzlabošanai 

Līdz 2012.gada 30. aprīlim veikt grozījumus FM 29.12.2011. iekšējos noteikumos Nr.12-29/39 „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības 

un darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko 

spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” īstenošanas nodrošināšana Finanšu ministrijā” ar mērķi: 

- Noteikt informācijas plūsmu / CFLA iesaisti attiecība uz  vadošās iestādes apstiprinātā ES fondu darbības programmu ikgadējā 

komunikācijas plāna izstrādi, pārraudzību un aktualizēšanu.  

- Paredzēt  vadošas iestādes un  CFLA ceturkšņa  sanāksmes kā instrumentu  aktivitāšu ieviešanas problēmu un finanšu apguves 

rādītāju uzlabošanai  tehniskās palīdzības un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ietvaros, attiecīgu rīcības plānu  saskaņošanai,  ja  apguves 

dati atpaliek no sākotnēji plānotā. 

- Noteikt CFLA uzdevumu ciešāk sadarboties ar finansējuma saņēmējiem, nodrošinot precīzu finanšu plānošanu un stingrāku riska 

kontroli, it sevišķi iepirkumu jomā. 

- CFLA  nodrošināt rūpīgāku finansējuma saņēmēja  iesniegto maksājumu pieprasījumu prognožu izvērtēšanu un izpildes kontroli, ja 

nepieciešams, savlaicīgi norādot uz iespējamajiem neizpildes riskiem un pieprasot konkrētus risinājumus konstatēto problēmu 

novēršanai. 

- Noteikt kā pienākumu CFLA reizi mēnesī veikt Vadības informācijas sistēmas datu kvalitātes analīzi, nodrošinot precīzas 

informācijas pieejamību institūcijām. 

- CFLA nodrošināt ES fondu tehniskās palīdzības un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ietvaros veikto pētījumu publiskošanu savā interneta 

mājas lapā (www.cfla.gov.lv). 

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 

Tehniskā palīdzība 

 

Valsts kanceleja projekta Nr. VSID/TP/CFLA/08/02/006 „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā” progresa pārskatā 

norāda, ka sakarā ar vispārējo ekonomikas krīzi valstī, atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem un aktuālākajām valsts budžeta veidošanas 

politikas tendencēm vairākās Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajās institūcijās notiek izdevumu samazināšanas un taupības, 
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funkciju optimizēšanas un institūciju struktūru likvidēšanas un reorganizēšanas pasākumi, kā rezultātā no darba tiek atbrīvoti šo institūciju 

nodarbinātie, kas savukārt samazina projekta 8.aktivitātes „Apmācības, konferences un semināri ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām” 

mērķauditoriju un ierobežo apmācību apmeklēšanas iespējas darbā palikušajiem nodarbinātajiem pieaugošās darba slodzes dēļ. Rezultātā šīs 

pārmaiņas publiskajā sektorā apdraud 8.aktivitātei piešķirtā finansējuma pilnīgu apguvi un projektā plānoto rezultātu sasniegšanu. 

 

Veselības ministrija projekta Nr. VSID/TP/CFLA/08/13/020 „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai 

iestādei” progresa pārskatā norāda, ka, lai realizētu valsts pārvaldes taupības politiku un atbilstoši Ministru kabineta dotajam uzdevumam par 

ministriju centrālo aparātu samazināšanu (Ministru kabineta 2009.gada 11.jūnija protokollēmums (protokols Nr.40. 35.§ 1.p)) tika izveidota 

jaunā Veselības ministrijas struktūrshēma un samazināts Veselības ministrijas nodarbināto skaits. Pamatojoties uz iepriekšminēto,  ar 2009.gada 

15.septembri sākotnēji plānotais darbinieku/ierēdņu skaits (darbinieki/ierēdņi kas ir iesaistīti projekta administrācijā, darbinieki/ierēdņi kas ir 

iesaistīti Eiropas Savienības fondu informatīvo un publicitātes pasākumu veikšanā) samazināts no 16 uz 7. 

Pārējo tehniskās palīdzības projektu un 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes projektu finansējuma saņēmēji progresa pārskatos problēmas vai ierosinājumus 

projektu ieviešanas un darba efektivitātes uzlabošanai nav norādījuši. 

 

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte 

 

Finanšu  ministrija 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 nodrošināt:  

1. ES fondu interneta mājas lapas pilnveidošanu, kā arī uzlabot 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes publicitāti projektu līmenī, ievietojot informāciju 

par projektu īstenošanas gaitā sasniegtajiem rezultātiem; 

2. MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 694 grozījumu iesniegšana Ministru kabinetā; 

3. MK 24.11.2009. noteikumu Nr. 1358, grozījumu iesniegšana Ministru kabinetā 

4. Veikt grozījumus FM 29.12.2011. iekšējos noteikumos Nr.12-29/39 „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības un darbības 
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programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju 

stiprināšanai valsts pārvaldē” īstenošanas nodrošināšana Finanšu ministrijā”. 

5. Sniegt priekšlikumus FM 14.03.2011. vadlīniju „Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-2013. gada 

plānošanas periodā” grozījumu ierosināšanai, atbilstoši aktuālajam regulējumam MK noteikumos par ES fondu tehnisko palīdzību un 

1.5.1.1.1. apakšaktivitātes īstenošanu. 

6. Turpināt sadarbību starpresoru vienošanās noteiktajā kārtībā. 

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


