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Ievads 

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu (ES fondu) līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu 

atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, 

Finanšu ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu 

līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par pārskata periodu no 01.07.2012. līdz 31.12.2012. 

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto tehniskās palīdzības 

aktivitāšu un 1.5.1.1.1. „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts 

pārvaldē” (turpmāk – strukturālo reformu apakšaktivitāte) apakšaktivitātes 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 Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā 

fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansēto tehniskās palīdzības aktivitāšu un strukturālo reformu 

apakšaktivitātes ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas 

efektivitāti, sniedz priekšlikumus par efektivitātes uzlabošanu, kā arī informāciju par uzraudzības rādītāju 

sasniegšanas progresu. Atbilstoši Finanšu ministrijas (vadošās iestādes) ieteikumiem ziņojumā ietverta 

analītiskā informācija par ES fondu aktivitātēm, tai skaitā indikatoru kontekstā.  
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1. 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. 
Strukturālo reformu 

apakšaktivitāte 
2 781 474,04 2 781 474,00 100,00 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 45 12 629 926,57 98,30 

2.4.1.1.* 16 153 989,30 16 153 989,00 100,00 35 14 831 275,73 91,81 

3.7.1.1. 40 488 570,07 40 488 570,00 100,00 46 35 649 053,92 88,05 

3.8.1.1. 8 574 208,80 8 574 208,00 100,00 34 6 390 247,23 74,53 

TP KOPĀ 78 064 529,20 78 064 528,00 100,00 50 69 500 503,45 89,03 

1.5.1.1.1. 

un TP 
KOPĀ 80 846 003,24 80 846 002,00 100,00 52 72 281 977,45 89,41 

 Piezīmes.  

1. Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata. 

2. Tabulā iekļautos datus uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ievada saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos. 

* Saskaņā ar MK 2012.gada 2.oktobra sēdes protokola (38.§) 10.punktā noteikto, Ekonomikas ministrijai ir jāsagatavo novērtējums par tirgus nepilnībām finansējuma pieejamības jomā, 

pamatojoties un ko tiks lemts par atbilstošiem 2.DP papildinājuma grozījumiem, finansējuma pārdalei no 2.2.prioritātes, tai skaitā, uz 2.4.prioritāti, tādā veidā nodrošinot finansējuma 

apjoma atbilstību Eiropas Komisijas apstiprinātajai 2.DP. Līdz šādas pārdales veikšanai finansējuma apjoma sadalījums 2.DP ietvaros, tai skaitā arī attiecībā uz 2.4.prioritāti neatbilst 

Eiropas Komisijas apstiprinātajam. 
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1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta 

N/A 

Piezīme. Informāciju sniedz 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), kā arī par konstatēto noviržu iemesliem un jau uzsākto aktivitāšu 

ieviešanas progresu. 

1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm 

Tehniskā palīdzība 

Pārskata periodā tehniskās palīdzības (turpmāk – TP) ietvaros nav uzsākta jauna projektu iesniegumu atlases 

kārta. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Pārskata periodā apakšaktivitātes ietvaros nav uzsākta jauna projektu iesniegumu atlases kārta.  

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase (t.i., nosūtīti uzaicinājumi iesniegt 

projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu iesniegšanu), – par uzsākto projektu iesniegumu atlašu 

skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku, finansējuma apmēru 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 informāciju par katru tās pārziņā esošo lielo projektu sniedz pēc projekta apstiprināšanas 

atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Informāciju sniedz par projektu īstenošanas progresu kopumā (tai skaitā 

sniedz hronoloģisku paveikto darbu aprakstu sadalījumā pa iepirkuma līgumiem un nobīdēm no iepirkuma plāna, kā 

arī informāciju par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kas radušās projektu 

ieviešanas gaitā, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai). 

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

Tehniskā palīdzība 

Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumiem par ES fondu TP īstenošanu, kopējais ES fondu 

finansējums ir LVL 78 064 528,00 (ES fondu finansējums 100% apmērā). TP aktivitāšu ieviešana tiek 

īstenota divās atlases kārtās. 1. atlases kārtai aktivitātēm pieejamais finansējums ir LVL 30 563 115 un 2. 

kārtai LVL 47 501 413. Skatīt attēlu Nr. 1. 
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Attēls Nr. 1 

 

TP aktivitāšu 2. kārtas ietvaros norit 25 projektu īstenošana.  TP 1. kārtas noslēguma dokumentācijas  

precizēšana pārskata periodā saistīta  ar  Ekonomikas ministrijas projekta gala dokumentācijas sakārtošanu 

saistītiem jautājumiem. 

Abu atlases kārtu noslēgto līgumu kopējā summa uz pārskata perioda beigām ir LVL 69 500 503,45 (LVL 

30 563 114,76 – 1. kārtas ietvaros un LVL 38 937 388,69 – 2.kārtas ietvaros), kas veido 89,03% no kopējā 

TP pieejamā finansējuma. Neizmantotais finansējums LVL 8 564 025,75 ir MK noteikumu Nr.694
1
 (TP 

2.kārta) noteiktā kopējā finansējuma rezerve, kas ir LVL 8 290 198,00, kā arī no TP otrās atlases kārtas 

neizmantotā finansējuma (netika noslēgti līgumi par maksimāli pieejamo finansējumu). Skatīt attēlu Nr. 2.                         

 Attēls Nr. 2 

 

 

                                                           
1
 Ministru kabineta 2011.gada 6. septembra noteikumi 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”” 
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TP aktivitāšu abu kārtu ietvaros līdz 2012.gada 31.decembrim veiktas atmaksas TP finansējuma 

saņēmējiem LVL 37 603 633,04 apjomā, kas ir 54,10% no kopējā TP projektos apstiprinātā finansējuma jeb 

48,17% no kopējā TP aktivitātē pieejamā finansējuma. TP aktivitātēs 2. atlases kārtas ietvaros ir veiktas 

atmaksas TP finansējuma saņēmējiem LVL 7 040 518,28 apmērā, kas ir 18,08% no kopējās noslēgto otrās 

atlases kārtas vienošanās kopsummas. Kopumā progress veiktajiem maksājumiem TP finansējuma 

saņēmējiem vērtējams pozitīvi. 

Analizējot maksājuma mērķa izpildi, secināms, ka finanšu apguves progress ir līdzvērtīgs visās TP 

prioritātēs, vidēji sasniedzot 98,5% no pārskata periodā plānotā apjoma. Maksājuma mērķa izpildē kavējošie 

faktori - neprecīzi saplānoti līdzekļi un regulāra iepirkumu pārcelšana uz nākamajiem pārskata periodiem, jo 

iepirkumu veikšana process nenoritēja kā sākotnēji plānots dēļ publiskā iepirkuma procedūru piemērošanas 

saistītajiem jautājumiem, biežu ārējo normatīvo aktu izmaiņām. 

Detalizētāku informāciju par finanšu līdzekļu apguvi skatīt ziņojuma 2.2.sadaļā. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1358
2
, kopējais ES fondu pieejamais finansējums ir LVL 2 781 474,00, kas 

veido 100 % no apakšaktivitātes pieejamā publiskā finansējuma. Strukturālo reformu apakšaktivitātes 

ietvaros norit Valsts kancelejas projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” un FM 

projekta „Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā” īstenošana par kopējo apakšaktivitātei 

pieejamo finansējumu.  

No projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 2012.gada 31.decembrim veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 

LVL 1 362 419,03 apmērā, kas ir 48,98% no kopējā projektos apstiprinātā finansējuma. 

Detalizētāku informāciju par finanšu līdzekļu apguvi skatīt ziņojuma 2.1.sadaļā. 

Veikti grozījumi MK noteikumos Nr.1358, kas nosaka aktuālo ES finansējumu apakšaktivitātes ietvaros, kā 

arī veiktas izmaiņas projektu sasniedzamajos uzraudzības rādītājos. MK noteikumi Nr. 1358 tika papildināti 

ar jaunu apakšaktivitātes uzraudzības rādītāju „Šo noteikumu 2.1.un 2.2.apakšpunktā norādītie 

apakšaktivitātes projektu ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji sekmē šāda apakšaktivitātes rezultāta 

rādītāja sasniegšanu- 2013.gadā 100% nodrošināta Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem un gatavība 

Eiropas vienotās valūtas ieviešanai”. Precizējumi MK noteikumos Nr. 1358 tika veikti saskaņā ar DP un 

DPP līmenī noteikto, lai nodrošinātu šo dokumentu savstarpējo saskaņotību. 

FM un Valsts kancelejas projektos tika veikti grozījumi, ar kuriem noteikts, ka  projektos  atbilstoši MK 

noteikumu Nr. 1358 2.¹ punktam – 2.1. un 2.2.apakšpunktā norādītie apakšaktivitātes projektu ietvaros 

sasniedzamie uzraudzības rādītāji sekmē šāda apakšaktivitātes rezultāta rādītāja sasniegšanu ─ „2013.gadā 

100% nodrošināta Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem un gatavība Eiropas vienotās valūtas ieviešanai”. 

Pēc MK noteikumu Nr. 1358 veiktajiem grozījumiem iepriekšminētajos projektos veikti vienošanās 

grozījumi -  precizēts sasniedzamais iznākuma rādītājs, kas kopā abos projektos ir 6000.  

Valsts kancelejas projektā Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002 „Atbalsts strukturālo reformu 

ieviešanai valsts pārvaldē” 

1. 2012.gada 24.augustā atkārtoti tika izsludināts iepirkums „Amatu kataloga pilnveidošana un amatu 

klasifikācijas kļūdu novēršana (79411000-8)”. 2012.gada 26.septembrī notika divu iesniegto 

piedāvājumu atvēršanas sanāksme un 2012.gada 21.novembrī tika pieņemts lēmums par līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu.  

2. Izsludināti vairāki iepirkumi – „Funkciju audita veikšana valsts informāciju sistēmu darbībās”, sadalot 

                                                           
2
 Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi 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" 
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iepirkumu 3 daļās (1.daļa - Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu un Attīstības 

plānošanas sistēmas ietekmes novērtējums, 2.daļa - Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte, 3.daļa - 

Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmas un tās institucionālās struktūras (akreditācijas sistēmas) 

izvērtējums),  un „Strukturālo reformu ietekmes novērtējumu veikšana” sadalot iepirkumu piecās daļās 

(1.daļa - Latvijas radošo industriju darbība un priekšnoteikumi nozares mērķtiecīgai attīstībai, 2.daļa 

Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām sociālās palīdzības 

politikas jomā, 3.daļa - Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās profesionālās kompetences 

vērtējums un profesionālās izglītības sistēmas pilnveide Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta, 

4.daļa - Pētījums par privātā sektora investīcijām pētniecībā un attīstībā un priekšlikumu izstrāde atbalsta 

pasākumiem investīciju sekmēšanai,5.daļa - Valsts pārvaldes politikas novērtējums. 

Sasniegto rezultātu jomā: 

1. Finansējuma saņēmēja mājas lapā ir izveidota atsevišķa projekta sadaļa, kurā ievietota aktuālā 

informācija par projekta aktivitāšu ieviešanas progresu, kā arī visu aktivitāšu nodevumi - starpziņojumi, 

gala ziņojumi un prezentācijas sabiedrības pārstāvjiem un citiem interesentiem. Ievietoto informāciju 

skatīt http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/ 

2. Iepirkuma „Strukturālo reformu ietekmes vērtējumi” sakarā rīkotas šādas diskusijas un prezentācijas: 

 23.07.2012. - "Strukturālo reformu ieviešanas ietekmes novērtēšana" pētījuma "Sākotnējās ietekmes 

(Ex-ante) novērtējums strukturālo reformu īstenošanai izglītības politikas jomā, lai veicinātu radošo 

prasmju apguvi" gala prezentācija, kurā piedalījās izpildītāja un kompetento institūciju pārstāvji;   

 Aktivitātes „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei" ietvaros norisinājušās 3 tematiskās 

diskusijas par prioritātēm šādās nozarēs - vides un enerģētikas jomā, ekonomikas un finanšu jomā un  

konkurētspējas jomā. 

Saņemts nodevums „Gala ziņojums par rekomendācijām strukturālo reformu īstenošanai radošās izglītības 

jomā” un 2012.gada 3.septembrī pabeigts noslēgtais līgums. 

3. Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma ietvaros pārskata periodā ir iesniegts nodevums: „Diskusiju 

organizēšana” un aktivitātes ietvaros notikušas 3 tematiskās diskusijas par prioritātēm tādās nozarēs kā - 

vide un enerģētika, ekonomika, finanses un konkurētspēja. 

4. Norisinājās jauno pētnieku un zinātnieku diskusija, noslēguma diskusija valsts pārvaldei norisinājās 

2012.gada 4.septembrī un noslēguma sabiedriskā diskusija 2012.gada 6.septembrī par Latvijas 

prezidentūras prioritātēm. 

Papildus informāciju par projektu skatīt: http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-

projekti/strukturaloreformuistenosana/par-projektu/ 

  FM projektā Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/003/001 „Atbalsts reformām budžeta un finanšu 

politikas jomā”  

1. Valsts iestāžu darbinieki apmeklēja apmācības par tautsaimniecības analīzi, fiskālās politikas, valsts 

budžeta un publisko finanšu vadības politiku,  valsts parāda un aktīvu vadības jautājumiem,   

2. Pabeigta vairāku līgumu īstenošana - dokumentu vadības sistēmas izstrāde, ekspertu konsultācijas un 

ziņojuma sagatavošanu par nodokļu parādu administrēšanas pilnveidošanu, nodrošināti abonementi 

starptautiskai ekonomiskās informācijas datubāzei, kurā  sistematizēti aktuāli citu valstu ekonomiku un 

starptautiskās vides galvenie makroekonomiskie rādītāji un ziņas par operatīvo situāciju. 

Notiekošās aktivitātes: 

1. Turpinās finanšu ministrijas darbinieku angļu valodas apmācības ar profesionālo kompetenci saistītas 

http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/par-projektu/
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/par-projektu/
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apmācības, lai tālāk izglītojoties darbinieki paaugstinātu savu kvalifikāciju, kas Finanšu ministrijā 

ilgtermiņā dotu iespējas efektīvāk iesaistīt darbiniekus izvirzīto darba mērķu sasniegšanā. 

2. Pārskata periodā nodrošināta darbinieku kvalifikācijas celšana, nodrošinot apmācības starptautiskajos 

organizētajos kursos, semināros, kā arī dodoties pieredzes apmaiņas braucienos uz citām valstīm. 

3. Valsts iestāžu darbinieki projekta aktivitāšu ietvaros apmeklēja apmācības analītisko spēju 

stiprināšanai publisko finanšu vadības un makroekonomiskās analīzes jomā, nodokļu un nodevu, kā arī 

komercdarbības atbalsta jomā, tika organizētas apmācības par finanšu vadību, projektu īstenošanu, 

iepirkumu organizēšanu un valsts resursu politikas plānošanu. 

4. Valsts kases darbinieku apmācībai valsts parāda un aktīvu vadības jautājumos ir nodrošināts apmācību 

kurss kredītu risku analīzes un vadīšanas jautājumos, kursi par aizņemšanās stratēģiju un valsts parāda 

izmaksu optimizēšanas paņēmieniem, u.c. apmācības atbilstošajā  jomā. 

5. Nodrošināta apmācība Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) darbiniekiem ar 

publiskās un privātās partnerības Uzraudzības institūcijas funkcijām saistītajos jautājumos un  tiek 

apmācīti par finanšu tirgus politikas veidošanas atbildīgie eksperti,  un sniegts atbalsts izvērtējuma 

veikšanai par finanšu tirgus attīstības politiku un attīstības finanšu instrumentu darbību un tālākās 

attīstības scenāriju sagatavošanu. 

Papildus informāciju par projektu skatīt: 

http://www.fm.gov.lv/lv/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/eiropas_savienibas_fondu_projekti/atbals

ts_reformam_budzeta_un_finansu_politikas_joma/ 

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

 Piezīme. Informāciju sniedz 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 pusgadam 

Tehniskā palīdzība 

 TP ietvaros 2013. gada sākumā nepieciešams: 

1.   Ņemot vērā, ka 2012.gada 18.oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais MK noteikumu Nr.694 

grozījumu projekts stāsies spēkā nākamajā pārskata periodā (izskatīts MK sēdē 2013. gada 29. 

janvārī), projektos jāveic grozījumi, palielinot maksimāli pieejamo finansējuma apmēru. 

2.   Vadošai iestādei (turpmāk – VI) sadarbībā ar CFLA jāveic grozījumi FM 2012.gada 21.maija iekšējos 

noteikumos Nr.12-29/18  ES fondu TP 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”  nosakot, kārtību kādā CFLA un VI 

apstiprina finansējumu no pieejamās rezerves. 

3.    Pilnveidot pārskata veidlapu par TP projektos veiktajām attiecināmajām izmaksām pa atbalstāmajām 

darbībām  TP datu analīzei, kā arī  nodrošināt  TP finansējuma saņēmējiem skaidrojumu  vienota 

izpratnes veicināšanai  par pārskatu aizpildīšanas principiem. Ņemot vērā, ka šo analīžu rezultātā 

iegūtās izdevumu tendences tiks izmantotas arī kā viens no instrumentiem izvērtēt iespējas TP 

izmaksu optimizēšanai un plānošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, kā arī šī plānošanas 

perioda pieejamās finansējuma rezerves sadalē, vienota pieeja un datu viennozīmīga interpretācija ir 

īpaši aktuāla.  

http://www.fm.gov.lv/lv/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/eiropas_savienibas_fondu_projekti/atbalsts_reformam_budzeta_un_finansu_politikas_joma/
http://www.fm.gov.lv/lv/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/eiropas_savienibas_fondu_projekti/atbalsts_reformam_budzeta_un_finansu_politikas_joma/
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4.   VI FM 14.03.2011. vadlīniju „Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-

2013. gada plānošanas periodā” pilnveide, nosakot skaidru un nepārprotamu normatīvo regulējumu 

attiecināmo un neattiecināmo izmaksām TP projektos (atbilstoši grozījumiem MK noteikumiem Nr. 

694). 

5.   Lai savlaicīgi identificētu un būtiski mazinātu valsts budžeta izdevumu plāna neizpildes riskus, kā arī 

lai nodrošinātu 2013. gada mērķu maksājumu izpildi finansējuma saņēmējam sākotnēji plānotajā 

apmērā, pēc Valsts kases informācijas saņemšanas par ES fondu budžeta apguvi (mēneša apguves 

progress/neizpilde),  VI pieprasīt finansējuma saņēmējam sniegt argumentētu skaidrojumu par  

neizpildes iemesliem un plānoto proaktīvo korektīvo rīcību, lai nodrošinātu VB līdzekļu apguvi un 

plānoto maksājumu pieprasījumu prognožu apguvi atbilstoši sākotnēji plānotam. 

Detalizētāka informācija iekļauta ziņojuma 2.8.sadaļā. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Apakšaktivitātes ietvaros nākamajā pārskata periodā nepieciešams: 

1. VI izvērtēt FM kā finansējuma saņēmēja priekšlikumu par  projekta termiņa pagarinājuma iespējām,  

ņemot vērā, ka  vairākas īstenojamās aktivitātes ir saistītas ar Latvijai nozīmīgiem procesiem (Māstrihtas 

kritēriju izpildes nodrošināšana un eiro ieviešana, dalība OECD, gatavošanās Latvijas prezidentūrai  ES 

Padomē 2015.gada 1. pusē, atbilstošas valsts pārvaldes kapacitātes nodrošināšana svarīgo procesu un 

reformu kvalitatīvai nodrošināšanai u.tml.), efektivitātes nolūkos vairāku projektu aktivitāšu ieviešanu 

racionāli pārplānojot atbilstoši aktuālai situācijai un turpinot to ieviešanu arī 2014. un 2015.gadā. 

2. Lai savlaicīgi identificētu un būtiski mazinātu valsts budžeta izdevumu plāna neizpildes riskus, kā arī lai 

nodrošinātu 2013. gada mērķu maksājumu izpildi finansējuma saņēmējam sākotnēji plānotajā apmērā, 

pēc Valsts kases informācijas saņemšanas par ES fondu budžeta apguvi (mēneša apguves 

progress/neizpilde),  VI pieprasīt finansējuma saņēmējam sniegt argumentētu skaidrojumu par  

neizpildes iemesliem un plānoto proaktīvo korektīvo rīcību, lai nodrošinātu VB līdzekļu apguvi un 

plānoto maksājumu pieprasījumu prognožu apguvi atbilstoši sākotnēji plānotam. 

3. CFLA jānodrošina pastiprināta projektu ieviešanas uzraudzība, lai nodrošinātu apakšaktivitātes 

finansējuma izpildi un noteiktā mērķa sasniegšanu. 

Detalizētāku informācijuskatīt ziņojuma 2.8.sadaļā. 

Piezīme. Informāciju sniedz 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 problēmas TP aktivitāšu ieviešanā  ir saistītas ar kavējumiem iepirkumu veikšanā, finanšu plānošanā, 

nekvalitatīvi sagatavotiem un kavētiem maksājuma pieprasījumiem, kas negatīvi ietekmē apguves rādītājus. 

Ilgstošs MK noteikumu Nr.694 grozījumu finansējuma rezerves sadales saskaņošanas process – grozījumu 

projekts 2012.gada 18. oktobrī tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, bet uz pārskata perioda beigām 

grozījumi vēl nebija stājušies spēkā. Grozījumu projekts izskatīts MK sēdē 2013. gada 29. janvārī. 

Lemjot par papildu finansējuma nepieciešamību, tika analizēta informācija šādos aspektos: 
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1. TP līdzekļu apguves rādītāji projektu līmenī (2012.g. 1.-3. cet.); 

2. valsts budžeta plāna izpilde (2012.g. 1.-3. cet.); 

3. institūcijas administrēto ES fondu līdzekļu apjoms (ar un bez pieejamām virssaistībām) uz 1 darbinieku; 

4. TP finansējuma viena lata attiecība pret iestādes administrēto  ES fondu apjomu; 

5. iespējas veikt izdevumu optimizēšanu konkrētos TP projektos, īpaši attiecībā uz apmācību, publicitātes, 

izvērtēšanas  u.c. izmaksām;  

6. vidējais atlīdzības apjoms institūcijā; 

7. atlīdzības palielinājuma pamatojums TP projektā un citi aspekti. 

Ar grozījumiem tika veikta TP līdzekļu pārdale no pieejamās finansējuma rezerves, balstoties uz finansējumu 

saņēmēju norādīto nepieciešamo papildus finansējumu, tika precizētas TP aktivitāšu izdevumu deklarēšanas 

proporcijas un maksimāli pieejamais finansējuma apmērs projektu iesniegumu atlases 2.kārtai, kā arī 

plānošanas reģioniem tika pārdalīts finansējums laikposmam no 2012.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 

31.decembrim. Tiks precizēts noteikumos noteiktais attiecībā uz reprezentatīvo materiālu iepirkumiem un 

izdevumu deklarācijas apstiprināšanu (atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos par ES fondu vadību), kā arī 

uz apmācību finansēšanu, izmaksu attiecināmību un citiem TP projektu īstenošanas nosacījumiem. 

Sīkāku informāciju par MK noteikumu Nr. 694 grozījumu projektu skatīt: 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/saraksts/protokols/?protokols=2012-10-18 

MK notikumu Nr. 694  grozījumu projekts tika iesniegts Valsts kancelejā iekļaušanai izskatīšanai MK sēdē 

2012. gada 17. decembrī (FM 2012. gada 17. decembra vēstule Nr. 16/VK-390/8016).  

Turpmākā rīcība aktivitāšu ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 

1. Lai mazinātu TP projektos attiecināmo izmaksu interpretāciju finansējuma saņēmēju vidū, tiks veikti 

precizējumi FM 14.03.2011 vadlīnijās Nr. 10.1. „Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu 

noteikšanai 2007.-2013. gada plānošanas periodā”, lai nodrošinātu nepārprotamu normatīvo regulējumu 

(indikatīvi līdz 30.06.2013.). 

2. Lai noteiktu kārtību kādā CFLA un VI apstiprina finansējumu no pieejamās rezerves, tiks veikti grozījumi  

FM 2012.gada 21.maija iekšējos noteikumos Nr.12-29/18  ES fondu TP 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” (indikatīvi 

līdz 31.05.2013.). 

3. Lai samazinātu neatbilstoši veikto izdevumu riskus, notiek komunikācija starp CFLA darbiniekiem un 

finansējuma saņēmēju. CFLA savas iekšējās procedūras par progresa pārskatu izskatīšanu ir papildinājusi 

ar papildus jautājumiem par iepirkumiem, ņemot vērā, ka proporcionāli lielākā daļa neatbilstību ir saistītas 

ar iepirkumiem (visā pārskata periodā). Informācija par visām pārskata periodā konstatētajām 

neatbilstībām norādīta ziņojuma 4.2.sadaļā. 

4. Lai savlaicīgi identificētu un būtiski mazinātu valsts budžeta izdevumu plāna neizpildes riskus 2013. gadā, 

pēc Valsts kases informācijas saņemšanas par ES fondu budžeta apguvi (mēneša apguves 

progress/neizpilde),  pieprasīt FS sniegt argumentētu skaidrojumu par  neizpildes iemesliem un plānoto 

proaktīvo korektīvo rīcību, lai nodrošinātu VB līdzekļu apguvi atbilstoši plānam (visā pārskata periodā). 

5. Lai nodrošinātu 2013. gada mērķu maksājumu izpildi finansējuma saņēmējam sākotnēji plānotajā apmērā 

un mazinātu riskus plāna neizpildei, pieprasīt finansējuma saņēmējam sniegt argumentētu skaidrojumu par 

iemesliem plānoto maksājumu pieprasījumu prognožu samazināšanai (ikmēneša prognozes ko FS iesniedz 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/saraksts/protokols/?protokols=2012-10-18
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CFLA) – visā pārskata periodā. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Apakšaktivitātes ietvaros ir problēmas Valsts budžeta finanšu līdzekļu apguvē, ko negatīvi ir ietekmējuši  

kavējumi, kas saistīti ar veiktajām izmaiņām komandējumu un apmācību grafikos un iepirkumu plānā, kā arī 

tika kavēta līguma slēgšana iepirkuma ietvaros, līdz ar to 2012.gadā aizkavējas maksājumu veikšana. FM 

projektā 2012. gada valsts budžeta izdevuma plāna izpilde ir  48% apmērā, bet Valsts kancelejas projektā- 

55% apmērā. Apakšaktivitātē valsts budžeta plāna izpilde būtiski jāuzlabo, it īpaši FM kā finansējuma 

saņēmējam. Detalizētākā informācija redzama ziņojuma 2.2.sadaļā. 

Pārskata periodā apakšaktivitātes ietvaros netika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi un netika veiktas 

pārbaudes projektu īstenošanas vietās, tomēr aktivitātes ietvaros CFLA stingrāk jākontrolē ar iepirkumiem 

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

Pārskata periodā tika veiktas trīs iepirkumu pirmspārbaudes (2 dokumentācijas pārbaudes, 1 norises pārbaude), 

kuru rezultāti ir „pozitīvi”. 

Detalizētāka informācija par problēmām projektu īstenošanas gaitā iekļauta ziņojuma 2.5. sadaļā. 

Ar MK noteikumu Nr. 1358 grozījumiem veikti precizējumi sasniedzamajos uzraudzības rādītājos, precizēts 

kopējais attiecināmais finansējums un pieejamais ERAF šķērsfinansējuma apmērs. Grozījumi stājās spēkā 

2012. gada 31. augustā. Grozījumu projekts tika iesniegts Valsts kancelejā iekļaušanai izskatīšanai MK sēdē 

2012. gada 09. augustā (FM 2012. gada 09. augusta vēstule Nr. 21/VK-225/5188). 

Sīkāku informāciju par MKN Nr. 1358 grozījumu projektu skatīt: 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2012-08-28 

Turpmākā rīcība aktivitāšu ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 

Lai FM sadarbībā ar CFLA risinātu pārskata periodā galvenās konstatētas problēmas aktivitāšu ieviešanā, 

2013. gada janvārī plānota uzraudzības sanāksme, lai kopīgi ar CFLA izrunātu FM sagatavoto rīcības plānu 

nākamajam pārskata periodam, kurā apkoptas visas identificētās problēmas TP un strukturālo reformu 

apakšaktivitātes ieviešanā, kā arī sniegts nepieciešamās rīcības apraksts un termiņš konstatēto problēmu 

risināšanai. 

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

2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot 

Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

II pielikuma A daļu 

Darbības 

program

ma 

 Prioritārais 

temats 

(investīciju 

joma) 

 Finansēšan

as veids 

 Teritori

jas 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 12 629 926,57 

2 85/86 01 00 17 LV006 14 831 275,73 

3 85/86 01 00 17 LV006 42 039 301,15 

Piezīme. Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanos) ES fondu līdzfinansējuma summu katrai kodu 

kombinācijai. 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2012-08-28
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2. Finanšu līdzekļu apguve 

2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā
1
 

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/  

apakšaktivitāte 
Iesniegtie maksājuma pieprasījumi(3) 

Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma 

saņēmējiem(2)                                                                     
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 

līdzfinans

ējuma 

LVL 

% no  

DPP 

noteiktā 

ES fondu 

līdzfinans

ējuma 

publisk

ais 

līdzfina

nsējums  

LVL 

 

privāt

ais  

līdzfi

nansē 

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” 

1 362 419,03 1 362 419,03 48,99 1 362 419,03 1 362 419,03 48,99 1 362 419,03 1 362 419,03 48,99 - - 

1.6.1.1. 

Tehniskā palīdzība 

Programmas 

vadības un atbalsta 

funkciju 

nodrošināšana 

8 245 913,59 8 245 913,59 64,18 8 205 179,83 8 205 179,83 63,86 8 205 179,83 8 205 179,83 63,86   

2.4.1.1. 8 208 242,92 8 208 242,92 50,81 8 098 483,33 8 098 483,33 50,13 8 098 483,33 8 098 483,33 50,13 - - 

3.7.1.1. 18 539 427,04 18 539 427,04 45,79 18 429 341,38 18 429 341,38 45,52 18 429 341,38 18 429 341,38 45,52 - - 

3.8.1.1. 2 883 621,71 2 883 621,71 33,63 2 870 628,50 2 870 628,50 33,48 2 870 628,50 2 870 628,50 33,48 - - 

TP kopā* 37 877 205,26 37 877 205,26 48,52 37 603 633,04 37 603 633,04 48,17 37 603 633,04 37 603 633,04 48,17 - - 

1.5.1.1.1. 

un TP 
KOPĀ 39 239 624,29 39 239 624,29 48,54 38 966 052,07 38 966 052,07 48,20 38 966 052,07 38 966 052,07 48,20 

- 

 

- 

 

Piezīmes. 
1
 Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu  pieeju, norādot divus ciparus aiz komata. 

2
 Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē. 

3
 Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, iekļauj starpposma maksājumus un Eiropas Komisijai deklarējamos avansus atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

*TP ietvaros, norādītie dati ietver  arī 1. kārtas ietvaros veiktos maksājumus.
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2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem 

Finanšu līdzekļu apguve attiecībā pret mērķa profiliem saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 

13.marta protokollēmuma Nr.14 izpildi  

Aktivitāte 

Izmaksāts 

finansējuma 

saņēmējiem 

2012.gadā, LVL 

AI rīcības plānā 

noteiktais 

2012.gadam, LVL 

 

AI rīcības plāna 

izpilde 

2012.gadam, % 

Plānotais  

2013. gadā, LVL 

 

1 2 3 4=2/3*100 5 

1.5.1.1.1. 549 559,34 901 846,50 60,94 891 274 

1.6.1.1.  2 171 544,87 2 351 313,29 92,35 1 786 173 

2.4.1.1. 2 331 839,56 2 345 058,96 99,44 2 294 745 

3.7.1.1. 5 601 540,92 5 809 534,78 96,42 5 511 500 

3.8.1.1. 971 913,51 920 054,98 105,64 804 256 

KOPĀ TP 11 076 838,86 11 425 962,01 96,94 10 396 674 

1.5.1.1.1. un 

TP kopā 
11 626 398,20 12 327 808,51 94,31 11 287 948 

Tehniskā palīdzība                                                                                                                        Attēls Nr. 3 

 

1. TP 2. Kārtā 2012.gada mērķa profila izpilde vērtējama pozitīvi. Uz pārskata perioda beigām izpilde 

sasniegta 96,94% apmērā no plānotā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, ir samazinājies 

veikto maksājumu apjoms finansējuma saņēmējiem. 2012.gada 2. pusgadā veikto maksājumu 

apjoms bija mazāks nekā 2012.gada 1. pusgadā, kas skaidrojams ar to, ka 1. pusgadā veikti TP 1. 

kārtas noslēguma maksājumi, bet tas nav ietekmējis mērķa profila izpildi gada griezumā. Apguvi 

kavējošie faktori saistīti ar neprecīzi saplānotajiem līdzekļiem un neprecīzu maksājuma 

pieprasījumu iesniegšanu. Arī iepirkumu  process bijis lēnāks nekā sākotnēji plānots  Skatīt attēlu 

Nr.3. 

2. Maksājumi finansējuma saņēmējam uz pārskata perioda beigām ir LVL 37 603 633,04 jeb 48,17% 

no DPP noteiktā. Atlikums LVL 40 460 896,16 apmērā jāapgūst līdz 2015.gada 31.decembrim. 

Ņemot vērā apguves rezultātus līdz pārskata perioda beigām, DPP noteiktais ES fondu 

līdzfinansējums tiks apgūts. 
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Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

1. Uz 2012.gada 30.jūniju mērķa izpilde bija 13,95% jeb LVL 125 804,70, savukārt uz pārskata perioda 

beigām mērķa profila izpilde 2012.gadam ir sasniegta 60,94% apmērā. Lai arī 2012.gada 2. pusgadā 

veikto maksājumu apjoms kopuma pieaudzis ( salīdzinot ar 1. pusgadu), kopējā 2012.gada mērķa 

izpilde nav nodrošināta plānotajā apjomā. Finansējuma saņēmēji regulāri veic izmaiņas plānoto 

maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikos, plānoto finansējumu pārceļot uz nākamajiem pārskata 

periodiem. Galvenie iemesli, kas ietekmē aktivitātes finansējuma apguvi norādīti 2.2. un 2.5. sadaļā. 

2. Veikto maksājumu apjoms uz pārskata perioda beigām ir LVL 1 362 419 jeb 48,98% no DPP noteiktā. 

Nevienā no apakšaktivitātes projektiem   maksājumi finansējuma saņēmējiem nav veikti atbilstoši  

sākotnēji plānotajam;  lielāka  neizpilde ir  FM  projektā, kurā uz pārskata perioda beigām ir veikti  

maksājumi 42% apmērā no pieejamā finansējuma. Valsts kancelejas projektā maksājumi veikti 56% 

apmērā. Skatīt attēlu Nr. 4. 

Attēls Nr. 4 

 

 

3. Lai nodrošinātu apakšaktivitātes finansējuma apguvi atbilstoši plānotajam, sadarbības iestādei 

jānodrošina pastiprināta projektu ieviešanas uzraudzība.  

Detalizētāk par rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai skatīt ziņojuma 2.8.sadaļā. 

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. 
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2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze 

Tehniskās palīdzības (saskaņā ar 15.12.2011. likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” apstiprināto 

finansējumu, kā arī ņemot vērā apropriācijas palielinājumu un finansējuma pārdales starp aktivitātēm) un 

Strukturālo reformu apakšaktivitātes (saskaņā ar 15.12.2011. likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” 

apstiprināto finansējumu) budžetā 2012.gadam pieejamais finansējums.  

Aktivitāte 
Valsts budžeta izdevumu plāns 

2012.gads, LVL 

Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 

2012.gadā, LVL 
Apguve, %  

1. 2. 3. 4.=3./2.*100 

1.5.1.1.1. 1 107 849 580 213 52,37% 

TP  12 229 581 10 094 033 82,54% 

1.5.1.1.1. un 

TP kopā 
13 337 430 10 674 246 80,03% 

Tehniskā palīdzība                                                                                                                         

Saskaņā ar 15.12.2011. likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” apstiprināto finansējumu, kā arī ņemot 

vērā apropriācijas palielinājumu un finansējuma pārdales starp aktivitātēm, valsts budžetā 2012.gadam TP 

pieejams finansējums ir LVL 12 229 581 apmērā. Valsts  budžeta izdevumu plāna izpilde 2012.gadā ir 

nepietiekama un nākošajā pārskata periodā tā ir būtiski jāuzlabo, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu 

apguvi atbilstoši plānam. 2012. gada valsts budžeta izdevumu plāns tika izpildīts 82,5% apmērā. Sākotnēji 

plānotā finansējuma neapguve saistīta ar izmaiņām finansējuma saņēmēju plānotajās naudas plūsmās, 

iepirkumu veikšanas procesa kavējumiem, kuri nenoritēja kā sākotnēji plānots. Skatīt attēlu Nr.5 

Attēls Nr.5 

 

Vislielākie izdevumi TP projektu ietvaros ir bijuši izdevumu pozīcijā kā „ierēdņu un darbinieku atlīdzība” 

(t.sk., piemaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), kas ir aptuveni 81% no kopējā 

finansējuma izlietojuma un pārējais finansējums 19% apmērā veikts pakalpojumu pozīcijas ietvaros. 

Informācija par pārskata periodā veiktajām izmaksām dalījumā pa pozīcijām norādīta ziņojuma 3.2.sadaļā. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Saskaņā ar 15.12.2011. likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” apstiprināto finansējumu, kā arī ņemot vērā 

apropriācijas palielinājumu un finansējuma pārdales starp aktivitātēm, valsts budžetā 2012.gadam,  
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apakšaktivitātes projektiem pieejams finansējums ir LVL 1 107 849 apmērā. Valsts  budžeta izdevumu plāna 

izpilde 2012.gadā ir nepietiekama un nākamajā pārskata periodā tā ir būtiski jāuzlabo, lai nodrošinātu valsts 

budžeta līdzekļu apguvi atbilstoši plānam. 2012. gada valsts budžeta izdevumu plāns  izpildīts 52% apmērā. 

Sākotnēji plānotā finansējuma neapguve saistīta ar izmaiņām finansējuma saņēmēju plānotajās naudas 

plūsmās un saistībā ar izmaiņām plānoto atvaļinājumu, komandējumu un apmācību grafikos. FM projekts 

2012. gada valsts budžeta izdevuma plānu ir izpildījis 48% apmērā un Valsts kancelejas projekts 55% 

apmērā. Skatīt attēlu Nr.6. 

Attēls. Nr.6 

 

Detalizētāka informācija par Valsts budžeta izdevuma plāna izpildes kavējošiem faktoriem ir redzama 

ziņojuma 1.6. sadaļā 

Piezīme. Informāciju sniedz 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 

Pārskata periodā tika veikti grozījumi divu apstiprināto projektu finansējuma apmērā: 

EM 1.kārtas projekta ietvaros tika veikti grozījumi, ar kuriem tiek mainīts apstiprinātais projekta finansējuma 

apmērs par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 2 802,50 apmērā un par neizlietoto finansējumu LVL 15 

294,84 apmērā. Neizlietotais finansējums pārdalīts  TP 2. kārtas īstenošanai.  VRAA 2. kārtas projektā 

finansējuma izmaiņas  saistītas ar samazinājumu neatbilstoši veiktu izdevumu dēļ.  

Strukturālo reformu apakšaktivitātes ietvaros kopējais apstiprināto projektu finansējuma apmērs netika 

mainīts. 

Piezīme. Informāciju sniedz 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. 
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2.4. Analīze par Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 

vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 

Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanu 

(tai skaitā norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies, veicot minētajā pantā norādīto 

prasību uzraudzību) 

N/A 

Piezīme. Informāciju sniedz par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no 

sākotnēji plānotajiem. 

2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā 

Tehniskā palīdzība 

1. TP projektos problēmas, kuras saistītas ar iepirkumiem, pārskata periodā ir mazinājušās, ņemot vērā, ka 

konstatēta tikai viena neatbilstība Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) 2.kārtas projektā. 

Pārskata periodā veiktas 8 iepirkumu pirmspārbaudes, no kurām par 2 ir sniegts atzinums ar iebildumiem 

un par 6 – pozitīvs atzinums. Detalizētāka informācija par piemērotajām finanšu korekcijām un iepirkumu 

pirmspārbaudēm iekļauta ziņojuma 2.7. un 4.2.sadaļā. 

2. Aktuāla problēma ir TP finansējumu saņēmēju dokumentu iesniegšanas kavējumi un to kvalitāte 

(maksājuma pieprasījumu, projekta progresa pārskatu, plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas 

grafiku.c.).  

3. Iesniegtajos maksājuma pieprasījumos ir matemātiskas kļūdas vai tiek iekļautas neprecīzi aprēķinātas 

izmaksas, kas kavē maksājumu pieprasījumu izskatīšanu un atmaksu veikšanu.  

4. Izziņās par projekta grozījumiem netiek norādīts pamatojums grozījumu veikšanai. 

Lai risinātu pārskata periodā aktuālās problēmas projektu dzīves ciklā, CFLA projektu vadītāji sadarbojas ar 

finansējuma saņēmējiem, konsultējot un skaidrojot aktivitāšu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu nosacījumus 

telefoniski, elektroniskās sarakstes veidā un sanāksmēs, dokumentu iesniegšanas kavējumu gadījumā, 

finansējuma saņēmējiem tiek sūtīti atgādinājumi.  

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

1. Galvenās problēmas abos projektos (īpaši FM projektā) tika konstatētas iepirkumu jomā (veikti iepirkumi, 

kas tika izbeigti bez rezultāta un izsludināti atkārtoti un kavēta līguma slēgšana iepirkuma ietvaros), kā arī 

finanšu plūsmas plānošanā, proti, finansējuma saņēmējs, ir iesniedzis maksājuma pieprasījumu 

iesniegšanas grafiku, bet maksājuma pieprasījumu summas būtiski atšķiras no plānotā, kas tieši ietekmē 

finansējuma apguvi. Kavējumi iepirkumu procedūrās iekavē pakalpojumu ieviešanu un līdz ar to arī 

finanšu plūsmu. Detalizētāka informācija ir redzama ziņojuma 2.2. un 2.8.sadaļā 

Piezīme. Informāciju sniedz, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un 

beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) notikusi aizkavēšanās, kas būtiski ietekmējusi finanšu līdzekļu 

apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē. 

2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze 

Lai nepieļautu dubultā finansējuma risku CFLA nodrošinātas šādas darbības: 

1. līguma/vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu paredz finansējuma saņēmējam 
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pienākumu, īstenojot Projektu, uz maksājuma uzdevumiem/ rīkojumiem norādīt projekta identifikācijas 

numuru, izņemot pirms līguma / vienošanās noslēgšanas veiktos maksājumus, ja tādi attiecināmi, kas tiek 

pārbaudīts izskatot finansējuma saņēmēja iesniegto maksājuma pieprasījumu; 

2. nosakot projekta riska līmeni, tiek ņemts vērā, vai projekta ietvaros ir šķērsfinansējums (ja tiek 

piemērots šķērsfinansējuma princips – tas paaugstina riska līmeni), tai skaitā pārvērtējot projekta riska līmeni, 

tiek ņemts vērā, vai konkrētais finansējuma saņēmējs īsteno vienu vai vairākus projektus; 

3. 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, tai skaitā vai ir atsauce uz projekta identifikācijas numuru; 

4. lai pārbaudes laikā projekta īstenošanas vietā (pirms līguma noslēgšanas, projekta ieviešanas laikā) 

pārliecinātos par dubultā finansējuma neesamību, gatavojoties pārbaudei tiek pārbaudīta informācija par citiem 

iespējamiem finansējuma saņēmēja īstenotajiem projektiem un gadījumā, ja tādi ir, tiek izvērtēti pieejamie 

dati, nepieciešamības gadījumā tos izdrukā un ņem līdzi pārbaudē uz vietas. Informāciju pārbauda vismaz 

šādās informācijas sistēmās vai interneta lapās: 

o ES SFKF VIS – par ES fondu ietvaros projektiem, kā arī Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajiem projektiem; 

o http://www.swiss-contribution.lv/page/69 – par Latvijas-Šveices sadarbības programmas projektiem; 

o http://www.eeagrants.lv/projekti.htm – par EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 

projektiem; 

o http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/ - par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektiem; 

o http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ - par 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas projektiem; 

o http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/latvia.htm - par TEN-T projektiem; 

o http://www.lvif.gov.lv/?object_id=354 – par Latvijas Vides investīciju fonda projektiem; 

5. veicot pārbaudes projekta īstenošanas vietā, aizpildot pārbaudes aktu, tiek kontrolēts: 

o vai grāmatvedības uzskaite projekta ietvaros ir atsevišķi nodalīta no finansējuma saņēmēja (partnera, ja 

attiecināms) vispārīgās grāmatvedības sistēmas, saņēmējs ir izveidojis atsevišķu grāmatvedības kontu vai 

subkontu; 

o vai pēc finansējuma saņēmēja izdevumus pamatojošajiem dokumentiem ir iespējams noteikt, vai projekta 

attiecināmajos izdevumos nav iekļauti finansējuma saņēmēja pamatdarbības vai citu Eiropas Savienības vai 

valsts, pašvaldības vai citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu izdevumi; 

o tai skaitā tiek kontrolēta projekta ietvaros iesniegto rēķinu kopiju atbilstība oriģināliem.  

Gadījumā, ja pēc CFLA rīcībā esošās informācijas rodas aizdomas par dubultā finansējuma iespējamību, tiek 

informēta Atbildīgā iestāde un tiek lūgts izvērtēt konstatēto. 

Valsts kanceleja ir apkopojusi ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu informāciju par pabeigtajiem ES fondu 

līdzfinansētajiem pētījumiem, kā arī nodrošina ES fondu līdzfinansēto pētījumu publicēšanu pētījumu un 

publikāciju datu bāzē. Ņemot vērā, ka TP projektos viena no atbalstāmajām  darbībām ir izvērtējumi/ pētījumi, 

šis informācijas pieejamība nodrošina arī dubultā finansējuma risku mazināšanu Sīkāku informāciju par 

pētījumu un publikāciju datu bāzi skatīt: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/. 

Pārskata periodā nav konstatēta dubultā finansējuma riski. 

Šķērsfinansējums – Strukturālo reformu apakšaktivitātē 
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Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1358, apakšaktivitātes ietvaros pieejams šķērsfinansējums, kas atbilst ERAF 

atbalsta jomām, kā to paredz Regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punkts, ir LVL 197 387,00 jeb 7,1 % no 

apakšaktivitātes īstenošanai plānotā Eiropas Sociālā fonda finansējuma. Šķērsfinansējums tiek izmantots 

informācijas sistēmas iegādei. Finansējuma saņēmējam atbilstoši MK noteikumiem Nr.1358 jānodrošina 

atsevišķa šķērsfinansējuma izmaksu uzskaites dokumentēšana. CFLA projekta ieviešanas laikā uzkrāj 

informāciju par šķērsfinansējumu: 

- FM projekta ietvaros šķērsfinansējuma (ERAF tipa izdevumi) apjoms ir LVL 17 110,15, kas paredzēts 

programmatūras (licenču) iegādei. Uz pārskata perioda beigām finansējuma saņēmēja izmaksātais finansējums 

šīs pozīcijas ietvaros sastāda LVL 10 110,15. 

- Valsts kancelejas projekta ietvaros šķērsfinansējuma (ERAF tipa izdevumi) apjoms ir LVL 48 823.50, no tiem 

LVL 24 805,00 paredzēti funkciju analīzes rīka informācijas sistēmas iegādei, savukārt LVL 24 018,50 – 

NEVIS (Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma) informācijas sistēmas iegādei. Uz 

pārskata perioda beigām finansējuma saņēmējam izmaksāts finansējums šo pozīciju ietvaros pilnā apmērā.  

   Valsts kancelejas projektā izstrādāts valsts budžeta finansētu funkciju uzskaites, izvērtēšanas un analīzes rīks, 

lai uzsāktu  un pēctecīgi turpinātu strukturālo  reformu īstenošanu  valsts pārsaldē,  tostarp  attiecībā uz reformām 

budžeta politikas jomā. 

 Pārskata periodā dubultā finansējuma risks nav konstatēts. 

Piezīme. Informāciju sniedz 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 

Tehniskās palīdzība 

2.kārtā TP projektiem noteikts šāds riska līmenis: 

Vidēja riska projekti – 11 (Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 

Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotie projekti,  Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūras, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Valsts izglītības attīstības aģentūras un Sabiedrība integrācijas 

fonda projekti). 

Zema riska projekti – 14 (Kultūras, Veselības, Labklājības un Satiksmes ministrijas īstenotie projekti, 

Zemgales, Kurzemes, Vidzemes, Rīgas un Latgales plānošanas reģionu projekti, Valsts kases, Centrālās 

finanšu un līgumu aģentūras, Valsts kancelejas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Iepirkumu uzraudzības 

biroja projekti) 

Pārskata periodā netika veikts projektu riska līmeņa pārvērtējums, līdz ar to projektu riska līmeņi netika 

mainīti. 

Pārbaudes projektu īstenošanas vietā: 

Pārskata periodā netika veiktas pārbaudes projekta īstenošanas vietās.  

Atbilstoši procedūrai CFLA sagatavoto projektu pārbaužu plānu ceturksnim, kurš tiek aktualizēts/ papildināts, 

atbilstoši precizētajiem iepirkumu plāniem, ņemot vērā arī iepriekšējā ceturkšņa plānā iekļautos projektus. 
2013. gadā plānotas 11 pārbaudes projektu īstenošanas vietās (10 projektos plānots veikt dokumentācijas 

pārbaudi un vienā projekta norises pārbaudi). Pārbaudes plānots veikt līdz 2013. gada III ceturkšņa beigām. 

Veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās 
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Pārbaužu rezultāti 
Kopā veiktās pārbaudes 

Pozitīvs Ar iebildumiem Negatīvs 

01.07.2012.-

31.12.2012. 

Līdz 

31.12.2012 

01.07.2012.-

31.12.2012. 

Līdz 

31.12.20

12 

01.07.2012.-

31.12.2012. 

Līdz 

31.12.2012 

01.07.2012.-

31.12.2012. 

Līdz 

31.12.2012 

Veikto 

pārbaužu 

skaits 

0 26 0 1 0 0 0 27 

Kopumā no TP projektu īstenošanas uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām ir veiktas 27 pārbaudes projektu 

īstenošanas vietā, t.sk., 15 pārbaudes zema riska līmeņa projektiem un 12 pārbaudes vidēja riska līmeņa 

projektiem. 26 veikto pārbaužu rezultāts ir pozitīvs. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pirmās kārtas 

projekta ietvaros veiktās pārbaudes rezultāts - ar iebildumiem. Pārbaudē konstatētie trūkumi novērsti 

2011.gada 1.pusgadā.  

Iepirkuma pirmspārbaudes: 

Pārskata periodā veiktas 8 iepirkuma pirmspārbaudes vidēja riska projektu ietvaros, t.sk. 5 iepirkumu 

dokumentācijas pārbaudes un 3 par iepirkumu norises pārbaudes 

Veiktās iepirkumu pirmspārbaudes 

 

Pārbaužu rezultāti 
Kopā veiktās pārbaudes 

Pozitīvs Ar iebildumiem 

01.07.2012.-

31.12.2012. 

Līdz 

31.12.20

12. 

01.07.2012.-

31.12.2012. 

Līdz 

31.12.

2012. 

01.07.2012.-

31.12.2012. 

Līdz 

31.12.

2012. 

Dokument

ācijas 

pārbaude 

4 10 1 1 5 11 

Norises 

pārbaude 
2 2 1 1 3 3 

Veikto 

pārbaužu 

kopskaits 

6 12 2 2 8 14 

Veicot iepirkumu pirmspārbaudes, divos gadījumos CFLA  sniegusi divus atzinumus ar iebildumiem: 

1) FM 2.kārtas projektā veiktā iepirkuma „Izvērtējuma „Aktīvie nodarbinātības pasākumi” veikšana” 

pārbaudē konstatēti riski attiecībā uz vērtēšanas kritēriju interpretāciju kā rezultātā iepirkuma komisija, lai 

neradītu neatbilstošu veiktu izdevumu riskus,  pieņēmusi lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.  

Finansējuma saņēmējs šo iepirkumu plāno sludināt atkārtoti 2013.gadā. Kad iepirkums tiks sludināts 

atkārtoti, CFLA veiks atkārtoti iepirkuma pirmspārbaudi. 

2) IZM 2.kārtas projekta iepirkuma „Izglītības un zinātnes ministrijas administrēto Eiropas Savienības fondu 

aktivitāšu/apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu zinātnisko ekspertīžu veikšana” 

dokumentācijas pārbaudes laikā tika konstatētas nepamatoti izvirzītas kvalifikācijas prasības pretendentam 

gan attiecībā uz izglītību un profesionalitāti, gan uz pieredzi. Tā kā piedāvājumu iesniegšanas termiņš IZM 

projekta ietvaros izsludinātājā iepirkuma procedūrā tika pagarināts līdz 2013.gada 30.janvārim, tad jāveic 

atbilstoši precizējumi nolikumā vai jāņem vērā norādes, izvērtējot iesniegtos piedāvājumu dokumentus.  

Uz pārskata perioda beigām konstatētie trūkumi nav novērsti, bet uz ziņojuma gatavošanas brīdi IZM ir 

novērsis visus konstatētos trūkumus. 

Kopumā no TP projektu īstenošanas uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām ir veiktas 14 iepirkumu 

pārbaudes, t.sk., 11 iepirkumu dokumentācijas pārbaudes un 3 iepirkumu norises pārbaudes.  

Ņemot vērā, ka galvenie kavējošie faktori TP apguvē ir saistīti ar problēmām iepirkumu jautājumos, CFLA 

īpaša uzmanība ir jāpievērš iepirkumu pirmspārbaudēm, skaitliski no visām projektu pārbaudēm īstenojot 

vairāk tieši  pirmspārbaudes. 
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Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Apakšaktivitātes ietvaros tiek īstenoti 2 vidēja riska projekti. Pārskata periodā netika veikts projektu riska 

līmeņa pārvērtējums, līdz ar to projektu riska līmeņi netika mainīti. 

Strukturālo reformu apakšaktivitātes ietvaros līdz pārskata perioda beigām pārbaudes projektu īstenošanas 

vietās nav veiktas. Abu projektu ietvaros pirmās pārbaudes projektu īstenošanas vietā plānotas 2013.gada 

2.pusgadā. 

Pārskata periodā CFLA ir veikusi pirmās iepirkumu pirmspārbaudes apakšaktivitātes projektu ietvaros. Kopā 

veiktas 3 iepirkumu pirmspārbaudes (2 dokumentācijas pārbaudes un 1 norises pārbaude) un to rezultāti ir 

pozitīvi. 

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

rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai 

Tehniskās palīdzība 

Finanšu līdzekļu apguves kavējošie faktori ir saistīti ar kavējumiem iepirkumu veikšanā, finanšu plānošanā, 

nekvalitatīvi sagatavotiem un kavētiem maksājuma pieprasījumiem, kas negatīvi ietekmē apguves rādītājus. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu netika konstatētas būtiskas neatbilstības un būtiski neietekmēja 

aktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma apguvi, kā arī neradīja riskus projekta mērķu un rezultātu 

sasniegšanai. Visi līdz pārskata perioda beigām konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi ir ieturēti no kārtējā 

maksājuma. Detalizētāku informāciju par konstatētajiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem skatīt 4.2.sadaļā 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Finanšu līdzekļu apguvi negatīvi ir ietekmējuši  kavējumi, kas saistīti ar veiktajām izmaiņām komandējumu un 

apmācību grafikos un iepirkumu plānā, kā arī tika kavēta līguma slēgšana iepirkuma ietvaros. Līdz pārskata 

perioda beigām neatbilstoši veiktie izdevumi netika konstatēti, bet informācija par problēmām projektu dzīves 

ciklā, kas ietekmē projektos plānoto darbību laika grafikus, rada kavējumus darbu izpildē un ietekmēja finanšu 

līdzekļu apguvi pārskata periodā, pārceļot tās uz nākamajiem periodiem, iekļauta ziņojuma 2.5.sadaļā. 

Risinājumi un turpmākā rīcība finanšu līdzekļu apguves uzlabošanai 

1. Lai uzlabotu finanšu līdzekļu apguves efektivitāti, kā arī mazinātu neatbilstoši veikto izdevumu rašanās 

risku, notiek regulāra informācijas apmaiņa ar finansējuma saņēmēju. Nepieciešamības gadījumā 

problēmu risināšanā tiek iesaistīta arī vadošā iestāde. Sadarbības iestāde ir veikusi dažādu metodisko 

materiālu izstrādi, publicējusi informatīvas ziņas mājas lapā, skaidrojot iepirkumu u.c  jautājumus, 

regulāri piedalās IUB apmācībās un ceturkšņa sanāksmēs, sniedzot priekšlikumus iepirkumu 

pirmspārbaužu procesa pilnveidošanai, kā arī veikusi iekšējo procedūru pilnveidošanu, ņemot vērā VI, 

IUB precizētās metodikas, nosacījumus un priekšlikumus. Attiecībā uz ES fondu vadībā iesaistīto 

iestāžu darbinieku nepieciešamajām apmācībām, horizontālas apmācību komponentes nodrošina Valsts 

kanceleja, apmācībās aptverot aktuālo tēmu loku, pielāgojoties vēl aktuālākām mācību vajadzībām, ko 

rosina iestādes, kā arī analizē citu ES dalībvalstu mācību centru piedāvātās tematiskās aktualitātes. 

Valsts kanceleja 2013. gadā plāno piedāvāt un iekļaut apmācību plānos tēmas, kas saistītas ar 2014.-

2020.gada ES fondu plānošanas periodu. 2012. gadā Valsts kanceleja ir noorganizējusi apmācības par 

iepirkumu procedūrām, risku vadību, komunikācijas un publicitātes jautājumiem, civiltiesiskiem 

līgumiem ES fondu vadība, vadības informācijas sistēmas datu analīzes rīka lietošanu un citām 

aktuālām tēmām ES fondu ieviešanā. 

2. Pārskata periodā CFLA veikusi finansējuma saņēmēju aptaujas, skaidrojot tās jomas, kurās 

nepieciešamas padziļinātas apmācības ieviešot ES fondu projektus. Atbilstoši aptaujas rezultātiem ļoti 

aktuāli, arī pēc finansējuma saņēmēju domām, ir iepirkumu jautājumi, tādēļ sākot ar 2013.gadu plānots 

veikt saņēmēju apmācības semināros/ darba grupās. Pirmās šāda veida apmācības plānotas par 
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iepirkumu jautājumiem.  

3. 2012.gadā sadarbības iestāde ir uzsākusi īstenot iepirkumu pirmspārbaužu funkcijas, tādējādi samazinot 

potenciālo neatbilstoši veikto izdevumu, kas saistīti ar iepirkumu pārkāpumiem, rašanās risku (sīkāk par 

veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm skatīt ziņojuma 2.7.sadaļā). 

4. CFLA  veic rūpīgu 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. 

5. Reizi ceturksnī VI sanāksmē ar  CFLA analizē konstatētās problēmas un finanšu apguves statusu TP un 

strukturālās reformu apakšaktivitātes projektos un vienoties  lēmumu par tālāko rīcību, ja apguve 

atpaliek no sākotnēji plānotā u.c. 

6. Lai atvieglotu uzskaiti par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda izmaksām vadošā iestāde ir 

vienkāršojusi ES fondu vadībā iesaistīto darbinieku darba pienākumu uzskaiti amata aprakstā (ja 

darbinieka pienākumi ir saistībā ar 2014.-2020. gada plānošanas periodu, kā arī noteikusi darbinieku 

grupas, kuriem ir attiecināmas arī  mācību, konferenču, semināru un citu apmācību pasākumu  

izmaksas, ja tās ir vērstas uz 2014.-2020.gada plānošanas periodu). Šie darbinieki  nodrošinās arī to 

kolēģu informēšanu, kuru iesaiste 2014.-2020. gada plānošanas perioda saturiskajos jautājumos  nav 

sākusies, bet nākotnē iespējama.    

3. 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 palīdzība 

 Saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji*:  

Aktivitātes 

Nr. 
Kvantifikācija, 2013.gadā 

Uz pārskata perioda beigām sasniegtā 

vērtība (uz 31.12.12.) 

Izpilde no 

plānotās 

vērtības 

2013.gadā, 

%** 

1 2 3 4 

 Iznākuma rādītājs „Atbalstīto institūciju skaits” 

1.6.1.1. 22 21  95,45% 

2.4.1.1. 13 16  123,08% 

3.7.1.1. 17 21  123,53% 

3.8.1.1. 7 15  214,29% 

 
Rezultāta rādītājs „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju 

vidū” 

1.6.1.1. 42% 58% 100% 

2.4.1.1. 42% 58% 100% 

3.7.1.1. 42% 58% 100% 

3.8.1.1. 42% 58% 100% 

Uz pārskata perioda beigām iznākuma rādītājs „Atbalstīto institūciju skaits” visās aktivitātes ir sasniedzis DPP 

plānoto.  

Uz pārskata perioda beigām rezultāta rādītājs „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas 

iedzīvotāju vidū” ir sasniegts 100% apmērā, balstoties uz Sabiedriskās domas izvērtējumu par iedzīvotāju 

informētību par Eiropas Savienības fondiem (aptaujas veikšanas laiks no 10.11.2012. līdz 22.11.2012.). Sīkāk 
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skatīt:  http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondi-11_2012.pdf 

** Atsevišķās aktivitātes ir vērojams pārsniegums no DPP plānotā, kas skaidrojams ar to, ka ES fondu vadībā iesaistīto 

institūciju TP pieejamā finansējuma atbalsts starp fondiem tika precizēts, kā rezultātā institūcijas saņem finansējuma 

atbalstu arī no citiem fondiem (ERAF, KF), nekā sākotnēji tika plānots. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte  

Saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji*: 

Rādītāja nosaukums 
Plānotā vērtība 

2013.gadā 

Uz pārskata perioda 

beigām sasniegtā 

vērtība (uz 31.12.12.) 

Izpilde no plānotās 

vērtības 

2013.gadā*, % 

Iznākuma rādītāji 

Apmācīto personu 

skaits 
6 000 3 446 57,43% 

Rezultāta rādītāji*** 

Nodrošināta Latvijas 

atbilstība Māstrihtas 

kritērijiem un gatavība 

Eiropas vienotās 

valūtas ieviešana 

100% 0 0% 

 *ES fondu perioda attiecināmības beigas – 2015. gada decembris. 

*** Kritērija ieviešanas sakarā un kontekstā ar rādītāja sasniegšanas progresu regulāri tiek analizēta aktuālā informācija, 

kas rāda, ka dažos aspektos sasniegtais progress un sasniegums bijis atbilstošs jau 2012.gada beigās. Sīkāk skatīt: 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/eiro_ieviesana_latvija/mastrihtas_kriteriji/ 

Ar MK 2011.gada 2.novembra rīkojumu Nr.574 DPP tika veikti grozījumi rezultāta rādītājos, ar kuriem DPP 

apstiprināts rādītājs „Nodrošināta Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem un gatavība Eiropas vienotās 

valūtas ieviešana”. Savukārt iznākuma rādītājs „Apmācīto personu skaits” uz pārskata perioda beigām ir 

sasniegts 57,43% apmērā no DPP plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, apmācīto personu skaita 

pieaugums ir būtiski palielinājies (iepriekšējā pārskata periodā apmācītās personas – 1 174). 

Valsts kancelejas projekta iesniegumā norādītais iznākuma rādītājs ir 3 667 valsts pārvaldes darbinieku, 

pašvaldību pārstāvju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju darbinieku skaits, kuri pabeiguši apmācības 

par labāka regulējuma politikas instrumentiem, politikas plānošanas un politikas ietekmes izvērtējumu. FM 

projekta iesniegumā norādītais iznākuma rādītājs 2 333 apmācītas personas, kas kopā ar Valsts kancelejas 

projektā norādīto iznākuma rādītāju sastāda 6000 apmācīto personu, kas atbilst MK noteikumu Nr. 1358 

noteiktajam. 

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Norāda informāciju par uzraudzības 

rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to 

iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Informāciju sniedz par dažādu veidu rādītājiem 

pasākuma līmenī (kur tas ir attiecināms, – arī prioritātes līmenī). Norāda informāciju par to, 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 

Salīdzinot šajā pārskata periodā veikto izdevumu analīzi dalījumā pa atbalstāmajām darbībām ar iepriekšējo 

pārskata periodu, secināms, ka % izdevumu sadalījums pa pozīcijām un iestāžu griezumā ir ļoti līdzvērtīgs 

un TP finansējuma saņēmēju izdevumu īpatsvars šajā plānošanas periodā arī nākotnē varētu saglabāties ļoti 

līdzīgās proporcijās ar pieņēmumu, ka palielināsies izmaksas ES fondu nākotnes kohēzijas plānošanai. 

http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondi-11_2012.pdf
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/eiro_ieviesana_latvija/mastrihtas_kriteriji/
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Saistībā ar gatavošanos 2014.-2020.gada plānošanas periodam arvien paliek aktuālāki procesi, kas saistīti ar  

ES fondu plānošanu, ES fondu vadībā esošo darbinieku dalību semināros/apmācībās, lai piedalītos 

diskusijās par ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmu metodoloģiju un citiem 

būtiskiem ar nākamā perioda dokumentu sagatavošanu saistītiem jautājumiem. 

Lai nodrošinātu TP aktivitāšu mērķa sasniegšanu un projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, CFLA 

veic aktivitāšu ietvaros sasniedzamo rezultātu skaitliskās vērtības uzraudzību un riska izvērtējumu atbilstoši 

projektu iesniegumā definētajiem riskiem attiecībā uz uzraudzības rādītāju izpildi, t.sk.  nodrošina tehniskās 

palīdzības projektu izmaksu apkopošanu dalījumā pa atbalstāmajām darbībām saskaņā ar MK noteikumu 

Nr.694 15. punktu (detalizētu informāciju par TP izdevumiem dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, t.sk. 

dalījumā pa TP finansējuma saņēmējiem skatīt ziņojuma pielikumā Nr. 1).  

Kā redzams attēlā Nr.7, no pārskata perioda kopējiem izdevumiem 81% ir atlīdzības izdevumi un 19% 

ārpakalpojumi. Ārpakalpojuma izdevumi visvairāk ir bijuši tādās izdevumu pozīcijās kā „Mācības, 

konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi” ir 78,3% un pozīcijā „Informatīvie un 

publicitātes pasākumi” (50%). Vismazāk ārpakalpojumi izdevumi veikti pozīcijā „ES fondu uzraudzība” - 

7,7%. Atlīdzības izdevumi no pārskata perioda kopējiem izdevumiem visvairāk ir bijuši ES fondu 

uzraudzībai, izvērtēšanai, administrēšanai un finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšanai, kā arī 

stratēģiskai plānošanai – vidēji 89%. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, veikto izdevumu 

savstarpējais  % sadalījums starp ārpakalpojumu un atlīdzību TP izdevumos  ir mainījies 2 % apmērā 

                            Attēls Nr. 7 

 

Kā redzams attēlā Nr. 8 pārskata periodā TP 2. kārtas ietvaros izdevumi ir LVL 3 820 904,25, no kuriem 

lielākā daļa izdevumi ir bijuši ES fondu uzraudzības nodrošināšanai, sasniedzot 55% no kopējām pārskata 

perioda izmaksām. Otrie vislielākie izdevumi ir bijuši ES fondu administrēšanas atbalsta funkciju 

nodrošināšanai (lietveži, grāmatveži, juristi, kā arī aprīkojums, pamatlīdzekļi, apsaimniekošana u.c.), 

sastādot 15% no kopējām izmaksām. Salīdzinoši mazāki izdevumi ir bijuši ES fondu informatīvo un 

publicitātes pasākumu nodrošināšanai – sasniedzot 7%. Pārējās izdevumu pozīcijās izdevumu īpatsvars ir 

bijis robežās līdz 5% no kopējiem pārskata perioda izdevumiem (detalizētu informāciju par TP izdevumiem 

dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, t.sk. dalījumā ārpakalpojums, atlīdzība skatīt ziņojuma pielikumā 

Nr.2). 
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Attēls Nr. 8 

 

ES fondu uzraudzības nodrošināšanai vislielākās izmaksas ir bijušas Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūrai (87%), Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (90%), Ekonomikas ministrijai (88%), Veselības 

ministrijai un Valsts izglītības attīstības aģentūrai (73%) no kopējām pārskata perioda izmaksām. 

Vismazākās izmaksas uzraudzības nodrošināšanai ir bijušas Valsts kancelejai, sasniedzot tikai 4%. ES 

fondu administrēšanas atbalsta funkciju nodrošināšanai (lietveži, grāmatveži, juristi, kā arī aprīkojums, 

pamatlīdzekļi, apsaimniekošana u.c.) proporcionāli vislielākie izdevumi ir bijuši, Valsts kancelejai (43%), 

Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (33%) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (28%).  

Vismazākās izmaksas administrēšanas funkciju nodrošināšanai ir bijušas Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūrai (3%) un  Rīgas plānošanas reģionam (5%).  

Plānošanas reģioni visvairāk izdevumus ir tērējuši ES fondu informatīvo un publicitātes pasākumu 

nodrošināšanai, vidēji 91%. Pārējie finansējuma saņēmēji publicitātei ir tērējuši līdz 12% no kopējām 

pārskata perioda izmaksām. ES fondu izvērtēšanas izmaksas ir bijušas tikai trijiem finansējuma saņēmējiem 

– Iepirkumu uzraudzības birojam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (8%) un Finanšu 

ministrijai kā vadošajai iestādei (7%). ES fondu finanšu kontrolēm un revīzijas nodrošināšanai lielākie 

izdevumi ir bijuši Finanšu ministrijai kā Revīzijas iestādei (99%), Valsts kasei, Kultūras ministrijai (22%) 

un Sabiedrības integrācijas fondam (19%).  

Mācībām, konferencēm un citiem pasākumiem vidēji no pārskata perioda izdevumiem tērēti 4 %., bet 

vislielākie izdevumi ir bijuši Valsts kancelejai (52%) un Latgales plānošanas reģionam (20%). Horizontālās 

politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšanai 100% izdevumi ir bijuši diviem finansējuma saņēmējiem, 

kuru projektu mērķis ir nodrošināt horizontālo prioritāšu īstenošanu. Izdevumi ES fondu stratēģiskā 

plānošanā un īstenošanā ir bijušas tikai Finanšu ministrijai kā ES fondu vadošajai iestādei, sastādot 22% no 
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kopējām pārskata perioda izmaksām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 7% apmērā. 

ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšanai vidēji tērēts 5% no pārskata perioda kopējiem 

izdevumiem, bet vislielākie izdevumi šajā pozīcijā ir bijis Kultūras ministrijai (32%). 

Attēlā Nr. 9 redzams TP projektu ietvaros veikto ārpakalpojuma izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām 

pozīcjām.  

Attēls Nr.9 

 

Salīdzinot pārskata perioda ārpakalpojuma izmaksas dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, % visvairāk 

ārpakalpojumi ir bijuši  ES fondu informatīvajiem un publicitātes pasākumiem, informācijas sistēmas 

izveidi, attīstīšanai, projektu iesniegumu vērtēšanai, kā arī mācībām, konferencēm, semināriem, komitejām, 

darba grupām un citiem pasākumiem. 

Attēlā Nr. 10 redzams TP projektu ietvaros veikto atlīdzības izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām 

pozīcijām. 
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Attēls Nr.10 

 

Salīdzint pārskata perioda atlīdzības izmaksas dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, % visvairāk izdevumi ir 

bijuši ES fondu uzarudzībai (63%), administrēšanai (13%) un ES nākotnes kohēzijas politikas un ES fondu 

stratēģiskai plānošanai (5%). 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Kopumā apakšaktivitātes uzraudzības rādītāju progress ir vērtējams kā apmierinošs. Šajā pārskata periodā 

veikto izdevumu analīzi dalījumā pa atbalstāmajām darbībām ar iepriekšējo pārskata periodu, secināms, ka % 

izdevumu sadalījums pa pozīcijām un iestāžu griezumā ir ļoti līdzvērtīgs un izdevumu īpatsvars arī nākotnē 

varētu saglabāties ļoti līdzīgās proporcijās. 

Ņemot vērā, ka 2011.gadā DPP tika veikti grozījumi un mainīts Strukturālo reformu apakšaktivitātes rezultāta 

rādītājs, pārskata periodā veikti atbilstoši MKN Nr.1358 grozījumi, kā arī veikti aktivitātes ietvaros noslēgto 

vienošanos grozījumi.  

Lai nodrošinātu 1.5.1.1.1 apakšaktivitātes mērķa sasniegšanu un projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, 

CFLA veic projektu ietvaros sasniedzamo rezultātu skaitliskās vērtības uzraudzību un riska izvērtējumu 

atbilstoši projektu iesniegumā definētajiem riskiem attiecībā uz uzraudzības rādītāju izpildi, t.sk.  nodrošina 

apakšaktivitātes ietvaros īstenojamo projektu  izmaksu apkopošanu dalījumā pa atbalstāmajām darbībām 

pamatojoties uz MKN Nr.1358 (detalizētu informāciju par apakšaktivitātes īstenoto projektu izdevumiem 
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dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, skatīt ziņojuma pielikumā Nr. 3). 

Kā redzams attēlā Nr. 11 uz pārskata perioda beigām apakšaktivitātes ietvaros izdevumi kopumā (kumulatīvi) 

ir bijuši LVL 1 312 734,77 apmērā, no kuriem lielākā daļa izdevumi ir bijuši Valsts pārvaldes cilvēkresursu 

kvalitātes celšanas un kapacitātes stiprināšanai, sasniedzot 45% no kopējām izmaksām. Otrie vislielākie 

izdevumi ir bijuši strukturālo reformu  plānošanai, ieviešanai un  uzraudzībai, sastādot 39% no kopējām 

izmaksām. Salīdzinoši mazāki izdevumi ir bijuši Valsts pārvaldes īstenoto funkciju izvērtēšanas procesa 

pilnveidošanai– sasniedzot 11% (detalizētu informāciju par izdevumiem dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, 

t.sk., dalījumā ārpakalpojums, atlīdzība skatīt ziņojuma pielikumā Nr. 4). 

Attēls Nr.11 

Secinājumi TP: 

1. TP projektu izdevumu tendences arī šajā pārskata periodā, liecina, ka apjomīgākā izdevumu pozīcija ir un 

būs ES fondu uzraudzības nodrošināšana, t.sk atlīdzības nodrošināšana ES fondu vadībā iesaistītajiem 

darbiniekiem. Šobrīd esošo izdevumu pozīciju analīzes % sadalījums, ir skaidri parādījis galvenās TP  

izdevumu grupas esošajā plānošanas periodā.  

2. TP līdzekļu analīzes rezultātā iegūtās izdevumu tendences tiks izmantotas arī kā viens no instrumentiem 

izvērtēt iespējas TP izmaksu optimizēšanai un plānošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, kā arī šī 

plānošanas perioda pieejamās finansējuma rezerves sadalē. Svarīgi, lai pamata dati veicamajai analīzei būtu 

ticami, loģiski un visiem finansējuma saņēmējiem vienādi saprasti principi šo pārskatu aizpildīšanā.  

3. Esošā plānošanas perioda TP izdevumu analīze var kalpot kā instruments 2014.-2020. gada plānošanas 

perioda pieejamās TP finansējuma plānošanai, nosakot jaunā perioda TP atbalstāmās aktivitātes, 

attiecināmās izmaksas un citus īstenošanas nosacījumus. 

Kā redzams attēlā Nr. 12, no pārskata perioda kopējiem izdevumiem 4% veido atlīdzības izdevumi un 96% 

ārpakalpojumi. 100% apmērā ārpakalpojuma izdevumi ir bijuši informācijas un publicitātes nodrošināšanai, 

strukturālo reformu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai, kā arī valsts pārvaldes īstenoto funkciju 
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izvērtēšanas procesa pilnveidošanai. Atlīdzības izdevumi ir bijuši divās pozīcijās – projekta administratīvās 

darbības nodrošināšanai un valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes celšana un kapacitātes nodrošināšana. 

Attēls Nr.12 

 

Attēlā Nr. 13 redzams projektu ietvaros veikto ārpakalpojuma izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām 

pozīcijām. 

Attēls Nr.13  

 

Salīdzinot pārskata perioda ārpakalpojuma izmaksas dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, % visvairāk 
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ārpakalpojumi ir bijuši  valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes celšana un kapacitātes nodrošināšanai un 

strukturālo reformu  plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai – vidēji 43%. 

Attēlā Nr. 14 redzams projektu ietvaros veikto atlīdzības izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām pozīcijām. 

Attēls Nr.14 

 

Salīdzint pārskata perioda atlīdzības izmaksas dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, % visvairāk izdevumi ir 

bijuši valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes celšana un kapacitātes nodrošināšanai. 

Secinājumi Strukturālo reformu apakšaktivitātē 

1. Lai īstenotu strukturālās reformas un stiprinātu analītiskās spējas valsts pārvaldē, visvairāk finansējums 

tiek novirzīts cilvēkresursu kvalitātes celšanai, stiprināšnai un dažādu reformu ieviešanai un to 

uzraudzībai. FM īstenotais projekts ir vērsts uz FM un tās padotības iestāžu (Valsts ieņēmumu dienests, 

Valsts kase un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) analītiskās bāzes stiprināšanu un darbinieku 

kapacitātes celšanu. Valsts kancelejas projekta aktivitātes ir vērstas uz valsts īstenoto funkciju 

izvērtēšanas procesa pilnveidošanu, funkciju analīzes un funkciju auditu īstenošanu. 

2. Pilnveidojot analīzes veikšanai nepeiciešamās informācijas formātu, būs iespējams veikt precīzāku 

projektu veikto izdevumu uzskaiti, ko izmantot tālākai projektu efektīvākai īstenošanai un mēŗku 

sasniegšanai. 

Piezīme. Sniedz kopsecinājumus attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi. 

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

papildinātību/saskaņotību 

N/A 
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Piezīme. Informāciju sniedz reizi gadā, informāciju par pilnu gadu iekļaujot ziņojumā par iepriekšējā gada 

2.pusgadu. 

3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā 

rīcība to novēršanai 

Tehniskā palīdzība 

Tehniskās palīdzības projektos  nav konstatētas būtiskas problēmas uzraudzības rādītāju izpildē. Saskaņā ar 

DPP norādīto uzraudzības rādītāji visās aktivitātēs ir sasniegti. ES fondu TP finansējums pēc būtības ir 

paredzēts ES fondu vadībā iesaistīto institūciju vadības  procesa un atbalsta funkciju nodrošināšanai, 

līdzfinansējot dažādas atbalstāmās darbības. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Iepriekšējā pārskata periodā tika norādīta problēma saistībā ar rezultāta rādītāja „Nodrošināta Latvijas 

atbilstība Māstrihtas kritērijiem un gatavība Eiropas vienotās valūtas ieviešana” norādīšanu vienošanās par 

projektu īstenošanu. Pārskata periodā tika veikti grozījumi abos projektos, kuros tika veikti precizējumi 2.7. 

sadaļā attiecībā uz projekta mērķi, norādot uz projektu ietvaros  sasniedzamo rādītāju sasaisti ar 

apakšaktivitātei noteikto rādītāju. 

4. 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 

MK 13.03.2012. sēdes protokola Nr.14 26.§ Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim" ietvaros 

noteikta 1.mērķa 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

finansējuma apguves mērķis 2012.gada ietvaros.  

MK 04.12.2012. sēdes protokola Nr.68 34.§ Par informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un 

Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 30.septembrim” ietvaros FM informāciju par atalgojuma 

daļas attiecināšanu un elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas projekta rezultātiem un pieejamo TP 

finansējumu sagatavos un noteiktā kārtībā MK sniegs vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par Eiropas 

Savienības fondu apguvi 2013.gada trešajā ceturksnī. 

Pamatojoties uz VI priekšlikumu, EK  ir sniegusi viedokli par  darba laika uzskaites vienkāršošanu un tai 

izmantojamo sistēmu (turpmāk - DLUS). 2012. gada  decembrī saņemts EK atbalsts sistēmas ieviešanai. 

Plānots, ka DLUS sistēma sāks darboties 01.01.2014. un tā tiks finansēta 2014.-2020. gada plānošanas perioda 

TP finansējuma ietvaros. Šajā plānošanas periodā plānots izstrādāt metodiku atalgojuma daļveida dalījumam un 

tā piemērošanas principiem. Par progresu un rezultātiem dalītās DLUS ieviešanai FM jāziņo MK ar 3.ceturkšņa 

informatīvajā ziņojumā par ES fondu ieviešanu. Vadošā iestāde, pamatojoties uz AI/ SI sniegto informāciju  

izstrādās  metodiku  attiecināmības proporciju noteikšanai katram amatam..  

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Pamatojoties uz MK 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (protokols Nr.75, 45.§) uzdevumu, Valsts 

kanceleja, apkopoja ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sniegto informāciju, sagatavoja informatīvo ziņojumu 

"Par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem pētījumiem" un iesniedza to MK apstiprināšanai uz 31.07.2012. 

valdības sēdi. Saskaņā ar 31.07.2012. MK sēdes protkollēmuma Nr.42 33.§ 2.punktu Izglītības un zinātnes 
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ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Finanšu ministrija, Labklājības ministrija, 

Ekonomikas ministrija un Valsts kanceleja līdz 2012.gada 1.septembrim nosūtīja Pārresoru koordinācijas 

centram ievietošanai Pētījumu un publikāciju datubāzē informatīvā ziņojuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.pielikumā 

minētos pētījumus, kuru ieviešanas statuss ir "pabeigts". 

Piezīme. Atspoguļo Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejās izvirzīto uzdevumu izpildi 

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 būtiskas neatbilstības nav konstatētas. 

Izskatot maksājumu pieprasījumus, IZM 2.kārtas projekta ietvaros tika konstatēti Publisko iepirkumu likuma 

pārkāpumi (noslēgts līgums nepiemērojot attiecīgo iepirkumu procedūru). CFLA pieņēma lēmumu par finanšu 

korekcijas piemērošanu 25% apmērā. Līdz ar to neatbilstības summa ir LVL 75,77 apmērā, kas ir atgūta 2012. 

gada 3. ceturksnī, ieturot to no kārtējā maksājuma pieprasījuma.  

Neatbilstoši veikto izdevumu apjoms no TP projektu īstenošanas uzsākšanas (1.kārtas un 2.kārtas projektos) līdz 

pārskata perioda beigām ir LVL 215 227.03 jeb 0,31% no noslēgto vienošanos kopsummas un 0,57% no 

projektos pieprasītā finansējuma, t.sk. 1.atlases kārtā – LVL 215 044,95 un 2.atlases kārtā – LVL 182,08. 

Iepriekšējā AI ziņojumā tika norādīta neatbilstoši veikto izdevumu kopsumma LVL 215 262,55. Salīdzinot ar 

šajā pārskata periodā norādīto, ir vērojams samazinājums ( anulētas neatbilstības dēļ, balstoties uz CFLA 

vadības grupas sanāksmē nolemto nepiemērojot finanšu korekciju projekta vadītāja līguma izmaksām 

Veselības ministrijas 2.kārtas projektā). Lai samazinātu neatbilstoši veikto izdevumu rašanos,  CFLA turpina 

skaidrojošu un preventīvu darbu ar finansējuma saņēmējiem. 2012.gadā CFLA uzsāka izlases veida iepirkumu 

pirmspārbaudes, tādējādi mazinot neatbilstoši veikto izdevumu par iepirkumiem rašanās risku (sīkāk par 

veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm skatīt ziņojuma 2.7.sadaļā). 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir veikusi dienesta pārbaudi saistībā ar konstatētajām 

neatbilstībām ministrijā un tās padotības iestāžu īstenotajos projektos (konstatēta neatbilstība par autonomas 

sniegtajiem pakalpojumiem un neprecīzi aprēķinātas izmaksas par telekomunikācijas pakalpojumiem. 

Disciplinārlietas nav ierosinātas. Ņemot vērā, ka TP FS ir VB iestādes – neatbilstošu veiktu izdevumu 

gadījumos tiek nodrošināts, ka finansējuma saņēmējs vērtē iemeslus, ziņo par plānotajam korektīvajām 

darbībām. Pārskata periodā šāda informācija  saņemta par pārkāpumiem VRAA projektā. Vienlaikus 

konsultējoties EK, lai maksimāli efektīvi apgūtu TP līdzekļus, VI meklē risinājumus attiecībā uz līdzekļu 

pārdali,  ņemot vērā ierobežojumu neatbilstošo izdevumu summas izmantot tām pašām darbībām.      

Strukturālo reformu apakšaktivitātē neatbilstoši veiktie izdevumi nav konstatēti. 

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

priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās sadarbības iestādes darbu 

Pārskata periodā ir uzsākti divi auditi, kuros iekļauti arī TP projekti:  

1. FM Iekšējā audita veiktais audits „Projektu risku novērtēšana pārbaužu projektu īstenošanas vietās 

plānošanai un pārbaužu apjoma noteikšanai”, 

2. Eiropas Komisijas īstenotais Atgūstamo summu iegrāmatošanas un nepamatotu maksājumu atgūšanas 

audits. Auditu ziņojumus plānots saņemt nākamajā pārskata periodā.  

3. Uzsākta sertificēto izdevumu revīzija TP FM 1.kārtas projekta ietvaros iesniegtajam maksājumu 

pieprasījumam Nr. 11 (par laika posmu no 01.04.2011. līdz 30.06.2011) un revīzijas ziņojumā tika 
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norādīts, ka sertificētie izdevumi ir attiecināmi finansēšanai no ESF, ERAF un KF. 

4. Savstarpējās sadarbības elektroniskās informācijas apmaiņas jomā veicināšanai sadarbības iestāde 

nodrošina iespēju finansējuma saņēmējiem veikt līgumā par ES fondu projekta īstenošanu paredzētā plānoto 

maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafika un maksājuma pieprasījumu datu ievadi elektroniski 

sadarbības iestādes 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.  

5. Pārskata periodā tika noslēgtas TP ietvaros 21 un Strukturālo reformu apakšaktivitātes ietvaros divas 

vienošanās par CFLA vadības informācijas sistēmas (turpmāk – CFLA VIS) ārējās vides lietošanu.  

6. CFLA 2012.gada 26.oktobrī organizēja apmācības par CFLA VIS ārējās vides lietošanu, kurās piedalījās 10 

finansējuma saņēmēji. 

7. Iepriekšējā pārskata periodā CFLA un VI saņēma Valsts kancelejas priekšlikumus TP projektu uzraudzības 

vienkāršošanai. Izvērtējot sniegtos priekšlikumus, pārskata periodā ir samazināts iesniedzamo pamatojošo 

dokumentu kopiju skaits, proti, CFLA lūdz finansējuma saņēmējiem iesniegt tikai izdevumus pamatojošo 

dokumentu pārbaudes izlasē iekļauto dokumentu kopijas. CFLA izvērtēja Ieteikumu par maksājuma 

pieprasījumu pārbaudes apvienošanu ar pārbaudēm projektu īstenošanas vietās un secināja, ka, iespējams, 

zināmā mērā samazinātu finansējuma saņēmēju ieguldījumu maksājuma pieprasījuma sagatavošanā, tomēr 

rezultātā būtiski palielinātu gan CFLA, gan paša finansējuma saņēmēja ieguldījumu un administratīvos 

resursus pārbaudes laikā. Savstarpējās sadarbības elektroniskās informācijas apmaiņas jomā veicināšanai, 

sadarbības iestāde nodrošina iespēju finansējuma saņēmējiem veikt līgumā par ES fondu projekta 

īstenošanu paredzētā plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafika un maksājuma pieprasījumu 

datu ievadi elektroniski sadarbības iestādes 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. Pārskata periodā tika noslēgtas TP ietvaros 21 un 

Strukturālo reformu apakšaktivitātes ietvaros divas vienošanās par CFLA vadības informācijas sistēmas 

(turpmāk – CFLA VIS) ārējās vides lietošanu. CFLA 2012.gada 26.oktobrī organizēja apmācības par CFLA 

VIS ārējās vides lietošanu, kurās piedalījās 10 finansējuma saņēmēji. 

4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

1.   Pamatojoties uz  2012.gada 4.septembra  vadošās iestādes un CFLA sanāksmē par Eiropas Savienības 

fondu uzraudzības jautājumiem lemto par MK noteikumu Nr. 694 grozījumu projektu saistītiem 

jautājumiem, aktuālajiem TP projektu ieviešanas jautājumiem, VI un CFLA vienojās par rīcības plānu 

ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanai. Turpmāk VI pieprasot  papildu informāciju 

finansējuma saņēmējiem par nepieciešamo papildu finansējumu, jāaptver informācija par AI/SI 

administrējamo ES fondu aktivitāšu skaitu, apjomu un projektu skaitu, finanšu apjomu (dalījumā pēc 

projektu statusu VIS), aritmētiskiem aprēķiniem un TP projekta rādītājiem.  

2.   2012.gada 4.septembrī VI un CFLA vienojās par ES fondu uzraudzības jautājumu rīcības plānā 

(01.01.2012.-30.06.2012.) noteikto izdevumu izpildi,  paveikto un turpmāko rīcību, lai tiktu 

nodrošināta uzdevumu izpilde norādītajā termiņā. Tika konstatēts, ka noteikto uzdevumu izpilde 

notiek atbilstoši rīcības plānam. 

3.   VI un CFLA vienojās, ka apmācību, semināru u.c. pasākumu attiecināšanas jautājumi no tehniskās 

palīdzības projekta, ārvalstu apmācības, komandējumi u.c. pasākumi vairs nav jāsaskaņo ar vadošo 

iestādi. Iestādes vadītājam ir rūpīgi jāizvērtē konkrēto apmācību lietderīgums, sagaidāmais rezultāts 

(efektivitāte), sasaiste ar darbinieka amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem. Detalizēta vadošās 

iestādes nostāja par apmācību un komandējumu finansēšanu no TP līdzekļiem ir detalizēti izklāstīta 
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š.g. 12.jūlija AI/SI sanāksmes protokolā par ES fondu jautājumiem (sīkāk skatīt: 

http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/protokoli/Protokols_rakstiska_procedrua_12072012.pdf). 

4.   VI un SI sadarbība ir  pilnveidojusies – gan informācijas apmaiņas ziņā, gan virzot korektīvos 

risinājumus TP, kā arī 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes projektu ieviešanā. Notiek regulāras operatīvās 

sanāksmes, nodrošinot konstruktīvu jautājumu risināšanu. 

Sadarbībā problēmas nav konstatētas. regulāri notiek aktuālo jautājumu risināšana, kā arī informācijas 

apmaiņa gan elektroniskās sarakstes veidā, gan progresa sanāksmēs. 

Piezīme. Informāciju sniedz par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām 

problēmām un priekšlikumiem par sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu. 

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 

TP un Strukturālo reformu apakšaktivitātes ietvaros pārskata periodā iesniegtajos progresa pārskatos 

finansējuma saņēmēji problēmas nav norādījuši, nav iekļāvuši arī ierosinājumus attiecībā uz projektu ieviešanas 

un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu. 

Piezīme. Analīzi balsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās sniegto informāciju, sniedzot 

atbildīgās iestādes priekšlikumus par rīcību ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai. 

4.6. Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā 

Nākamajā pārskata periodā ir nepieciešama šāda rīcība: 

FM nodrošināt:  

1. Grozījumu izstrādi  FM 2012.gada 21.maija iekšējos noteikumos Nr. 12-29/18 „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”, lai precizētu vienošanās grozījumu 

saskaņošanas kārtību ar vadošo iestādi (indikatīvi līdz 31.05.2013). 

2. Pamatojoties uz FM kā finansējuma saņēmēja priekšlikumu par projekta terminā pagarinājumu, ņemot 

vērā,  ka apakšaktivitātes projektos vairākas īstenojamās aktivitātes ir saistītas ar Latvijai nozīmīgiem 

procesiem (Māstrihtas kritēriju izpildes nodrošināšana un eiro ieviešana, dalība OECD, gatavošanās 

Latvijas prezidentūrai  ES Padomē 2015.gada pirmajā pusē, atbilstošas valsts pārvaldes kapacitātes 

nodrošināšana svarīgo procesu un reformu kvalitatīvai nodrošināšanai u.tml.) efektivitātes nolūkos 

izvērtēt  vairāku projektu aktivitāšu ieviešanu racionāli pārplānot atbilstoši aktuālai situācijai un turpinot 

to ieviešanu arī 2014. un 2015.gadā (indikatīvi līdz 31.05.2013). 

3. Pilnveidot pārskata veidlapu par TP projektos veiktajām attiecināmajām izmaksām pa atbalstāmajām 

darbībām, kura tiek izmantota TP datu analīzei, lai visiem TP finansējuma saņēmējiem ir vienota izpratne 

par pārskatu aizpildīšanas principiem (indikatīvi līdz 30.06.2013). 

4. Lai savlaicīgi identificētu un būtiski mazinātu valsts budžeta izdevumu plāna neizpildes riskus, kā arī lai 

nodrošinātu 2013. gada mērķu maksājumu izpildi finansējuma saņēmējam sākotnēji plānotajā apmērā, 

pēc Valsts kases informācijas saņemšanas par ES fondu budžeta apguvi (mēneša apguves 

progress/neizpilde),  VI pieprasīt finansējuma saņēmējam sniegt argumentētu skaidrojumu par  neizpildes 
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iemesliem un plānoto proaktīvo korektīvo rīcību, lai nodrošinātu VB līdzekļu apguvi un plānoto 

maksājumu pieprasījumu prognožu apguvi atbilstoši sākotnēji plānotam. 

5. Saistībā ar grozījumu MK noteikumos Nr. 694 stāšanos spēkā FM nodrošināt 14.03.2011. vadlīniju 

„Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-2013. gada plānošanas periodā” 

grozījumu spēkā stāšanos, tādējādi nosakot skaidru un nepārprotamu normatīvo regulējumu 

attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām TP projektos. 

Piezīme. Sniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan attiecībā uz citām institūcijām. 


