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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 

01.01.2012. līdz 30.06.2012. 

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu 

ieviešanas gaitu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu 

uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP). 

 Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas 

Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansēto aktivitāšu 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. Šī 

informācija tika prezentēta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā. 
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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. 

„Atbalsts strukturālo reformu 

īstenošanai un analītisko spēju 

stiprināšanai valsts pārvaldē” 

(turpmāk – Strukturālo reformu 

apakšaktivitāte) 

2 781 474,03 2 825 068,00 101,57* 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 12 630 647,49 98,31 

2.4.1.1.** 16 153 989,30 16 153 989,00 100,00 35 14 846 608,65 91,91 

3.7.1.1. 40 488 570,07 40 488 570,00 100,00 46 35 650 701,71 88,05 

3.8.1.1. 8 574 208,80 8 574 208,00 100,00 34 6 390 749,25 74,53 

TP KOPĀ 78 064 529,20 78 064 528,00 100,00 50 69 518 707,10 89,05 

1.5.1.1.1. 

un TP 
KOPĀ 80 846 003,23 80 889 596,00 100,06 52 72 300 181,10 89,43 

 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. 

*DPP veikti grozījumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, aktivitāti regulējošajos MK noteikumos plānots veikt nepieciešamās izmaiņas 2012. gada 3.ceturksnī. 

** 2.4.1.1.aktivitātē ES fonda finansējums atbilstoši Eiropas komisijai (EK) apstiprinātajai DP atšķiras, jo finansējums ticis pārdalīts citām aktivitātēm, kas ir saskaņots 

nacionālā līmenī, taču joprojām tiek skaņots ar EK
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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 

2011.gada beigās tika uzsākta un pabeigta 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 2. atlases kārta. Tika 

apstiprināti 25 projektu pieteikumi par projektu īstenošanu. 21 vienošanās par projekta īstenošanu tika noslēgta 

2011.gada nogalē, bet četriem projektiem - 2012.gada sākumā.  

Tehniskās palīdzības projektu iesniegumu atlases 2. kārtas aktivitāšu mērķis ir atbalstīt iesaistītās institūcijas 

DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

vadības funkciju, tiešā vadības procesa un atbalsta funkciju nodrošināšanā, līdzfinansējot dažādas atbalstāmās 

darbības.  

2. kārtā noslēgto vienošanos kopējā attiecināmo izmaksu summa ir LVL 38 937 495.00, kas ir 49,88% no DPP 

noteiktā kopējā attiecināmā finansējuma jeb 81,98% no kopējā 2. atlases kārtā pieejamā finansējuma. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

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

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

 Tehniskā palīdzība 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par ES fondu tehniskās palīdzības (turpmāk – TP) īstenošanu, 

kopējais ES fondu finansējums ir LVL 78 064 528.00 (paredzēts tikai Eiropas Komisijas 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. 

Pārskata periodā TP aktivitāšu ietvaros norit 25 projektu īstenošana (projektu 2. atlases kārta), kā arī pārskata 

perioda beigās tika pabeigti visi 1. kārtas projekti (25 projekti) -  tika veikti noslēguma maksājumi, t.sk. veikta 

informācijas aktualizēšana par 1. atlases kārtas neizmantoto TP finansējumu un veikti vienošanās grozījumi 

par projektu ietvaros faktiski veiktajiem izdevumiem. Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) vienošanās 

grozījumu saskaņošana tiks pabeigta  nākamajā pārskata periodā.  

Abu atlases kārtu noslēgtā līgumu kopējā summa ir LVL 69 500 609,76 (LVL 30 563 114,76  1. atlases kārtas 

ietvaros noslēgtā līgumu kopējā summa un LVL 38 937 495,00 2. atlases kārtas ietvaros noslēgtā līgumu 

kopējā summa), kas veido 89,03% no kopējās TP pieejamā finansējuma.  

Neizmantotais finansējums LVL 8 563 918,24 sastāv no MKN Nr.694
1
 noteiktās kopējās finansējuma 

rezerves, kas ir LVL 8 290 198,24   (t.sk.,  TP pirmās atlases kārtas neizmantotā finansējums, kurš tika pārcelts 

uz otro atlases kārtu) un LVL 273 720,00 (TP 2. atlases kārtas ietvaros projekti netika iesniegti par maksimāli 

pieejamo summu)  

1.   Veiktās atmaksas TP finansējuma saņēmējiem no projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 30.06.2012. ir veiktas 

LVL 32 371 821,92, kas ir 46,58% no kopējā TP projektos apstiprinātā finansējuma. 

Visiem 1. atlases kārtas projektiem apstiprināti noslēguma maksājuma pieprasījumi, kā arī grozītas vienošanās 

par faktiski izlietoto finansējumu. TP 1. kārtas kopējais apgūtais finansējums ir LVL 30 563 114,76, t.sk., EM 

projekta faktiski veiktie attiecināmie izdevumi (skatīt 1.5.sadaļu), kas ir 39,15% no kopējā ES fondu 

finansējuma. 

Uz pārskata perioda beigām 2. atlases kārtas ietvaros noslēgtajām vienošanām ir veiktas atmaksas TP 

finansējuma saņēmējiem LVL 1 808 707,16 apmērā, kas ir 4,65% no kopējās noslēgto otrās atlases kārtas 

vienošanās kopsummas.  

Analizējot maksājuma mērķa izpildi, TP prioritāšu ietvaros, secināms, ka finanšu apguves progress ir 

līdzvērtīgs visās TP prioritātēs, vidēji sasniedzot 93% no pārskata periodā plānotā apjoma. Nelielā neapguve 

saistīta ar neprecīzi saplānotajiem līdzekļiem un regulāru iepirkumu pārcelšanu uz nākamajiem pārskata 

periodiem, jo iepirkumu veikšana process nenoritēja kā sākotnēji plānots dēļ publiskā iepirkuma procedūru 

piemērošanas saistītajiem jautājumiem, biežu ārējo normatīvo aktu izmaiņām. 

2012. gada pirmajā pusgadā tika apgūts viss pieejamais finansēšanas plānā paredzētais finansējums LVL 

5 845 031,00 apmērā, kas ir 61% no 2012. gadā kopā plānotā. Kopumā progress vērtējams pozitīvi. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Apakšaktivitātes ietvaros tiek īstenots Valsts kancelejas projekts „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai 

valsts pārvaldē” un   Finanšu ministrijas projekts „Atbalsts reformām budžeta un finansu politikas jomā” par 

kopējo summu LVL 2 781 474,00, kas ir 100% no kopējā pieejamā DPP finansējuma. Veiktās atmaksas 

                                                           
1
 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta 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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finansējuma saņēmējiem no projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 30.06.2012. ir veiktas LVL 938 664,39 

apmērā, kas ir 33,75% no kopējā projektos apstiprinātā finansējuma.  

Finansēšanas plānā paredzētais finansējums atmaksām valsts pamatbudžetā 2012. gadam ir  LVL 859 731,00, 

bet faktiski veiktās atmaksas pārskata periodā bija veiktas LVL 125 805 apmērā, kas ir 15% no plānotā 2012. 

gadā (skatīt  2.2. sadaļu). Kopumā progress vērtējams kā vājš, jo pārskata periodā netika veiktas atmaksas 

valsts budžeta ieņēmumos par maksājuma pieprasījumos pieprasītajiem līdzekļiem par 2012. gada 2. ceturksni. 

Uz pārskata perioda beigām finanšu līdzekļu apguve pret mērķi  ir sasniegta 35% apmērā un salīdzinājumā 

pret mērķi 2012. gadā kopā,  14% apmērā. Šāda apguve ir skaidrojama ar to, ka finansējuma saņēmēji regulāri 

veic izmaiņas plānotajos maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikos, plānoto finansējumu pārceļot uz 

nākamajiem pārskata periodiem (galvenie kavējošie faktori – ietaupījumi komandējumu izdevumos, 

pakalpojumu līgumi noslēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots, iepirkumu process ilgāks nekā 

plānots). 

Tomēr neskatoties uz zemo apguvi 2012. gada 1. pusgadā,  finansējuma saņēmēji plāno 2012. gada paredzēto 

finansējumu apgūt 2012. gada 4. ceturksnī. 

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

ieviešanai valsts pārvaldē” 

Valsts kancelejas 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/pasakums151/strukturaloreformuistenosana/ 

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

projekti/strukturaloreformuistenosana/par-projektu/ 

Pārskata periodā projekta ietvaros nodrošināts: 

1. Organizētas projekta pētījumu un novērtējumu gala prezentācijas ar ministriju & PVG pārstāvju 

piedalīšanos, lai publiskotu projekta ietvaros sagatavoto pētījumu rezultātus.  

2. Notikusi SIA "Stochholm School of Economics in Riga" veiktā pētījuma "Valsts konkurētspējas 

novērtējums" prezentācija un apspriede ar Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 

komisiju. 

3. Noorganizētas apmācības Politikas ietekmes novērtējuma jomā (kopā 88 dalībniekiem), kā arī 

noorganizēts 1 apmācību seminārs "Vide, kurā aug un attīstās darbinieki" 25 valsts iestāžu personāla 

speciālistiem.  

4. Apstiprināts ziņojums par pārbaudes uzdevumiem tādās sadaļās kā gramatika, lasītprasme, rakstītprasme, 

klausīšanās un runāšana. 

5. Veikti funkciju auditi „Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmas un tās institucionālās struktūras  

(akreditācijas sistēmas) izvērtējums” un  „Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļu vietņu 

un valsts informācijas sistēmu optimizācijas iespēju izvērtējums”. 

6. Valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes celšana specifiski risinot jautājumus, kas saistīti ar spēju 

nodrošināt ES prezidentūru. 

Projekts ar iepriekšminētajām darbībām šajā un iepriekšējos pārskata periodos īstenojot strukturālo reformu  

ieviešanu valsts pārvaldē, sniedzot ilgtermiņa ieguldījumu valsts konkurētspējas kāpināšanā un paaugstinot 

valsts pārvaldes darbinieku analītiskās spējas, ir sekmējis projekta mērķa sasniegšanu. 

Tā kā 2012.gada janvārī darbu sākusi jauna institūcija - Pārresoru koordinācijas centrs, lai optimizētu  

funkciju auditu tēmu apstiprināšanu kārtējam gadam, funkciju auditu tēmas turpmāk tiks definētas un 

http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/pasakums151/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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apstiprinātas Valsts kancelejai, sadarbojoties ar Pārresoru koordinācijas centru. 

2012.gada 2. pusgadā tiek plānots pabeigt Strukturālo reformu ietekmes vērtējumu ietvaros noslēgto līgumu 

„Funkciju auditu atbalsta pētījumi”, „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei” un „Personāla 

atlases un plānošana” īstenošanu. 

Finanšu ministrijas projekts Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/003/001 „Atbalsts reformām budžeta un 

finanšu politikas jomā”  

FM īstenotajā projektā pārskata periodā noslēgti divi līgumi „Finanšu ministrijas lietvedības un dokumentu 

vadības sistēmas papildinājumu piegāde, ieviešana, izmaiņu veikšana un uzturēšana” un „Finanšu ministrijas 

darbinieku angļu valodas apmācība”.  

Papildus informāciju par projektu skatīt: 

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

_reformam_budzeta_un_finansu_politikas_joma/ 

Pārskata periodā projekta ietvaros nodrošināts: 

1. Valsts iestāžu darbinieki projekta aktivitāšu ietvaros apmeklēja apmācības par tautsaimniecības analīzi, 

fiskālās politikas, valsts budžeta un publisko finanšu vadības politikas veidošanu, par finanšu tirgus 

attīstības politiku un attīstības finanšu instrumentu darbību, nodokļu politiku, grāmatvedības 

metodoloģijas jautājumiem, kā arī publiskās un privātās partnerības saistītajos jautājumos. 

2. Valsts kase noslēgtās vienošanās ietvaros nodrošināta FM pieeja starptautiskām ekonomiskās informācijas 

datu bāzēm, kā arī veikts pētījums aktivitātes „Pētījums par atalgojuma apjomu, kā arī darbinieku 

apmācība, lai nodrošinātu sabiedriskā sektorā nodarbināto darba samaksas sistēmas pilnveidošanu” 

ietvaros un izstrādāts dokuments aktivitātes „Dokumentu vadības sistēmas izstrāde, vienlaicīgi apmācot 

sistēmas lietotājus” ietvaros. 

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

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

Projekts ar iepriekšminētajām darbībām šajā un iepriekšējos pārskata periodos rada priekšnoteikumus reformu 

īstenošanai, kas ļauj atjaunot ekonomisko stabilitāti un ilgtspējīgu tautsaimniecības izaugsmi, stiprinot 

reformām nepieciešamo analītisko bāzi un darbinieku prasmes, tādejādi sekmējot projekta mērķa sasniegšanu. 

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 nākamajā pārskata periodā nepieciešams: 

1. Virzīt iesniegšanai Valsts kancelejā grozījumus MK noteikumos Nr.694, lai precizētu regulējumu attiecībā 

uz ES fondu uzraudzību, izmaksu attiecināmību, apmācību finansēšanu un citiem jautājumiem tādejādi 
nodrošinot maksimāli efektīvu ES fondu līdzekļu izlietošanas uzraudzību un optimālu rezultātu 

sasniegšanu 2. kārtā, kā arī, lai novērstu izdevumu neattiecinamības riskus nākotnē un nodrošinātu 

sekmīgu ES fondu apguvi. 

2. EM 1. kārtas TP projekta ietvaros vienošanās grozījumu parakstīšana par faktiski veiktajiem izdevumiem. 

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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3. Lai pilnveidotu TP 2. kārtas ieviešanas uzraudzību un kontroli, vienlaicīgi  nodrošinot Valsts kontroles 

audita ziņojumos izteikto konstatējumu un ieteikumu ieviešanu attiecībā uz TP līdzekļu efektivitātes 

izvērtējumu, VI sadarbībā ar CFLA pilnveidot pārskata veidlapu par tehniskās palīdzības projektā 

veiktajām attiecināmajām izmaksām atbalstāmo darbību ietvaros, kā arī VI detalizēti analizēt 

iepriekšminēto pārskatu ietvaros iesniegto  informāciju (datu analīze finansējuma saņēmēju griezumā pa 

atbalstāmo darbību pozīcijām, t.sk. izmaksu analīze uz 1 finansēto TP darbinieku.) Šāds informācijas 

apkopojums ļaus sniegt precīzāku uzraudzības informāciju Eiropas Komisijai, analizēt konkrēto TP  

projektu ieviešanas  progresu, kā arī savlaicīgi izstrādāt kritērijus TP līdzekļu rezerves pārdalei  (LVL 8 

290 198), kas TP  2. kārtā  ir būtiskākā atšķirībā no TP 1. kārtas ieviešanas. 

4. Izvērtēt 27.10.2009. MK noteikumu Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un 

izvērtēšanas kārtība” 3. pielikumā „AI ziņojums par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanu” iekļaujamo informāciju, lai nodrošinātu ziņojuma sadaļu ietvaros nedublējošas informācijas 

atspoguļošanu. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

1. Ar Ministru kabineta 2011.gada 2.novembra rīkojumu Nr. 574 tika veiktas finansējuma pārdales starp 

DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitātēm un apakšaktivitātēm, tai skaitā 

1.5.1.1.1.apakšaktivitātei tika samazināts finansējums par 43 594 latiem un tika veikti precizējumi 

sasniedzamajos uzraudzības rādītājos. Līdz ar to jāveic attiecīgi grozījumi 2009.gada 24.novembra 

Ministru kabineta noteikumos Nr.1358 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un 

nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un 

analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē" (turpmāk – MKN Nr.1358). 

Pārskata periodā tika sagatavots MKN Nr 1358 grozījumu projekts, kurā plānotas izmaiņas uzraudzības 

rādītājos, kā arī noteikts sadarbības iestādes pienākums veikt projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas 

plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību.  

 Apakšaktivitātes projektu ietvaros kopā sasniedzamie uzraudzības rādītāji: 

1. iznākuma rādītājs – apmācīto personu skaits ir 6000 (jāapmāca valsts pārvaldes darbinieki par labāka 

regulējuma politikas instrumentiem, politikas plānošanu un politikas ietekmes izvērtējumu) 

2. rezultāta rādītājs –– normatīvo aktu īpatsvars, kuriem veikts ietekmes izvērtējums, 2013.gadā ir 30% no 

kopējā valdībā gada laikā apstiprināto normatīvo aktu skaita. 

Apakšaktivitātes rezultāta rādītājs –– „2013.gadā 100% nodrošināta Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem 

un gatavība Eiropas vienotās valūtas ieviešanai” sasniegšanu sekmē  2.1. un 2.2. apakšpunktos noteiktie 

apakšaktivitātes projektu ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji. 

Finanšu ministrijas projektā apmācību, un pētījumu rezultātā tiek veidoti nepieciešamie nosacījumi, lai 

Finanšu ministrija varētu  piedāvāt  un vadīt reformas, kas valsts ekonomikai dotu tādus ietekmes rādītājus  

kā valsts budžets ar ierobežotu Māstrihtas kritērijiem atbilstošu deficītu, kā arī vidēja termiņa uz rezultātu 

balstītas budžeta prakses ieviešana.  

Valsts kancelejas projektā plānotās atbalsta aktivitāte Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā, uzskatāma 

par ievērojamu Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas līdzekli, ir analītiskās spējas veicinoša  un 

sekmējoša  apakšaktivitātes rezultāta rādītāja sasniegšanai.  

Apakšaktivitāšu ietvaros īstenojamo projektu darbības  konkrētās  jomās, pētījumi un normatīvo aktu izstādes 

pilnveide ir veicinošas darbības apakšaktivitātes  rezultāta rādītāja sasniegšanai, kā arī sekmē  projekta mērķa 

sasniegšanu. 

2. Pēc MKN Nr.1358 grozījumu apstiprināšanas, jāveic attiecīgi grozījumi apakšaktivitātes projektu 

sasniedzamajos uzraudzības rādītājos. MKN Nr.1358 plānots iesniegt Valsts kancelejā 2012. gada 3. ceturksnī. 
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Citas būtiskas izmaiņas aktivitātes ieviešanā netiek plānotas.  

3. Lai pilnveidotu 1.5.1.1.1. apakašaktivitātes ieviešanas uzraudzību un kontroli, VI sadarbībā ar CFLA 

pilnveidot pārskata veidlapu par 1.5.1.1.1. apakšaktivitates ietvaros īstenoto projektu veiktajām attiecināmajām 

izmaksām atbalstāmo darbību ietvaros, kā arī VI detalizēti analizēt iepriekšminēto pārskatu ietvaros iesniegto  

informāciju. 

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 pārskata periodā konstatētās problēmas aktivitāšu ieviešanā ir saistītas ar kavējumiem iepirkumu 

veikšanā, finanšu plānošanā, nekvalitatīvi sagatavotiem un kavētiem maksājuma pieprasījumiem, kā arī 

efektivitātes un koordinējošās funkcijas problēmas publicitātes un komunikācijas aktivitāšu īstenošanā TP 

projektos un attiecināmo /neattiecināmo   

1. Lai efektivizētu un koordinētu publicitātes un komunikācijas pasākumu izmaksas, MKN Nr.694 tika 

iekļauts nosacījums, ka tām ir jābūt iekļautām ES  fondu darbības programmu komunikācijas plānā. Šādam 

ES fondu iestāžu plānoto komunikācijas pasākumu plānam 2012.gadā un turpmāk nebūs vairs tikai 

informatīvs raksturs, bet tas būs priekšnoteikums, lai plānoto komunikācijas pasākumu/ aktivitāti varētu 

finansēt no tehniskās palīdzības  projekta.  

2. Lai mazinātu TP projektos attiecināmo izmaksu interpretāciju finansējuma saņēmēju vidū, uzsākta FM 

14.03.2011 vadlīniju Nr. 10.1. „Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-2013. 

gada plānošanas periodā” precizēšana, lai nodrošinātu nepārprotamu normatīvo regulējumu. 

3. Neatbilstoši veikti izdevumi TP projektu ietvaros, t.sk. TP 2. kārtas ietvaros. Lai samazinātu neatbilstoši 

veikto izdevumu rašanos, 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. Informācija 

par visām pārskata periodā konstatētajām neatbilstībām norādīta ziņojuma 4.2.sadaļā. 

Pārskata periodā problēmas, kas kavētu aktivitātes uzsākšanu vai plānošanu netika konstatētas. Tāpat nav 

bijuši būtiski aizkavējumi vienošanās slēgšanā un aktivitāšu īstenošanā. CFLA finansējuma saņēmēju 

iesniegtos maksājuma pieprasījumus un progresa pārskatus izskata noteiktajā termiņā. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Pārskata periodā netika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi, netika veiktas pārbaudes projektu īstenošanas 

vietās un iepirkumu pirmspārbaudes, tāpēc nav konstatētas atkāpes, tomēr aktivitātes ietvaros  CFLA stingrāk 

jākontrolē ar iepirkumiem saistītie riski un iepirkumu plānu realizācija, lai uzlabotu kopējo apguvi aktivitātes 

ietvaros. 

MKN  Nr. 1358 projekta grozījumu saskaņošana process aizkavējas, jo ar Ministru prezidenta 2012. gada 15. 

maija rezolūciju Nr. 111-1/34 tika uzdots MK noteikumu projektu saskaņot ar Pārresoru koordinācijas centru 

(PKC), kā arī ņemot vērā  PKC un Valsts kancelejas sniegtos atzinumus par noteikumu projektu,  2012. gada 

1. jūnijā notika kopīga sanāksme ar Valsts kancelejas un FM pārstāvjiem, lai vienotos par iespējamajiem 

risinājumiem MK noteikumu saskaņošanas procesā. 

Attiecībā uz konstatētajām problēmām finanšu līdzekļu apguvē skatīt ziņojuma 2.1. un 2.2. sadaļu. 
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Detalizētāka informācija par problēmām projektu īstenošanas gaitā iekļauta ziņojuma 2.5. sadaļā.  

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

ir sagatavojusi rīcības plānu nākamajam pārskata periodam, kurā apkoptas visas identificētās problēmas, 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) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

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

kombinācijai. 
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2. Finanšu līdzekļu apguve 

2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā
1
 

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/  

apakšaktivitāte 
Iesniegtie maksājuma pieprasījumi3 

Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma 

saņēmējiem2                                                                     
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. 

„Atbalsts 

strukturālo reformu 

īstenošanai un 

analītisko spēju 

stiprināšanai valsts 

pārvaldē” 

938 664,39 938 664,39 33,75 938 664,39 938 664,39 33,75 938 664,39 938 664,39 33,75 - - 

1.6.1.1. 
Tehniskā 

palīdzība 

Programmas 

vadības un 

atbalsta funkciju 

nodrošināšana 

7 329 789,12 7 329 789,12 57,05 7 258 716,39 7 258 716,39 56,50 7 258 716,39 7 258 716,39 56,50   

2.4.1.1. 7 131 261,34 7 131 261,34 44,15 6 915 979,91 6 915 979,91 42,81 6 915 979,91 6 915 979,91 42,81 - - 

3.7.1.1. 15 947 374,25 15 947 374,25 39,39 15 722 411,56 15 722 411,56 38,83 15 722 411,56 15 722 411,56 38,83 - - 

3.8.1.1. 2 514 429,83 2 514 429,83 29,33 2 474 714,06 2 474 714,06 28,86 2 474 714,06 2 474 714,06 28,86 - - 

TP kopā 32 922 854,53 32 922 854,53 42,17 32 371 821,92 32 371 821,92 41,47 32 371 821,92 32 371 821,92 41,47 - - 

1.5.1.1.1. 

un TP 
KOPĀ 33 861 518,92 33 861 518,92 41,89 33 310 486,31 33 310 486,31 41,21 33 310 486,31 33 310 486,31 41,21 

- 

 

- 

 

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. 
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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 

Veiktās 

atmaksas 

2012.gadā 

AI rīcības plānā noteiktais AI rīcības plāna izpilde 

Uz 

30.06.2012. 
2012.gadam 

Uz 

30.06.2012. 
2012.gadam 

1 2 3 4 5=2/3*100 6=2/4*100 

1.5.1.1.1. 125 804,70 353 875,30 901 846,50 35,55% 13,95% 

1.6.1.1.  1 225 081,43 1 331 094,21 2 351 313,29 92,04% 52,10% 

2.4.1.1. 1 149 336,14 1 254 853,58 2 345 058,96 91,59% 49,01% 

3.7.1.1. 2 894 611,10 3 103 810,29 5 809 534,78 93,26% 49,83% 

3.8.1.1. 575 999,37 599 118,74 920 054,98 96,14% 62,60% 

KOPĀ TP 5 845 028,04 6 288 876,82 11 425 962,01 92,94% 51,16% 

1.5.1.1.1. un 

TP kopā 
5 970 832,74 6 642 752,12 12 327 808,51 90% 50|% 

Tehniskā palīdzība 

1. TP aktivitātēs abu kārtu ietvaros uz pārskata perioda beigām mērķa izpilde ir sasniegta 93% apmērā. 

Neapguve saistīta ar neprecīzi saplānotiem līdzekļiem un regulāru iepirkumu pārcelšanu uz 

nākamajiem periodiem, jo iepirkumu veikšana process nenoritēja kā sākotnēji plānots dēļ publiskā 

iepirkuma procedūru piemērošanas saistītajiem jautājumiem. 

2. EM 1. kārtas projektam ir konstatētas problēmas neatbilstoši veiktu iepirkumu dēļ, tādēļ tika 

piemērota finanšu korekcija, kas samazina izmaksu apjomu, savukārt EM un  Satiksmes ministrijas 

2.kārtas projekta finansējuma saņēmēji būtiski kavē maksājumu pieprasījuma un progresa pārskata 

iesniegšanas termiņus. Šādos gadījumos CFLA lūdz TP finansējuma saņēmēju sniegt argumentētu 

paskaidrojumu, kāpēc maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņi tiek kavēti un norāda jaunu  

maksājuma pieprasījuma iesniegšanas  termiņu. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Apakšaktivitātes ietvaros mērķa izpilde uz 30.06.2012. ir sasniegta 35% apmērā. Šāda apguve ir 

skaidrojama ar to, ka finansējuma saņēmēji regulāri veic izmaiņas plānotajos maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanas grafikos, plānoto finansējumu pārceļot uz nākamajiem pārskata periodiem (galvenie kavējošie 

faktori – ietaupījumi komandējumu izdevumos, pakalpojumu līgumi noslēgti par mazākām summām nekā 

sākotnēji plānots, iepirkumu process ilgāks nekā plānots).  

FM un Valsts kancelejas  projektos nav veikta atmaksa par maksājuma pieprasījumos (par pārskata periodu 

2012.gada aprīlis – jūnijs) pieprasītajiem līdzekļiem, jo iepriekšminētie maksājuma pieprasījumi tiks 

iesniegti nākamajā pārskata periodā, tas ir, 2012.gada jūlijā. Jūlija mēnesī tiks iesniegti līguma grozījumi 

Valsts kancelejas projektā un aktualizētais iepirkumu plāns.  

Tomēr neskatoties uz zemo apguvi 2012. gada 1. pusgadā,  finansējuma saņēmēji plāno 2012. gada 

paredzēto finansējumu apgūt 2012. gada 4. ceturksnī. 

Projektu noslēgumu maksājumi plānoti 2014.gada janvārī. Finansējuma saņēmēji atzīst, ka līdz projektu 

noslēgumam plāno apgūt visu finansējumu. 

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 

Saskaņā ar 15.12.2012. likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” apstiprināto finansējumu, kā arī ņemot vērā 

līdzekļu pārdales 2012.gadā no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais 

finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”) TP abu kārtu ietvaros un 

1.5.1.1.1.apakšaktivitātes budžetā 2012.gadam (saskaņā ar 15.12.2012. likumā „Par valsts budžetu 

2012.gadam” apstiprināto finansējumu) pieejamais finansējums:  

Aktivitāte 

Finansēšanas plānā 

paredzētais 

finansējums 2012.gads 

Finansēšanas plānā paredzētais 

finansējums  

Faktiski veiktās 

atmaksas  
Apguve, % 

Apguve, 

% 

01.01.2012. – 30.06.2012. 01.01.2012. – 30.06.2012. 2012.gads 

1 2 3 4 5=4/3 6=4/2 

1.5.1.1.1. 859 731.00 125 806.00 125 804.70 100% 14.63% 

1.6.1.1. 1 821 055.00 1 225 082.00 1 225 081.43 100% 67.27% 

2.4.1.1. 2 128 990.00 1 149 337.00 1 149 336.14 100% 53.99% 

3.7.1.1. 4 766 495.00 2 894 612.00 2 894 611.10 100% 60.73% 

3.8.1.1. 803 275.00 576 000.00 575 999.37 100% 71.71% 

TP 

KOPĀ: 
9 519 815.00 5 845 031.00 5 845 028.04 100% 61.40% 

1.5.1.1.1. 

un TP 

kopā 

10 379 546,00 5 970 837,00 5 970 832,74 100% 58% 

Tehniskā palīdzība 

2012.gada pirmajā pusgadā tika apgūts viss finansēšanas plānā paredzētais finansējums. TP finansēšanas plānā 

paredzētais finansējums 2012.gada pirmajam pusgadam ir LVL 5 845 031,00, kas ir 61,40%. 

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 83% no kopējā 

finansējuma izlietojuma un pārējais finansējums  17% apmērā veikts pakalpojumu pozīcijas ietvaros. 
Informācija par pārskata periodā veiktajām izmaksām dalījumā pa pozīcijām norādīta ziņojuma 3.2.sadaļā. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Pārskata periodā projekta finansēšanas plāns 1. pusgadam tika izpildīts 100% apmērā, tomēr, tas sastādīja tikai 

14,64% no  2012. gada kopējā plāna. 2012. gada 2. pusgada finansēšanas plāns ir LVL 733 925, kas ir 6 reizes 

lielāks nekā 1. pusgada plāns. Finansējuma saņēmēji plāno 2012. gada paredzēto finansējumu apgūt 2012. 

gada 4. ceturksnī. 

Vislielākie izdevumi projektu ietvaros ir bijuši izdevumu pozīcijā pakalpojumi kas ir aptuveni 96% no kopējā 

finansējuma izlietojuma un pārējais finansējums  4% apmērā veikts pozīcijas „ierēdņu un darbinieku atlīdzība”  

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

3.2.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 veiktās izmaiņas TP 1.  atlases kārtas vienošanās ietvaros, LVL 

Projekta numurs 
Finansējuma 

saņēmējs 

Neatbilstības 

(kopā 

projekta 

ietvaros), 

Pirms pārskata 

perioda projekta 

summa, LVL 

Projekta 

kopējās 

faktiskās 

izmaksas, LVL 

Brīvai 

finansējums, 

LVL 
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LVL 

  1 2 3 4=2-3 

VSID/TP/CFLA/08/01 
Centrālā finanšu un 

līgumu aģentūra 
419,14 3 096 551,90 3 080 508,52 16 043,38 

VSID/TP/CFLA/08/02 Valsts Kanceleja 1 090,36 1 027 154,34 1 021 754,99 5 399,35 

VSID/TP/CFLA/08/03 
Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra 
49 754,74 2 596 346,15 2 572 727,71 23 618,44 

VSID/TP/CFLA/08/04 
Zemgales plānošanas 

reģions 
- 265 201,30 259 699,01 5 502,29 

VSID/TP/CFLA/08/05 
LR Izglītības un Zinātnes 

Ministrija 
56 745,09 2 483 325,16 1 960 492,90 522 832,26 

VSID/TP/CFLA/08/06 LR Kultūras ministrija 25,89 258 193,41 256 842,62 1 350,79 

VSID/TP/CFLA/08/07 
Centrālā finanšu un 

līgumu aģentūra 
6 386,69 982 017,83 971 220,08 10 797,75 

VSID/TP/CFLA/08/08 
Vidzemes plānošanas 

reģions 
3 747,61 283 100,00 266 633,39 16 466,61 

VSID/TP/CFLA/08/09 Rīgas plānošanas reģions 7 775,31 289 220,43 279 161,46 10 058,97 

VSID/TP/CFLA/08/10 LR Finanšu ministrija 19 963.60 3 859 051,00 3 739 263,85 119 787,15 

VSID/TP/CFLA/08/11 
Sabiedrības integrācijas 

fonds 
2 258,74 1 005 544,73 1 005 177,98 366,75 

VSID/TP/CFLA/08/12 
Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra 
4 014,38 1 795 491,54 1 759 517,52 35 974,02 

VSID/TP/CFLA/08/13 LR Veselības Ministrija 12 610.19 722 063,08 718 741,74 3 321,34 

VSID/TP/CFLA/08/14 LR Labklājības ministrija 450,80 1 299 282,12 1 293 805,24 5 476,88 

VSID/TP/CFLA/08/15 

LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 
7 483,20 894 883,00 861 313,17 33 569,83 

VSID/TP/CFLA/08/16 
Kurzemes plānošanas 

reģions 
3 285.62 287 450,44 284 343,94 3 106,50 

VSID/TP/CFLA/08/17 
Valsts izglītības attīstības 

aģentūra 
11 095.77 3 066 986,85 3 044 927,68 22 059,17 

VSID/TP/CFLA/08/18 
Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra 
882,20 849 126,76 839 260,09 9 866,67 

VSID/TP/CFLA/08/19 LR Ekonomikas ministrija 12 630.23 1 329 695,00 1 329 695.00* 0.00 

VSID/TP/CFLA/08/20 
Latgales plānošanas 

reģions 
310,27 260 668,14 260 668,00 0,14 

VSID/TP/CFLA/08/21 

LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 
7 953,46 745 711,10 660 295,93 85 415,17 

VSID/TP/CFLA/08/22 
LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 
3 366,33 1 975 446,43 1 941 885,40 33 561,03 

VSID/TP/CFLA/08/23 LR Satiksmes ministrija 1 852,13 860 520,00 860 516,35 3,65 

VSID/TP/CFLA/08/24 
Nodarbinātības valsts 

aģentūra 
943.20 1 193 699,00 1 191 897,82 1 801,18 

VSID/TP/CFLA/10/01 
Iepirkumu uzraudzības 

birojs 
- 124 700,00 120 861,71 3 838,29 

Kopā:  215 044.95 31 551 429,71 30 581 212.10 970 217.61 

*Pārskata periodā EM kā finansējuma saņēmēja vienošanās grozījumi par faktiski veiktajiem izdevumiem tiks 

parakstīti 2012. gada 3. ceturksnī. 

Pārskata periodā veikti projektu pirmās atlases kārtas vienošanās grozījumi, kuru ietvaros tika samazinātas 

projektu kopējās attiecināmās izmaksas par neizmantoto finansējumu LVL 970 217,61, t.sk., par neatbilstoši 

veiktiem izdevumiem LVL 4 222,93. Ņemot vērā, ka tehniskās palīdzības pirmās atlases kārtas ietvaros tika 

piešķirts finansējums LVL 34 079 285,00 apmērā,  kopējais brīvais finansējums uz pārskata perioda beigām no 

1. atlases kārtas ir LVL 3 516 170,24, kuri tika novirzīti 2. atlases kārtas kopējai finansējuma rezervei 

(sākotnēji esošā rezerve LVL 4 774 028 apjomā tika palielināta par LVL3 516 170,24, tādejādi kopā veidojot 

kopējo rezervi LVL 8 290 198,24). 

Pārskata periodā 2. kārtas ietvaros tika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 217,6 apmērā, kuri tika 
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atgūti, ieturot tos no kārtējā maksājuma. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Pārskata periodā pēc vienošanās noslēgšanas grozījumi par finansējuma izmaiņām netika veikti, kā arī nav 

konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi. 

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. 

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. Problēmas, kuras saistītas ar iepirkumiem, pārskata periodā salīdzinot ar TP 1. kārtas ieviešanu,  ir 

mazinājušās, tomēr nav pilnībā novērstas (neatbilstošas iepirkumu procedūras, Publiskā iepirkuma likuma 

pārkāpuni u.c.). 

2. Maksājumu pieprasījumus, joprojām tika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi saistīti ar iepirkuma 

pārkāpumiem (norādīti jau iepriekšējos pārskata periodos). Piemēram, iepirkuma nolikumā paredzot 

neatbilstošus vērtēšanas kritērijus, novēloti publicējot iepirkuma paziņojumu, kas ierobežo piedāvājumu 

iesniegšanas termiņu un pārkāpjot pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu vai piemērojot 

neatbilstošas iepirkuma procedūras. Par minētajiem pārkāpumiem tika piemērotas finanšu korekcijas. 

Detalizētāka informācija par piemērotajām finanšu korekcijām iekļauta ziņojuma 4.2.sadaļā. 

3. Aktuāla problēma ir dokumentu iesniegšana kavējumi  un to kvalitāte (maksājuma pieprasījumu, projekta 

progresa pārskatu, plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku.c.).  

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

izmaksas, kas kavē maksājumu pieprasījumu izskatīšanu un atmaksu veikšanu.  

5. 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 

Projektos atbilstoši ziņojuma 2.1. sadaļā minētajam, par finanšu līdzekļu apguves mērķa izpilde uz 30.06.2012. 

ir sasniegta tikai 35% apmērā, jo finanšu apguves progresu kavē regulārās izmaiņas plānoto maksājumu 
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pieprasījumu iesniegšanas grafikos, plānoto finansējumu pārceļot uz nākamajiem pārskata periodiem. Novirzes 

no plānotā projekta īstenošanas un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika finansējuma saņēmēji 

pamato ar  kavēšanos iepirkumu procedūrās vai pakalpojumu ieviešanā.  

Kavējumi iepirkumu procedūrās iekavē pakalpojumu ieviešanu un līdz ar to arī finanšu plūsmu. Kā risinājumu 

finansējuma saņēmējs norāda, ka nepieciešamības gadījumā pakalpojuma līgumos tiek veikti grozījumi, 

iepriekš izvērtējot iespējamos riskus, kas varētu kavēt projekta mērķa sasniegšanu, tāpat tiek organizētas 

regulāras sanāksmes ar pakalpojumu sniedzējiem.  

Ņemot vērā, ka AI ziņojuma sagatavošanas laikā abu projektu ietvaros iesniegti maksājumu pieprasījumi, kas 

uz pārskata perioda beigām ir izskatīšanā CFLA, paredzams, ka nākamajā pārskata periodā finanšu apguves 

progresa rādītāji apakšaktivitātes ietvaros uzlabosies. 

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 nodrošina šādas darbības: 

1. 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.  

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

īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības 

izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi 

novēršot dubultu finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu 

atmaksu. 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; 

Pārskata periodā nav konstatēta būtiski dubultā finansējuma riski. 

Šķērsfinansējums: 1.5.1.1.1.apakšaktivitāte "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko 

spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"  

Atbilstoši MKN Nr. 1358, 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ietvaros pieejams šķērsfinansējums, kas atbilst ERAF 

atbalsta jomām, kā to paredz Regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punkts, ir LVL 282 506, jeb 10 % no 

apakšaktivitātes īstenošanai plānotā Eiropas Sociālā fonda finansējuma. Šķērsfinansējums tiek izmantots 

informācijas sistēmas iegādei (atbilstoši aktivitāti regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, FM 

šķērsfinansējums nevar pārsniegt LVL 232 506. Valsts kancelejai – LVL 50 000). Finansējuma saņēmējam 

atbilstoši MKN Nr.1358 jānodrošina atsevišķa šķērsfinansējuma izmaksu uzskaites dokumentēšana. CFLA 

projekta ieviešanas laikā uzkrāj informāciju par šķērsfinansējumu: 

http://www.swiss-contribution.lv/page/69
http://www.eeagrants.lv/projekti.htm
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/latvia.htm
http://www.lvif.gov.lv/?object_id=354
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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 

Pārskata periodā projektu īpatsvars pa riska līmeņiem sadalās sekojoši: 

1. kārta  

Vidēja riska projekti – 10 gab, jeb 40% no kopējā projektu skaita 

Zema riska projekti – 15 gab, jeb 60% no kopējā projektu skaita 

2. kārta 

Vidēja riska projekti – 11 gab, jeb 44% no kopējā projektu skaita 

Zema riska projekti – 14 gab, jeb 56% no kopējā projektu skaita 

Pārbaudes projektu īstenošanas vietā: 

Pārskata periodā: 

1. atlases kārtas un 2.atlases kārtas 50 projektos netika veiktas pārbaudes projekta īstenošanas vietā. 

2.7.1. Kopā veikto pārbaužu rezultāti TP projektos 

 

Pārbaužu rezultāti Kopā veiktās 

pārbaudes Pozitīvs Ar iebildumiem Negatīvs 

Līdz 30.06.2012. Līdz 30.06.2012. Līdz 30.06.2012. Līdz 30.06.2012. 

Veikto 

pārbaužu 

skaits 

26 1 0 27 

Pārbaudes TP projektu īstenošanas vietās plānots veikt projektiem reizi projekta īstenošanas laikā, vidēja riska 

pakāpes projektiem pārbaudes plānots veikt  2013. gadā. 

Pārbaudes pirms līguma slēgšanas netika veiktas. 

Iepirkuma pirmspārbaudes: 

Pārskata periodā 2. atlases kārtas 5 projektiem ar vidēju riska līmeni CFLA veikusi 6 iepirkuma 

dokumentācijas pirmspārbaudes:  

1.  LIAA projektā 18.06.2012 veikta iepirkuma "Projektu iesniegumiem pievienoto klasteru attīstības 

stratēģijas izvērtēšana un atzinuma sniegšana v/a LIAA administrētajā darbības programmas "Uzņēmējdarbība 

un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3. aktivitātē "Klasteru programma"” dokumentācijas pirmspārbaudi. 

Savukārt 15.06.2012. veikta iepirkuma "Uzņēmumu datu apstrādes, atlases un uzturēšanas pakalpojumi" 

dokumentācijas pirmspārbaude.  
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2. VRAA projektā 13.04.2012. veikta iepirkuma „Serveru un disku masīva uzturēšanas servisa 

pagarināšana” dokumentācijas pirmspārbaude. 

3. FM projektā 11.04.2012. veikta iepirkuma „Juridisko pakalpojumu saņemšana Revīzijas iestādes 

vajadzībām” dokumentācijas pirmspārbaude un 31.05.2012. veikta iepirkuma „Izvērtējuma „Aktīvie 

nodarbinātības pasākumi” veikšana” dokumentācijas pirmspārbaude. 

 

4. VARAM projektā 09.05.2012. veikta iepirkuma „2000.-2006.plānošanas perioda Kohēzijas fonda 

projektu izmaksu ieguvumu analīzes aktualizācija” dokumentācijas pirmspārbaude. 

Veiktajās iepirkumu pirmspārbaudēs trūkumi nav konstatēti –  visu pārbaužu rezultāti ir pozitīvi. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Abi apakšaktivitātes  projekti ir vidēja riska projekti, līdz pārskata perioda beigām un kopumā pārbaudes 

projektu īstenošanas vietās nav veiktas, tās  plānotas 2013.gada 2.pusgadā. 

Abos  projektos  iepirkuma pirmspārbaudes CFLA plāno nākamajā pārskata periodā. 

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

rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai 

Tehniskās palīdzība 

Pārskata periodā neatbilstības konstatētas 10 TP projektos - izskatot noslēguma maksājuma pieprasījumus 

astoņos 1.  atlases kārtas projektos, no tiem 3 gadījumos tika piemērotas finanšu korekcijas: 

1. kārtas projektos: 

1. VRAA projektā par nepareizas iepirkumu procedūras piemērošanu veikta finanšu korekcija 25 % 

apmērā. Neatbilstoši veikto izdevumu summa LVL 227,81 apmērā pārskata periodā tika ieturēta no 

automašīnas nomas līguma noslēguma maksājuma.  

2. VIAA projektā par nepareizas iepirkumu procedūras piemērošanu veikta finanšu korekcija 10% apmērā. 

Neatbilstoši veikto izdevumu summa LVL 878,40 apmērā pārskata periodā tika ieturēta no noslēguma 

maksājuma.  

3. EM  projektā par novēloti publicēto iepirkuma paziņojumu, ierobežojot piedāvājumu iesniegšanas 

termiņu, un pārkāpjot pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu, veikta finanšu korekcija 25% 

apmērā. Neatbilstoši veikto izdevumu summa LVL 2 859,64 apmērā pārskata periodā tika ieturēta no 

noslēguma maksājuma. 

2.  kārtas projektos: 

1. VM projektā par neatbilstošu vērtēšanas kritēriju paredzēšanu iepirkuma nolikumā veikta finanšu 

korekciju 5% apmērā. Neatbilstoši veikto izdevumu summa LVL 111,29 apmērā tiks ieturēta no veikto 

izdevumu atmaksas finansējuma saņēmējam. 

2. VRAA projektā par nepareizas iepirkumu procedūras piemērošanu veikta finanšu korekcija 25 % 

apmērā. Neatbilstoši veikto izdevumu summa LVL 106,31 apmērā pārskata periodā tika ieturēta no 

veikto izdevumu atmaksas finansējuma saņēmējam. 

Gadījumos, kad ir konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi TP projektos nav veiktas dienesta pārbaudes un nav 

ierosinātas disciplinārlietas pret atbildīgajām amatpersonām un pārvaldes amatpersonām saskaņā ar MK 
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08.03.2011. sēdes protokola Nr. 14, 21§ 4. punktu). 

Minētās neatbilstoši veikto izdevumu summas pārskata periodā tika atgūtas, neatbilstību lietas slēgtas, tāpēc 

tās būtiski neietekmē projektu finansējuma apguvi, kā arī nerada risku projektu mērķu un rezultātu 

sasniegšanai. Informācija par visām pārskata periodā konstatētajām neatbilstībām norādīta ziņojuma 

4.2.sadaļā. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Pārskata periodā neatbilstoši veiktie izdevumi konstatēti netika.  

Lai uzlabotu finanšu līdzekļu apguves efektivitāti, gadījumos, kad novērojamas problēmas, CFLA  nodrošina 

pastiprinātu uzraudzību – notiek regulāra informācijas apmaiņa ar finansējuma saņēmēju. Nepieciešamības 

gadījumā problēmu risināšanā tiek iesaistīta arī vadošā iestāde.  

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). 

Savstarpējās sadarbības elektroniskās informācijas apmaiņas jomā veicināšanai, CFLA nodrošina iespēju 

finansējuma saņēmējiem veikt līgumā par ES  fondu projekta īstenošanu paredzētā plānoto maksājumu 

pieprasījumu iesniegšanas grafika 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.   

Turpmākā rīcība finanšu līdzekļu apguves uzlabošanai 

1. Reizi ceturksnī  VI sanāksmē ar  CFLA analizē konstatētās problēmas un finanšu apguves statusu tehniskās 

palīdzības un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes projektos un vienoties  lēmumu par tālāko rīcību, ja apguve atpaliek 

no sākotnēji plānotā u.c. 

2. FM un CFLA  jānodrošina rūpīga finansējuma saņēmēja  iesniegto maksājumu pieprasījumu prognožu 

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

pieprasot konkrētus risinājumus konstatēto problēmu novēršanai. 

3. CFLA, sadarbībā ar VI izvērtē sniegtos priekšlikumus un nākamajā pārskata periodā informēs Valsts 

kanceleju, kā arī pārējos tehniskās palīdzības saņēmējus par veiktajiem pasākumiem projektu uzraudzības 

vienkāršošanai. 

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) 

Tehniskās palīdzība 

 Saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:  

Aktivitātes 

Nr. 
Kvantifikācija, 2013.gadā 

Uz pārskata perioda 

beigām sasniegtā vērtība 

1. atlases kārtai (uz 

30.06.12.) 

Uz pārskata 

perioda beigām 

sasniegtā 

vērtība 2. 

atlases kārtai 

(uz 30.06.12.) 

Izpilde no 

plānotās 

vērtības 

2013.gadā, % 

1 3 4 5 6=5/3 

 Iznākuma rādītājs „Atbalstīto institūciju skaits” 
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1.6.1.1. 22  19 20  90,91% 

2.4.1.1. 13  15 16  123,08% 

3.7.1.1. 17  19 20  117,65% 

3.8.1.1. 7  14 15  214,29% 

 
Rezultāta rādītājs „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju 

vidū”* 

1.6.1.1. 42% 48% 100% 

2.4.1.1. 42% 48% 100% 

3.7.1.1. 42% 48% 100% 

3.8.1.1. 42% 48% 100% 

* Sabiedrības informētība par ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā (aptaujas veikšanas laiks no 25.11.2011. līdz 

05.12.2011.) Skatīt: http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondi-12_2011.pdf 

Skatīt 3.2. sadaļu. 

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 30.06.12.) 

Izpilde no plānotās 

vērtības 

2013.gadā*, % 

Iznākuma rādītāji 

Apmācīto personu 

skaits 
6 000 2 580 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. 

Ar  02.11.2011. Ministru kabineta 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 43% apmērā no 

DPP plānotā. Šajā pārskata periodā tika apmācītas 1 174 personas par labāka regulējuma politikas 

instrumentiem, politikas plānošanu un politikas ietekmes izvērtējumu. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata 

periodu, apmācīto personu skaita pieaugums ir palielinājies (iepriekšējā pārskata periodā apmācītās personas – 

723).  

Pēc grozījumu veikšanas MKN Nr. 1358, un uzraudzības  rādītāju precizēšanas apakšaktivitātes abos projektos 

(paredzēts katrā projektā apmācāmo personu skaitu noteikt 3000), nākamajā pārskata periodā uzraudzības 

rādītāju izpildes rezultāti būs atbilstoši piešķirtajam finansējumam un aktivitāšu un projektu ieviešanas gaitai. 

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. 

http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondi-12_2011.pdf
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3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem 

Tehniskās palīdzība 

Kopumā TP uzraudzības rādītāju progress ir vērtējams pozitīvi.  

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 MKN 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 zemāk esošajā attēlā Nr.1, no pārskata perioda kopējiem izdevumiem 83% ir atlīdzības 

izdevumi un 17% ārpakalpojumi. 

 Attēls Nr. 1 

 

Kā redzams attēlā Nr. 2 pārskata periodā TP 2. kārtas ietvaros izdevumi ir LVL 2 103 780,73, no kuriem 

lielākā daļa izdevumi ir bijuši ES fondu uzraudzības nodrošināšanai, sasniedzot 49% 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 23% no kopējām izmaksām. Salīdzinoši mazāki izdevumi ir bijuši ES fondu informatīvo un 

publicitātes pasākumu nodrošināšanai – sasniedzot 6%. 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. 2 

 

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

aģentūrai (91%), Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (89%) un Veselības ministrijai (87%) no kopējām 

pārskata perioda izmaksām. Vismazākās izmaksas uzraudzības nodrošināšanai ir bijušas Valsts kancelejai, 

sasniedzot tikai 6%. ES fondu administrēšanas atbalsta funkciju nodrošināšanai (lietveži, grāmatveži, juristi, 

kā arī aprīkojums, pamatlīdzekļi, apsaimniekošana u.c.) proporcionāli vislielākie izdevumi ir bijuši Valsts 

kancelejai (85%), Labklājības ministrijai (94%) un Satiksmes ministrijai (93%).  Vismazākās izmaksas 

administrēšanas funkciju nodrošināšanai ir bijušas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (5%) un  

Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (8%).  

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

nodrošināšanai, vidēji 90%. Pārējie finansējuma saņēmēji publicitātei ir tērējuši līdz 15% no kopējām 

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

– Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (12%) un Finanšu ministrijai kā vadošajai iestādei 

(4%). ES fondu finanšu kontrolēm un revīzijas nodrošināšanai vienīgie izdevumi ir bijuši Finanšu 

ministrijai kā Revīzijas iestādei (81%), Kultūras ministrijai (16%),  Valsts izglītības un attīstības aģentūrai 

(3%), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (12%) un Sabiedrības integrācijas fondam 

(19%).  

Mācībām, konferencēm un citiem pasākumiem vidēji tērēti 8,5 %., bet vislielākie izdevumi ir bijuši Valsts 

klasei (27%) un Finanšu ministrijai kā Revīzijas iestādei (19%). 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 21% no kopējām pārskata perioda 

izmaksām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 7% apmērā. 

 

Attēlā Nr. 3 redzams TP projektu ietvaros veikto ārpakalpojuma izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām 
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pozīcjām.  

Attēls Nr.3 

 

Attēlā Nr. 4 redzams TP projektu ietvaros veikto atlīdzības izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām pozīcijām. 

Attēls Nr.4 
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Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Ņemot vērā, ka DPP tika veikti grozījumi un mainīts 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes rezultāta rādītājs – 

nepieciešams veikt atbilstošus aktivitātes Ministru kabineta noteikumu, kā arī aktivitātes ietvaros noslēgto 

vienošanos grozījumus.  

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 dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, skatīt ziņojuma pielikumā Nr. 3). 

Kā redzams attēlā Nr. 5 uz pārskata perioda beigām apakšaktivitātes ietvaros izdevumi kopumā ir bijuši 

LVL 938 664,39 apmērā, no kuriem lielākā daļa izdevumi ir bijuši Valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes 

celšanas un kapacitātes stiprināšanai, sasniedzot 50% no kopējām pārskata perioda izmaksām. Otrie 

vislielākie izdevumi ir bijuši strukturālo reformu  plānošanai, ieviešanai un  uzraudzībai, sastādot 34% no 

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

procesa pilnveidošanai– sasniedzot 10% (detalizētu informāciju par izdevumiem dalījumā pa atbalstāmajām 

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

Attēls Nr.5 
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Kā redzams attēlā Nr. 6, no pārskata perioda kopējiem izdevumiem 4% sastāda atlīdzības izdevumi un 96% 

ārpakalpojumi. 

Attēls Nr.6 

 

Attēlā Nr. 7 redzams projektu ietvaros veikto ārpakalpojuma izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām 

pozīcijām. 

Attēls Nr.7  
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Attēlā Nr. 8 redzams TP projektu ietvaros veikto atlīdzības izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām pozīcijām. 

Attēls Nr.8 

 

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 

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 

TP ietvaros rādītāju atšķirība no plānotā saistīta ar institūciju reorganizācijām TP 1. kārtas ietvaros, kā 

rezultātā BEMVA (Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra) funkcijas pārņēma LIAA (Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūra), RAPLAM ( Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija), ĪUMEPLS 

( Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts)  un Vides ministrija tika apvienota kā 

VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), kā arī CFLA pārņēma sadarbības iestādes 

funkcijas no Veselības ekonomikas centra.  

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Tika veikti grozījumi DPP, kā rezultātā tika mainīts sasniedzamais rezultāta rādītājs. Jaunais sasniedzamais 

rezultāta rādītājs „Nodrošināta Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem un gatavība Eiropas vienotās valūtas 

ieviešana”.  

DPP līmenī noteikto rādītāju sasniegšanu ir jāveicina abu tās ietvaros īstenoto projektu ietvaros. Īstenotās 

aktivitātes strukturālo reformu veicināšanai valsts pārvaldē pilnībā nevar nodrošināt šā rādītāja sasniegšanu, jo 
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Māstrihtas kritēriju (attiecībā uz inflācijas līmeni, valdības kopējo budžeta deficītu, valūtas kursa stabilitāti 

u.tml.) izpilde ir saistīta ar dažādu politisku un ekonomisku faktoru savstarpēju ietekmi valstī.  

Apakšaktivitātes projekti sadarbībā ar Eiropas Komisiju tika izstrādāti kā pilotprojekti administratīvās 

kapacitātes stiprināšanai Latvijā konkrētos valsts pārvaldes sektoros, tādējādi rādītāju definēšanā un to izpildes 

statusa noteikšanā risinājumi ir saistīti ar situācijas analīzi un apakšaktivitātes rādītāja statusa fiksēšanu līdz 

ES fondu perioda attiecināmības beigām – 2015. gada decembrī  pieejamo oficiālo  informāciju par Latvijas 

atbilstību Māstrihtas kritērijiem – neatkarīgi no tā, kad un vai Latvija pievienosies eiro zonai. 

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.  

Detalizēts apguves mērķa sasniegšanas progress ziņojuma 2.1. tabulā. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

1. Attiecībā uz Eiropas Savienības Sociālā fonda uzraudzības apakškomitejā sniegto norādi par nepieciešamību 

lielāku uzmanību veltīt publicitātes uzlabošanai Valsts kanceleja un Finanšu ministrija detalizētāku 

informāciju par projektu sniedz katra savas iestādes mājas lapā. Ir  uzlabots formāts, kādā atspoguļot 

projekta operatīvo ieviešanas informāciju, sasaistot to ar rādītāju sasniegšanu, kas pašreizējā projektu 

ieviešanas fāzē ir arvien grūtāk. Iespēju robežās tiek demonstrēti dokumenti, kuru izstrāde notiek projektu 

ietvaros, norādot saites uz konkrētu resursu atrašanos internetā 

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

Valsts kanceleja, apkopojot ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sniegto informāciju, ir sagatavojusi 

informatīvu ziņojumu iesniegšanai MK par ES fondu līdzfinansētajiem pētījumiem un š.g. 31.maijā sniegusi 

informāciju ES fondu uzraudzības komitejas sēdē par secinājumiem un priekšlikumiem rīcībai. Ziņojumam 

pievienotais protokollēmuma projekts nosaka uzdevumu IZM, VARAM, FM, LM, EM un Valsts kancelejai 

līdz š.g. 1.augustam nosūtīt Pārresoru koordinācijas. Protokollēmums arī nosaka, ka AI vai SI ir 

jānodrošina, ka ES fondu līdzfinansētais lietišķais pētījums tiek publicēts Pētījumu un publikāciju datu bāzē 

ne vēlāk kā mēneša laikā pēc izmaksu attiecināšanas atbildīgajā vai sadarbības iestādē, tādējādi nodrošinot 

ES fondu līdzfinansēto pētījumu plašu pieejamību. 

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 izskatot progresa pārskatus un maksājumu pieprasījumus vairāku TP abu kārtu projektu 

ietvaros, ir konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 4 440,53, tajā skaitā: 

1) saistībā ar pārkāpumiem iepirkumos – LVL 4 126,11. Detalizētāku informāciju par iepirkumu normu 
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pārkāpumu rezultātā piemērotajām finanšu korekcijām skatīt ziņojuma 2.8.tabulā. 

2) saistībā ar neprecīziem piemaksu aprēķiniem – LVL 9,41  

3) citas nepamatoti veiktas izmaksas – (telekomunikāciju pakalpojumu un komandējuma izdevumu 

pārmaksas, interneta pakalpojumu attiecināmās daļas nepareizs aprēķins) – LVL 305,01  

Neatbilstoši veiktie izdevumi no TP abu kārtu projektu īstenošanas uzsākšanas līdz 30.06.2012. veido LVL 

215 262,55, jeb 0,53% no noslēgto vienošanos kopsummas un 0,65% no projektos pieprasītā finansējuma. Visi 

konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi ir atgūti no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma. 

Lai samazinātu neatbilstoši veikto izdevumu rašanos, 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. Atsevišķos gadījumos CFLA lūdz Iepirkumu uzraudzības biroja viedokli, lai pārliecinātos, ka 

izdevumi nav attiecināmi un pārkāpums iepirkumu jomā tiešām ir noticis. Sākot ar 2012.gadu CFLA uzsāk 

izlases veida iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu, tādējādi mazinot neatbilstoši veikto izdevumu par 

iepirkumiem rašanās risku. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

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 uzsākti vairāki revīzijas iestādes auditi, kuros iekļauti arī TP projekti: 

1. 06.02.2012. uzsāktajā auditā „1.DP, 2.DP un 3.DP ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā no 

01.07.2011. līdz 31.12.2011. apstiprināto izdevumu revīzija” iekļauti 4 TP 1. kārtas projekti (CFLA, 

FM, VRAA un VARAM). Ziņojums vēl ir saskaņošanas procesā. 

2. 10.04.2012. uzsāktajā auditā „ES SF un KF vadības un kontroles sistēmas audita” iekļauti 2 TP 1. kārtas 

projekti projekti (Vidzemes plānošanas reģiona un EM). Veiktā audita rezultātā tika izteikta 

rekomendācija pilnveidot CFLA iekšējās procedūras par projektu atlasi pārbaudēm projektu īstenošanas 

vietās. Rekomendācijas ieviešanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā. 

3. 15.06.2012. CFLA saņēma Valsts kancelejas priekšlikumus attiecināmo izmaksu pamatojošo 

dokumentu pārbaudes vienkāršošanai tehniskās palīdzības projektu ietvaros, kā piemēram, samazināt 

iesniedzamo pamatojošo dokumentu kopiju skaitu, apvienot maksājumu pieprasījumu pārbaudes ar 

pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, kā arī piemērot izlases veida pārbaudes. CFLA, sadarbībā ar 

Finanšu ministriju kā vadošo iestādi izvērtē sniegtos priekšlikumus un nākamajā pārskata periodā 

informēs Valsts kanceleju, kā arī pārējos tehniskās palīdzības saņēmējus par veiktajiem pasākumiem 

projektu uzraudzības vienkāršošanai. 

 

4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

1. 2012.gada 6.februāra vadošās iestādes un CFLA sanāksmē par Eiropas Savienības fondu uzraudzības 

jautājumiem tika diskutēts par izmaksu attiecināmību ES fondu TP projektos, aktuālajiem jautājumiem par 

TP projektu ieviešanu, kā arī noteica rīcības plānu par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanu. Turpmāk CFLA tiek informēta par vadošās iestādes apstiprināto ES fondu darbības programmu 

ikgadējo komunikācijas plānu, lai nodrošinātu ar pilnīgas informācijas pieejamību, kā arī noteikts, ka 
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CFLA nodrošina aktivitāšu ietvaros veikto pētījumu publiskošanu, ievietojot tos savā mājas lapā ar norādi 

uz konkrētu interneta adresi, kurā šie pētījumi ir pieejami. 

2. 2012.gada 18.aprīļa FM un CFLA sanāksmē par Eiropas Savienības fondu uzraudzības jautājumiem tika 

diskutēts par TP projektu ietvaros apmācību attiecināmības pieeju, 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

izdevumu saskaņošanu, izmaksāto finansējums TP 1.kārtas projektu ietvaros, veikto izdevumu statusu no 

TP projekta konta, kuri nav iekļauti maksājuma pieprasījumā. 

3. VI un CFLA vienojās, ka gadījumos, kad ir jāpieņem lēmums par apmācību, semināru u.c. pasākumu 

attiecināšanu no tehniskās palīdzības projekta, ārvalstu apmācības, komandējumi u.c. pasākumi ir jāsaskaņo 

ar vadošo iestādi, kā arī CFLA reizi gadā veic TP projektu kontu izdevumu kontroli salīdzinot projekta 

ietvaros maksājumu pieprasījumos pieprasīto finansējumu ar projekta veiktām izmaksām no projekta konta. 

Ja ir konstatētas kādas nesakritības, CFLA lūdz skaidrot finansējuma saņēmējam konstatēto faktu, 

vienlaicīgi informējot vadošo iestādi. 

Sanāksmē tika izanalizēts ES fondu uzraudzības jautājumu rīcības plānā (01.01.2012.-30.06.2012.) noteikto 

izdevumu izpilde,  paveiktais un turpmākā rīcību, lai tiktu nodrošināta uzdevumu izpilde norādītajā 

termiņā. Tika konstatēts, ka noteikto uzdevumu izpilde notiek atbilstoši rīcības plānam. 

4. VI un SI sadarbība arvien uzlabojas –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. 

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. 

Vienlaikus, jāatzīmē, ka CFLA sadarbībā ar vadošo iestādi ir veikusi rūpīgu Valsts kancelejas priekšlikumu  

izvērtējumu attiecībā uz attiecināmo izmaksu pamatojošo dokumentu pārbaudes vienkāršošanu tehniskās 

palīdzības projektos (skatīt informāciju 4.2. sadaļā), lai turpmāk mazinātu administratīvo slogu FS – gatavojot 

TP projektu pārskatus un maksājumu pieprasījumus. 

No 24.05.2012. līdz 06.06.2012. CFLA veica klientu apmierinātības aptauju, kurā piedalījās 205 respondenti, 

t.sk. TP aktivitāšu un 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes finansējuma saņēmēji. 86% respondentu sadarbība ar CFLA 

apmierina. Aptaujas ietvaros saņemti vairāki ieteikumi, piemēram: panākt līdzsvaru starp atbalsta sniegšanu un 

uzraudzības funkciju; pēc iespējas mazināt birokrātijas slogu, tai skaitā vienkāršot prasības iesniedzamajai 

dokumentācijai; paust ar vadošo un atbildīgajām iestādēm saskaņotu viedokli; pilnveidot informāciju mājas lapā 

u.c. Ieteikumu CFLA darbības uzlabošanai realizācijas iespējas tiek izvērtētas, lai tuvākajā laikā pilnveidotu 

sadarbību ar klientiem. 

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

atbildīgās iestādes priekšlikumus par rīcību ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai. 
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4.6. Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā 

Nākamajā pārskata periodā ir nepieciešama šāda rīcība: 

FM nodrošināt:  

1. Līdz 2012. gada 01. septembrim MK 24.11.2009. noteikumu Nr. 1358, grozījumu iesniegšana Valsts 

kancelejā, lai nodrošinātu 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes pieejamā finansējuma atbilstību DPP un veiktu 

datu precizēšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā. 

2. Līdz 2012. gada 15. decembrim MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 694 grozījumu iesniegšana Valsts 

kancelejā, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu ES fondu līdzekļu izlietošanas uzraudzību un optimālu 

rezultātu sasniegšanu TP 2. Kārtā. 

3.  Līdz 31.12.2012 izvērtēt 27.10.2009. MK noteikumu Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas 

uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 3. pielikumā „AI ziņojums par ES fondu līdzfinansēto pasākumu 

un aktivitāšu ieviešanu” iekļaujamo informāciju, lai nodrošinātu ziņojuma sadaļu ietvaros nedublējošas 

informācijas atspoguļošanu. 

4. Līdz 31.12.2012. veikt detalizētu analīzi par finansējuma saņēmēju sniegtajiem pārskatiem par projektu 

izdevumiem pa atbalstāmajām darbībām, lai sniegtu precīzāku uzraudzības informāciju Eiropas 

Komisijai, analizētu konkrētu TP  projektu ieviešanas  progresu (datu analīze finansējuma saņēmēju 

griezumā pa atbalstāmo darbību pozīcijām, t.sk. izmaksu analīze uz 1 finansēto TP darbinieku.)  

5. VI sadarbībā ar CFLA līdz 31.12.2012. pilnveidot pārskata veidlapu par tehniskās palīdzības un 

1.5.1.1.1 apakšaktivitātes projektu veiktajām attiecināmajām izmaksām atbalstāmo darbību ietvaros, lai 

nodrošinātu finansējuma saņēmēju vienotu izpratni pārskata aizpildīšanā. 

6. Nodrošināt informācijas sniegšanu TP finansējuma saņēmējiem par ārvalstu apmācības attiecināšanas 

principiem. 

7. Priekšlikumu FM 14.03.2011. vadlīniju „Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 

2007.-2013. gada plānošanas periodā” grozījumu saskaņošanai, nodrošinot 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. 


