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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 01.01.2013. līdz 30.06.2013. 

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 un  sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.  

Saskaņā ar VI vadlīniju
1
 1.pielikumu  par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu attiecībā uz ziņojuma 

sadaļu aizpildīšanu,  tabulas, kuras  ar informācijas avotiem  konkrētās tīmekļa vietnēs vai kuras  jāizpilda 

par kalendāro gadu un jāiekļauj ziņojumā par 2013. gada 2. pusgadu, šajā ziņojumā nav ietvertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1   10.9. vadlīniju 1. pielikums „ VI Ieteikumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra  noteikumu Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas 

uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 3.pielikuma „Atbildīgas iestādes ziņojums par Eiropas Savienības fondu  līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanu” aizpildīšanai, precizējumi 28.06.2013 
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1. Aktivitāšu ieviešana 

 1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā 

Saskaņā ar VI vadlīniju 1.pielikumu
2
  par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu tabula nav 

jāaizpilda, jo Tehniskās palīdzības (turpmāk – TP) aktivitāšu un Strukturālo reformu 

apakšaktivitātes ieviešanas progresa informācija katru mēnesi pieejama ES fondu tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=667 

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

Saskaņā ar VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu sadaļa nav jāaizpilda. 

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 

Saskaņā ar VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu sadaļa nav jāaizpilda. 

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 

                                                           
2 10.9. vadlīniju 1. pielikums „ VI Ieteikumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra  noteikumu Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas 

uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 3.pielikuma „Atbildīgas iestādes ziņojums par Eiropas Savienības fondu  līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanu” aizpildīšanai, precizējumi 28.06.2013 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=667
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1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apguvē pasākumu un prioritāšu līmenī 

TP 

1. Projektu iesniegumu atlase: 

Pārskata periodā TP aktivitāšu ietvaros nav uzsāktas jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas. 

2. Izmaiņas regulējošajos normatīvajos aktos pārskata periodā: 

a. Pārskata periodā stājās spēkā grozījumi  Ministru Kabineta noteikumos Nr.694
3
 (grozījumi tika veikti  

ar 29.01.2013. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.53), tādejādi nodrošinot maksimāli efektīvu ES fondu 

līdzekļu izlietošanas uzraudzību un optimālu rezultātu sasniegšanu. 

b. Pārskata periodā tika veikti grozījumi Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) iekšējos noteikumos
4
, 

precizējot projektu grozījumu vērtēšanas principus un procedūru, FM iesaisti to saskaņošanā, kā arī 

precizējot plānošanas reģionu projektu grozījumu izskatīšanas kārtību, nodrošinātu iepriekšminēto 

funkciju izpildi un aktivitāšu īstenošanas efektivitāti ES fondu projektu ieviešanā (grozījumi stājās spēkā 

03.06.2013.)  

Detalizētu informāciju par pārskata periodā veiktajiem TP projektu grozījumiem  skatīt  sadaļā 2.3.  

3. Situācija un progress aktivitāšu/ apakšaktivitāšu līmenī 

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.  

No TP aktivitātes projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 30.06.2013. veiktas atmaksas TP finansējuma 

saņēmējiem LVL 42 700 911,36 apjomā, kas ir 57,31% no kopējā TP projektos apstiprinātā finansējuma jeb 

54,70% no kopējā TP aktivitātē pieejamā finansējuma.  
Kopumā progress veiktajiem maksājumiem TP finansējuma saņēmējiem vērtējams pozitīvi.  Skatīt attēlu 

Nr. 1.                                                                                                                                     

Attēls Nr. 1 

TP pieejams Izmaksāts finansējuma

saņēmējiem

30 563 115 LVL 

jeb 39% no 

pieejamā

30 563 115 LVL 

jeb 100% no 1.k. 

pieejamā

47 501 413 LVL 

jeb 61% no 

pieejmā 
12 137 797 LVL     

jeb 26% no 2.k. 

pieejamā

TP pieejamais finansējums 2007.-2013. gada plānošanas periodā 

uz 30.06.2013. 

1.k. ietvaros 2.k. ietvaros

 

 

                                                           
3 06.09.2011. 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 
4 FM iekšējie noteikumi Nr.12-29/7 „ 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 FM”. 
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TP aktivitāšu 2. kārtas ietvaros norit 25 projektu īstenošana.  

Abu atlases kārtu noslēgto līgumu kopējā summa uz pārskata perioda beigām ir LVL 74 504 542,68 (LVL 

30 563 114,76 – 1. kārtas ietvaros noslēgtā līgumu kopējā summa, un LVL 43 941 427,92 – 2.kārtas ietvaros 

noslēgtā līgumu kopējā summa), kas veido 95,44% no kopējā TP pieejamā finansējuma. Neizmantotais 

finansējums LVL 3 559 985 sastāv no MK noteikumos Nr.694 noteiktās kopējās finansējuma rezerves, kas 

ir LVL 1 338 550,00, kā arī no MK noteikumos Nr.694 noteiktā maksimāli pieejamā finansējuma, kas nav 

apstiprināts vienošanās grozījumos. Par pieejamās rezerves pieejamību tiks lemts nākošajā pārskata periodā 

analizējot finansējuma sadales principus, prioritāri piešķirot pasākumiem, kas saistīti ar 2014.-2020. gada 

plānošanas periodu, t.sk., VIS paredzēto izmaksu segšanai u.c. pasākumiem. Skatīt attēlu Nr. 2.                         

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

Attēls Nr. 2 

 

Analizējot maksājuma mērķa izpildi, secināms, ka finanšu apguves progress ir  vērtējams kā pozitīvs, jo 

2013. gada 1. pusgada mērķis ir izpildīts 101,9% no pārskata periodā plānotā apjoma. 

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

Strukturālo reformu apakšaktivitāte  

Projektu iesniegumu atlase: 

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

ar MK noteikumiem Nr.1358
5
 , 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 30.06.2013. veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem LVL 1 528 

681,33 apmērā, kas ir 54,96% no kopējā projektos apstiprinātā finansējuma.  

                                                           
5
 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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Detalizētāku informāciju par finanšu līdzekļu apguvi skatīt ziņojuma 2.1.sadaļā. 

 

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

ieviešanai valsts pārvaldē”.  

1) Kopējais projekta finansējums ir LVL 1 368 940,00. Projekta īstenošanu paredzēts pabeigt 31.12.2013. 

Projekta apgūtais finansējums uz 30.06.2013  ir LVL 848 340,44, kas sastāda 61,97% no plānotā. 

2) Pārskata periodā projekta ietvaros veiktie pasākumi: 

a. Iepirkumu jomā: 

- Izsludināts iepirkums „Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte” un pieņemts lēmums par līguma 

slēgšanu. 

- Vairākiem iepirkumiem, kas tika izsludināti iepriekšējā pārskata periodā, 2013.gada 1.pusgadā tika 

pieņemti lēmumi par līgumu slēgšanu (piem. „Angļu valodas mācības Latvijas prezidentūras Eiropas 

Savienības Padomē nodrošināšanā iesaistītajiem valsts pārvaldē nodarbinātajiem”, "Funkciju audita 

veikšana valsts informāciju sistēmu darbībās" u.c.) 

b. Projektā sasniegto rezultātu jomā: 

Finansējuma saņēmēja mājas lapā ir izveidota atsevišķa projekta sadaļa, kurā publicēta aktuālā informācija 

par projekta aktivitāšu ieviešanas progresu, kā arī aktivitāšu nodevumi – starpziņojumi, gala ziņojumi un 

prezentācijas sabiedrības pārstāvjiem un citiem interesentiem, veikto apmācību aktivitātes ietvaros 

uzskaitījums. Ievietoto informāciju skatīt http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-

projekti/strukturaloreformuistenosana/. 

c. Pārskata periodā projekta ietvaros veiktas sekojošas apmācības:  

- Valsts pārvaldē nodarbinātajiem noorganizētas apmācības par sekojošām tēmām - „Efektīvas 

komandas vadīšana”, Vadītājs kā līderis”, „MS Windows 7 un Office 2010 jaunās iespējas” , „Krīžu 

komunikācija; „Dokumentu  sagatavošana un tekstu rediģēšana lietpratējiem”; Radošā domāšana; 

Efektīvas atalgojuma sistēmas veidošana” 

- 40 akadēmisko stundu garumā  kopumā 20 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības 

„Komunikācijas kompetence: kā uzlabot prasmi sarunāties un veidot lietišķas attiecības”; 

- Pārskata periodā projekta ietvaros apmācības apmeklēja 168 valsts iestāžu darbinieki. 

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

projekti/strukturaloreformuistenosana/par-projektu/ 

 

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

politikas jomā”. 

1) Kopējais projekta finansējums LVL 1 412 534,00. Projekta apgūtais finansējums ir LVL 680 340,89, 

kas ir 48,16% no plānotā.  

2) Pārskata periodā projekta ietvaros veiktie pasākumi: 

a. Iepirkumu jomā: 

- Izsludināti iepirkumi „Pētījums par naftas produktu un alkoholisko dzērienu dabiskajiem zudumiem muitas 

jomā” un „Ekspertu konsultācijas par fiskālās disciplīnas uzraudzības procedūras izstrādi un tehnisko 

ieviešanu”, pieņemts lēmums par līguma slēgšanu. 

- Vairākiem iepirkumiem, kas tika izsludināti iepriekšējā pārskata periodā, 2013.gada 1.pusgadā tika 

pieņemti lēmumi par līgumu slēgšanu (piem., OECD Centrālās, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas 

augsta līmeņa budžeta amatpersonu 9.semināra organizēšana 2013.gada 27.-28.jūnijā”, „Pētījums par 

Likuma par budžetu un finanšu vadību pilnveidošanu un harmonizāciju ar citiem normatīvajiem aktiem”, 

Īstermiņa makroekonomiskās prognozēšanas modeļa izstrāde”). 

b. Projektā sasniegto rezultātu jomā: 

- Turpinās finanšu ministrijas darbinieku angļu valodas apmācības ar profesionālo kompetenci saistītas 

apmācības, lai tālāk izglītojoties darbinieki paaugstinātu savu kvalifikāciju, kas Finanšu ministrijā 

ilgtermiņā dotu iespējas efektīvāk iesaistīt darbiniekus izvirzīto darba mērķu sasniegšanā. 

- Pārskata periodā nodrošināta darbinieku kvalifikācijas celšana, nodrošinot apmācības starptautiskajos 

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

- 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. 

Papildus informāciju par projektu skatīt: 

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

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

Par problēmām projekta dzīves ciklā un risinājumiem detalizētāk skatīt 2.8. 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 

Pārskata periodā TP un Strukturālo reformu apakšaktivitātes ietvaros nav uzsākta jauna projektu iesniegumu 

atlases kārta, kā arī plānošanas perioda 2007.-2013. gadam ietvaros netiek plānots izsludināt jaunas projektu 

atlasi. Ņemot vērā iepriekšminēto un TP aktivitāšu specifiku šajā sadaļā ir sniegta informācija par  jau 

īstenojamo aktivitāšu ietvaros plānoto rīcību, nevis pamatojoties uz informāciju ES fondu tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/upload/Aktivitates/20130607_Aktivitasu_kalendars.xls (indikatīvais ES fondu aktivitāšu 

ieviešanas laika plāns par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2013.gada 4.ceturksnim).  

TP - 2013. gada 2. pusgadā nepieciešams: 

1.   Apzināt papildus nepieciešamā finansējuma apmērus, pieejamās finansējuma rezerves ietvaros 

atbilstoši MK noteikumiem Nr. 694 un iespējamos TP projektu atlikumus lai,  laicīgi veiktu to pārdali 

citiem projektiem. 

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. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte - nākamajā pārskata periodā nepieciešams: 

1. Nākamajā pārskata periodā (31.12.2013.) paredzēts pabeigt Valsts kancelejas projekta Nr. 

1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002 „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” 

īstenošanu. 

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

jomā” identificēta augsta riska iestāšanās varbūtība, ka projektā pieejamais finansējums netiks pilnībā 

apgūts MK noteikumos Nr.1358 paredzētajā īstenošanas termiņā (t.i.,21.12.2013.).  Lai nodrošinātu 

projektā plānoto līdzekļu apgūšanu, vienlaikus piedāvājot iesaistīt papildus mērķa grupas un pārskatīt 

sasniedzamos rezultātus projektā iekļauto aktivitāšu ietvaros, kā arī papildināt projektu ar jaunām 

aktivitātēm tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš. Projekta īstenošanas termiņa pagarināšana ļaus 

nodrošināt pieejamo finanšu līdzekļu efektīvu izlietojumu un pilnvērtīgu mērķu sasniegšanu. 

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 

Saskaņā ar  VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu tabula nav jāaizpilda. 

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
6
 

                                                           
6 Saskaņā ar  VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu, informācija 1.7. sadaļai tiks apkopota par kalendāro gadu un iekļauta 

ziņojumā par 2013.gada 2.pusgadu. 

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.esfondi.lv/upload/Aktivitates/20130607_Aktivitasu_kalendars.xls
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2. Finanšu līdzekļu apguve 

2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā
 

Saskaņā ar VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu tabula nav 

jāaizpilda, jo aktuālā informācija par finanšu progresu atrodama šeit: 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=909  (ES fondu finanšu progress fondu un aktivitāšu 

griezumā līdz 30.06.2013. (t.sk. finanšu progress salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi). 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
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2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem 

TP 

Finanšu līdzekļu apguve attiecībā pret maksājuma mērķiem saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 12.marta 

protokollēmuma 14 32§ izpildi  

Aktivitāte 

Veiktās 

atmaksas 

2013.gadā, 

LVL 

AI rīcības 

plānā 

noteiktais 

līdz 

30.06.2013., 

LVL 

AI rīcības 

plāna izpilde 

līdz 

30.06.2013, 

% 

AI rīcības 

plānā 

noteiktais 

2013.gadam, 

LVL 

AI rīcības 

plāna izpilde 

2013.gadā, % 

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

1.5.1.1.1. 166 262,30 293 459,42 56,66 891 274,43 18,65 

1.6.1.1. 581 585,96 872 726,76 66,64 1 786 173,42 32,56 

2.4.1.1. 872 237,80 1 119 481,87 77,91 2 294 744,94 38,01 

3.7.1.1. 2 960 145,07 2 626 010,51 112,72 5 511 499,96 53,71 

3.8.1.1. 683 309,49 384 936,03 177,51 804 255,54 84,96 

KOPĀ 

TP 

5 097 278,32 

 

5 003 155,17 

 

101,88 

 

10 396 673,86 

 

49,03 

 

Attēls Nr. 3 

 

1. TP 2. kārtā 2013.gada pirmā pusgada maksājuma mērķa izpilde vērtējama pozitīvi. Uz pārskata perioda 

beigām izpilde sasniegta 101,88% apmērā no pirmajā pusgadā plānotā un 49,03% apmērā no 2013. gada 

sasniedzamā rezultāta. 

2. Maksājumu mērķa izpildes vidējais rādītājs ir 108,7% no pārskata periodā plānotā apjoma. Finanšu apguves 

progresa rādītājus TP prioritāšu ietvaros šajā pārskata periodā ietekmē pārskata periodā veikto MK noteikumu 

Nr.694 grozījumu ieviestās korekcijas, līdz ar to šie rādītāji nav līdzvērtīgi visās TP prioritātēs (piemēram, 

1.6.1.1. aktivitātē – 66,64%, kamēr 3.8.1.1 – 177,51%). 

3. Plānoto maksājumu apjoms finansējuma saņēmējiem 2013.gada 2. pusgadā ir līdzvērtīgs 1. pusgadā 
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veiktajiem maksājumiem, t.i. 50,97% no plānotā jāveic 2. pusgadā. Skatīt attēlu Nr.3. 

4. Maksājumi finansējuma saņēmējam uz pārskata perioda beigām ir LVL 42 700 911,36  jeb 57,31% no kopējā 

TP projektos apstiprinātā finansējuma. Atlikums LVL 35 363 616,64 apmērā jāapgūst līdz 2015.gada 

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

līdzfinansējums tiks apgūts. 

 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

 

1. Uz 2013.gada 30.jūniju maksājuma mērķa izpilde bija 56.66% jeb LVL 166 262,30, savukārt uz pārskata 

perioda beigām maksājuma mērķa izpilde 2013.gadam ir sasniegta 18,65% apmērā. 2013.gada 1. pusgada mērķa 

izpilde nav nodrošināta plānotajā apjomā. Finansējuma saņēmējs (FM) projektā 

Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/003/001 regulāri veic izmaiņas plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

grafikos, plānoto finansējumu pārceļot uz nākamajiem pārskata periodiem, jo iepriekš ieplānotie iepirkumi 

vairāku aktivitāšu ietvaros ir zaudējuši aktualitāti un netiek īstenoti, līdz ar to rodas finansiāls ietaupījums, kas 

tiek pārcelts uz nākamajiem periodiem. 

Attēls Nr. 4 

 

Detalizētu informāciju par MK apstiprināto maksājumu mērķu atbildīgajām iestādēm skatīt ES fondu tīmekļa 

vietne http://www.esfondi.lv/page.php?id=1080  (Finanšu apguves plāns aktivitāšu griezumā 201x.gadam). 

2. Veikto maksājumu apjoms uz pārskata perioda beigām ir LVL 1 528 681,33 jeb 54.96% 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 48,2% 

apmērā no pieejamā finansējuma. Valsts kancelejas projektā maksājumi veikti 62,0% apmērā. Skatīt attēlu Nr. 5.  

 

 

 

 

 

 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1080
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Attēls Nr. 5 

 

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

pastiprināta projektu ieviešanas uzraudzība.  

Valsts budžeta līdzekļu apguves progress 

Valsts budžetā 2013.gadam TP pieejams finansējums ir LVL 13 382 585 apmērā. Valsts  budžeta izdevumu plāna 

izpilde 2013.gada 2. pusgadā  ir nepietiekama un nākošajā pārskata periodā tā ir būtiski jāuzlabo, lai nodrošinātu 

valsts budžeta līdzekļu apguvi atbilstoši plānam. 2013. gada 1. Pusgada valsts budžeta izdevumu plāns tika izpildīts 

93,2% apmērā. Sākotnēji plānotā finansējuma neapguve saistīta ar izmaiņām finansējuma saņēmēju plānotajās naudas 

plūsmās, iepirkumu veikšanas procesa kavējumiem, kuri nenoritēja kā sākotnēji plānots.  

Valsts budžetā 2013.gadam, strukturālo reformu  apakšaktivitātes projektiem pieejams finansējums ir LVL 698 

302 apmērā. Valsts  budžeta izdevumu plāna izpilde 2013.gada 1. pusgadā ir nepietiekama un nākamajā pārskata 

periodā tā ir būtiski jāuzlabo, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu apguvi atbilstoši plānam. 2013. gada 1. pusgada 

valsts budžeta izdevumu plāns  izpildīts 73% 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 2013. gada 1. pusgada valsts budžeta izdevuma plānu ir izpildījis 78% apmērā un 

Valsts kancelejas projekts 69% apmērā.  

Sīkāka informācija ir pieejama ES fondu   tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=909 (ES fondu valsts 

budžeta apguve). 

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. 

2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
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Saskaņā ar VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu sadaļa nav jāaizpilda. 

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 

TP 

Pārskata periodā tika veikti vienošanās grozījumi septiņu apstiprināto projektu finansējuma apmērā, 

kopsummā par LVL 5 004 039,23. Grozījumi šo projektu finansējumos, palielinot projektu 

attiecināmās izmaksas, pārskata periodā tika veikti saskaņā ar MK noteikumu Nr.694 izmaiņām
7
; bet 

divos no projektiem
8
, vienlaikus ar attiecināmo izmaksu summu palielinājumu, tika veikts 

samazinājums par neatbilstoši veikto izdevumu summu. 

Pārskata periodā grozījumus projektā par papildus finansējuma piešķiršanu virzīja uz parakstīšanu/ 

saskaņošanu visi TP finansējuma saņēmēji, izņemot Finanšu ministrijas projektu (VI) un plānošanas 

reģionu TP projektus, jo grozījumi izstrāde tika sākta šī pārskata perioda beigās un minētos grozījums 

plānots saskaņot 2013. gada 2. pusgadā.  

Izstrādājot MK noteikumu Nr.694  grozījumu projektu 2012. gada 2. pusgadā, lai nodrošinātu 

vienlīdzīgu un pamatotu pieeju finansējuma rezerves pārdalē, tika analizēti un izvērtēti visi aspekti un 

argumenti (t.sk. apkopoti un veikti aritmētiski aprēķini), lemjot par papildu finansējuma 

nepieciešamību, kā piem., TP līdzekļu apguves rādītāji projektu līmenī, valsts budžeta plāna izpilde , 

institūcijas administrēto ES fondu līdzekļu apjoms (ar un bez pieejamām virssaistībām) uz 1 

darbinieku; TP finansējuma viena lata attiecība pret iestādes administrēto  ES fondu apjomu; vidējais 

atlīdzības apjoms institūcijā; atlīdzības palielinājuma pamatojums TP projektā un citi aspekti.   

Detalizētu informāciju par papildus piešķirto finansējumu skatīt MK noteikumu Nr. 694. 2. 

pielikumā: http://likumi.lv/doc.php?id=236276 

 

Strukturālo reformu apakšaktivitātes ietvaros kopējais apstiprināto projektu finansējuma apmērs 

netika mainīts.  

Pārskata periodā tika veikti vienošanās grozījumi abos apakšaktivitātes projektos: 

1) Valsts kancelejas projektā ar šiem grozījumiem palielināja uzraudzības rādītāju „Apmācīto 

personu skaits”; 

2) FM projektā attiecīgi samazināja šo rādītāju, papildus dzēšot no projekta aktualitāti zaudējušās 

aktivitātes un rezultātus. 

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) 

                                                           
7 Saskaņā ar grozījumiem MK. noteikumos Nr.694, TP projektos paredzēto aktivitāšu sekmīgai īstenošanai tika piešķirts papildus finansējums LVL 

6 951 648,00 apmērā 12 TP finansējuma saņēmējiem.  
8
 Tehniskā palīdzība Izglītības un zinātnes ministrijai kā atbildīgajai iestādei  un Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Savienības 

fondu aktivitāšu administrēšanai (2.kārta) 

http://likumi.lv/doc.php?id=236276
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N/A 

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

sākotnēji plānotajiem. 

2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā 

Saskaņā ar VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu sadaļa nav jāaizpilda. 

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 

TP  

Pārskata periodā dubultā finansējuma risks nav konstatēts.  

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

informēta Atbildīgā iestāde un tiek lūgts izvērtēt konstatēto. 

Valsts kanceleja 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/. 

Šķērsfinansējums Strukturālo reformu apakšaktivitātē  

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 (atbilstoši MK noteikumu Nr.1358 nosacījumiem, FM šķērsfinansējums nevar pārsniegt LVL 147 387,00, bet 

Valsts kancelejai – LVL 50 000). Finansējuma saņēmējam atbilstoši MK noteikumiem Nr.1358 jānodrošina 

atsevišķa šķērsfinansējuma izmaksu uzskaites dokumentēšana.  

CFLA projekta ieviešanas laikā uzkrāj informāciju par šķērsfinansējumu: 

FM projekta Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/003/001 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 15 380.91 (atlikums LVL 1 729,94).Valsts kancelejas 

projekta Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002 ietvaros šķērsfinansējuma (ERAF tipa izdevumi) apjoms ir LVL 

48 823,50, kas finansējuma saņēmējam finansējums izmaksāts pilnā apmērā jau iepriekšējā pārskata periodā. 

 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 
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Pārbaudes projektu īstenošanas vietās CFLA tiek īstenotas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.140
9
 un 

atbilstoši 07.09.2012 apstiprinātajai Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodikai pārbaužu veikšanai 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. - 2013.gada 

plānošanas periodā.  

Pārbaudes projekta īstenošanas vietā CFLA tiek plānotas pamatojoties uz risku izvērtējumu. Pārbaužu veikšanas 

biežumu projekta īstenošanas laikā nosaka atkarībā no noteiktā riska līmeņa – augsts, vidējs, zems. 

Pārbaudes projekta īstenošanas laikā veic: 

1. augsta riska projektiem vismaz vienu reizi gadā; 

2. vidēja riska projektiem vismaz vienu reizi projekta īstenošanas laikā; 

3. atlasē atlasītajiem zema riska projektiem vienu reizi projekta īstenošanas laikā. 

Pēc  projekta pārbaudi veic ne ātrāk kā otrajā gadā pēc maksājuma veikšanas: 

1. augsta riska projektiem ne retāk kā reizi piecu gadu periodā; 

2. atlasē atlasītajiem vidēja un zema riska projektiem vienu reizi piecu gadu periodā. 

TP 

Pārbaudes projektu īstenošanas vietā: 

Pārskata periodā netika veiktas pārbaudes projekta īstenošanas vietās.  

Nākamā pārskata perioda noslēgumā (līdz 2013.gada decembrim) plānots veikt pēc-pārbaudes diviem pirmās kārtas 

projektiem, savukārt otrās kārtas 10 projektiem pārbaudes projektu īstenošanas vietās plānots veikt līdz 31.12.2014. 

Iepirkuma pirmspārbaudes: 

Pārskata periodā veiktas 11 iepirkuma pirmspārbaudes: 

- (10 vidēja riska projektos un viena zema riska projektā), t.sk. 10 iepirkumu dokumentācijas pārbaudes un 1 

iepirkumu norises pārbaude.  

- 10 iepirkuma pirmspārbaužu rezultāti pozitīvi, un tikai viena vidēja riska projekta iepirkuma dokumentācijas 

pārbaudes rezultātā sniegts atzinums ar iebildumiem
10

 . 

Kopumā no TP projektu īstenošanas uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām ir veiktas 25 iepirkumu pārbaudes, 

t.sk., 21 iepirkumu dokumentācijas pārbaude un 4 iepirkumu norises pārbaudes.  

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Pārbaudes projektu īstenošanas vietā: 

Pārskata periodā netika veiktas pārbaudes projekta īstenošanas vietās. Nākamajā pārskata periodā (līdz 2013.gada 

decembrim) plānots veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās abos apakšaktivitātes projektos. 

Iepirkuma pirmspārbaudes: 

Pārskata periodā CFLA ir veikusi vienu iepirkumu pirmspārbaudi apakšaktivitātes projektu ietvaros, FM projektā 

                                                           
9 16.02.2010 Ministru kabineta noteikumiem Nr.140  „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā” 

10 VSID/TP/CFLA/11/11/020, „Valsts izglītības attīstības aģentūras tehniskās palīdzības projektā ES fondu apguvei 2012.-2015.gada periodam” iepirkuma 

dokumentācijas pārbaudē konstatētas atkāpes (konstatēta iepirkuma nolikuma neatbilstība Publisko iepirkumu likuma prasībām -neskaidri vērtēšanas kritēriji, 

nepieciešamās pieredzes apraksts u.c.), finansējuma saņēmējam jānovērš nākamajā pārskata periodā. 
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Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/003/001, „Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā” , atzinums ir 

pozitīvs.  

30.06.2013. plānotās iepirkumu pārbaudes FM projektā Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/003/001 tika atceltas 

(finansējuma saņēmējs grozījis iepirkuma plānus). 

Kopā, no projektu uzsākšanas laika, veiktas 4 iepirkumu pirmspārbaudes (3 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 

TP 

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

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

periodā netika konstatētas būtiskas neatbilstības un būtiski neietekmēja aktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma 

apguvi, kā arī neradīja riskus projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai.  

TP aktivitātē pārskata periodā atsevišķu projektu ietvaros tika kavēts dokumentu vai informācijas iesniegšanas 

termiņš. Finansējuma saņēmējs projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/19/023, „Eiropas Savienības fondu atbildīgās 

iestādes darbības programmu vadības funkciju nodrošināšanas TP (Ekonomikas ministrija)” ilgstoši (no 29.04.2013.) 

nav sniedzis atbildi par neatbilstoši veikto izdevumu maksājumu atmaksu (kopsummā par 4 384,39 LVL). Par šo 

pārskata periodā konstatēto neatbilstību skatīt arī sadaļā 4.2. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

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

identificēta augsta riska iestāšanās varbūtība, ka projektā pieejamais finansējums netiks pilnībā apgūts MK 

noteikumos Nr.1358 paredzētajā īstenošanas termiņā (21.12.2013.).  

Projekta apgūtais finansējums šobrīd sastāda tikai 48% no plānotā. Finansējuma neapgūšanas iemesls – projekta 

aktivitāšu īstenošanas gaitā radies finanšu līdzekļu ietaupījums, bet dažas aktivitātes zaudējušas aktualitāti.  

Ar līguma grozījumiem Nr.9, kas stājušies spēkā 19.03.2013, tika dzēstas aktualitāti zaudējušās aktivitātes: 

- Nr.1.9. „Salīdzinošs pētījums par dažādu pašvaldību izdevumu efektivitāti veselības, izglītības un labklājības 

jomās”; 

- Nr.2.2. „SAP sistēmas „Value-at-risk modelis’”; 

- Nr.2.3. „SAP sistēmas „GAP modelis” izstrāde”. 

Lai panāktu maksimāli vispārējās kapacitātes uzlabošanu, atbilstoši šī brīža situācijai FM resorā, FM projektā 

piedāvājot iesaistīt papildus mērķa grupas un pārskatīt sasniedzamos rezultātus projektā iekļauto aktivitāšu ietvaros, 

kā arī papildināt projektu ar jaunām aktivitātēm, nākošajā pārskata periodā plānots izvērtēt projekta īstenošanas 

termiņa pagarināšanu, nodrošinot pieejamo finanšu līdzekļu efektīvu izlietojumu un pilnvērtīgu mērķu sasniegšanu.  

Papildus īstenotie pasākumi finanšu apguves uzlabošanai  

1. Veicinot savstarpējās sadarbības elektroniskās informācijas apmaiņas jomā, kā arī īstenojot administratīvā sloga 

mazināšanas pasākumus, Sadarbības iestāde jau kopš 2012.gada nodrošina iespēju finansējuma saņēmējiem veikt 

vienošanās par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu paredzētā maksājuma pieprasījuma un plānoto 

maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafika, kā arī nākamā pārskata perioda sākumā – projekta progresa pārskatu 

datu ievadi elektroniski sadarbības iestādes Vadības informācijas sistēmas (VIS) ārējā vidē, līdz ar to, nodrošinot 

savlaicīgāku un ērtāku aktuālās informācijas sniegšanu, kā arī tās uzkrāšanu un apstrādi. Izmantojot iespēju 
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dokumentāciju iesniegt elektroniski e-vidē, tiek ietaupīts laiks (dokumenti nav jāiesniedz papīra formātā, vairāki datu 

lauki tiek aizpildīti automātiski), kā arī samazināts dažādu aprēķina kļūdu rašanās risks. TP un Strukturālo reformu 

apakšaktivitātes ietvaros šobrīd 22 finansējuma saņēmēji (20 TP finansējuma saņēmēji un abi Strukturālo reformu 

apakšaktivitātes projektu finansējuma saņēmēji) ir reģistrējušies kā ārējās vides lietotāji. 

2. Pārskata periodā tika rīkots apmācību seminārs CFLA VIS ārējās vides lietotājiem, kuru apmeklēja arī TP un 

Strukturālo reformu apakšaktivitātes projektu finansējuma saņēmēji.  

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

finansējuma saņēmējiem. Kopš 2012.gada CFLA veic izlases veida iepirkumu pirmspārbaudes, tādējādi mazinot 

neatbilstoši veikto izdevumu par iepirkumiem rašanās risku.  

4. CFLA darbinieki veidojuši arī žurnāla „Iepirkumi” rakstus; aģentūras mājaslapā tiek publicēta aktuālā informācija 

par dažādiem ar iepirkumiem saistītiem jautājumiem (piemēram, ieteikumi tehniskās specifikācijas sagatavošanai; 

skaidrojumi par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai).  

5. 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.  

7. 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. 

8. 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 

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) 

Ņemot vērā, ka informācijas detalizācija par uzraudzības rādītāju izpildi AI ziņojumā par 1. pusgadu nav 

attiecināma uz TP un strukturālo reformu apakšaktivitāti, ņemot vērā izvirzītās  prasības AI ziņojuma 

aizpildīšanai, šajā sadaļā ņemot vērā TP aktivitāšu specifiku sniegta detalizēta analīze par TP ietvaros veiktajiem  

izdevumiem dalījumā pa izdevumu pozīciju grupām. 

TP 

Kopumā, ES fondu TP uzraudzības rādītāju sasnieguma progress pārskata periodā vērtējams pozitīvi.  

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. 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 
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(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.6, no pārskata perioda kopējiem izdevumiem75% ir atlīdzības izdevumi un 25% 

ārpakalpojumi. Ārpakalpojuma izdevumi visvairāk ir bijuši tādās izdevumu pozīcijās kā „ES fondu 

administrēšana” (30%), pozīcijā „Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi” 

(19%)  un pozīcijā „ES fondu uzraudzība” (16%). Vismazāk ārpakalpojumi izdevumi veikti pozīcijā „HP 

koordinēšanas funkciju nodrošināšana” - 2,4%. Atlīdzības izdevumi no pārskata perioda kopējiem izdevumiem 

visvairāk ir bijuši ES fondu uzraudzībai, administrēšanai un finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšanai, kā arī 

stratēģiskai plānošanai – sasniedzot 87,6% no kopējām atlīdzības izmaksām pārskata periodā. Salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata periodu, veikto izdevumu savstarpējais  % sadalījums starp ārpakalpojumu un atlīdzību TP 

izdevumos ir mainījies 6 % apmērā (izdevumi atlīdzībai samazinājušies par 6%, attiecīgi palielinoties 

ārpakalpojuma izdevumiem). 

Attēls Nr. 6 

Atlīdzība

75%

Ārpakalpojums

25%

Izmaksas TP projektos pārskata periodā,%

 

Kā redzams Attēlā Nr. 7 pārskata periodā TP 2. kārtas ietvaros izdevumi ir LVL 5 075 785,67, no kuriem lielākā 

daļa izdevumi ir bijuši ES fondu uzraudzības nodrošināšanai, sasniedzot 53% no kopējām pārskata perioda 

izmaksām (salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu izmaksas samazinājušās par 2%). 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 (% apjoms ir līdzvērtīgs 

ar iepriekšējo pārskata periodu. Salīdzinoši mazāki izdevumi ir bijuši ES fondu informatīvo un publicitātes 

pasākumu nodrošināšanai  un finanšu kontroļu , revīzijas 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. 7 

15%

3%

53%

6%

3%

3%

5%

5%

2%

5%

Izmaksas TP projektos pārskata periodā dalījumā                                                  

pa atbalstāmajajām darbībām, %

ES fondu administrēšana

ES fondu izvērtēšana

ES fondu uzraudzība

ES fondu informatīvie un publicitātes

pasākumi

Informācijas sistēmas izveide vai

attīstīšana, sasaiste un uzturēšanas
nodrošināšana

ES fondu projektu iesniegumu

vērtēšanas nodrošināšana

ES fondu finanšu kontroles un revīzijas

nodrošināšana

Mācības, konferences, semināri,

komitejas, darba grupas un citi
pasākumi

HP koordinēšanas funkciju

nodrošināšana

ES nākotnes kohēzijas politikas, tai

skaitā ekonomiskās, sociālās un
teritoriālās kohēzijas stratēģiskā

plānošana  

ES fondu uzraudzības nodrošināšanai vislielākās izmaksas ir bijušas Satiksmes ministrijai (89%), Centrālajai 

finanšu un līgumu aģentūrai (86%), Ekonomikas ministrijai (88%) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai 

(87%) no kopējām pārskata perioda izmaksām. Vismazākās izmaksas uzraudzības nodrošināšanai ir bijušas 

Valsts kancelejai, sasniedzot tikai 1%. ES fondu administrēšanas atbalsta funkciju nodrošināšanai (lietveži, 

grāmatveži, juristi, kā arī aprīkojums, pamatlīdzekļi, apsaimniekošana u.c.) proporcionāli vislielākie izdevumi ir 

bijuši Izglītības un zinātnes ministrijai (56%), Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (37%) un Sabiedrības 

integrācijas fondam (21%).  Vismazākās izmaksas administrēšanas funkciju nodrošināšanai ir bijušas Finanšu 

ministrijai kā ES fondu Revīzijas iestādei (3%) un  Valsts kancelejai (4%). Detalizētu informāciju par TP 

finansējuma saņēmēju izdevumiem dalījumā pa atbalstāmajām darbībām skatīt ziņojuma pielikumā Nr.1). 

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

nodrošināšanai, vidēji 89%. Pārējie TP finansējuma saņēmēji publicitātei ir tērējuši līdz 7% no kopējām pārskata 

perioda izmaksām, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir samazinājies par 5%. ES fondu izvērtēšanas 

izmaksas ir bijušas tikai četriem finansējuma saņēmējiem – Valsts kancelejai (37%), Labklājības ministrijai 

(0,2%), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (23%) un Finanšu ministrijai kā vadošajai iestādei 

(7%). ES fondu finanšu kontrolēm un revīzijas nodrošināšanai lielākie izdevumi ir bijuši Finanšu ministrijai kā 

Revīzijas iestādei (81%), Iepirkumu uzraudzības birojam (80%), Valsts kasei (24%). 

Mācībām, konferencēm un citiem pasākumiem vidēji no pārskata perioda izdevumiem tērēti 5%.,  vislielākos 

izdevumus sasniedzot Valsts kanceleja (58%) un Zemgales plānošanas reģions (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 Finanšu ministrijai kā ES fondu vadošajai iestādei, sastādot 19% no kopējām pārskata perioda izmaksām 

un ES fondu atbildīgajām iestādēm, vidēji izdevumus uzrādot 8% apmērā. ES fondu projektu iesniegumu 

vērtēšanas nodrošināšanai vidēji tērēts 5% no pārskata perioda kopējiem izdevumiem, bet vislielākie izdevumi 
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šajā pozīcijā ir bijis Kultūras ministrijai (22%). 

Attēlā Nr. 8 redzams TP projektu ietvaros veikto ārpakalpojuma izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām darbībām.  

Attēls Nr.8 

 

Salīdzinot pārskata perioda ārpakalpojuma izmaksas pret kopējām pārskata perioda izmaksām, % 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. 9 redzams TP projektu ietvaros veikto atlīdzības izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām pozīcijām. 
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Attēls Nr.9 

 

Salīdzinot pārskata perioda atlīdzību pret kopējām pārskata perioda izmaksām, % visvairāk izdevumi ir bijuši ES 

fondu uzraudzībai (93%), administrēšanai (51%), ES fondu izvērtēšanai (61%) un Finanšu kontrolēm un 

revīzijām (83%). 

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. Veicot TP projektu izdevumu analīzi pa izdevumu pozīcijām, secināts, ka joprojām dažiem TP finansējuma 

saņēmējiem nav skaidri  pārskata aizpildīšanas principi, kas neļauj iegūt viennozīmīgu informāciju par 

konkrētām izdevumu grupām  (joprojām izdevumu pozīcijā „ES fondu administrēšana” netiek nenodalot ES 

fondu uzraudzības nodrošināšanai izlietotos līdzekļus, īpatsvara ziņā nesamērīgi lieli izdevumi tiek uzrādīti 

ES fondu administrēšanai. tāpēc šajā ziņā CFLA jāturpina skaidrojošais darbs. Kopumā salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata periodu, izpratne TP finansējuma saņēmēju vidū ir augusi, bet nākamajā pārskata 

periodā CFLA jāturpina skaidrojošais darbs,  lai visiem TP finansējuma saņēmējiem būtu viennozīmīgi 

skaidri šie principi pārskatu aizpildīšanai un apkopotā informācija būtu kalpotu kā drošs avots TP līdzekļu 

efektīvas izlietojuma plānošanai.  

3. 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.  

4. 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 
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izmaksas un citus īstenošanas nosacījumus. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Iznākuma rādītājs „Apmācīto personu skaits”, noslēdzot pirmo ceturksni, ir sasniegts 70,13% apmērā no DPP 

plānotā 6 000, t.i. apmācītas 4 208 personas.  

Rādītāja progress 2013.gada 3 mēnešos ir 22%, jeb 468 apmācītās personas 3 mēnešos. 

Saskaņā ar šajā pārskata periodā projektos veiktajiem grozījumiem, Valsts kancelejas projektā   

Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002 palielinājusi iznākuma rādītāju „Apmācīto personu skaits” no 3667 uz 

4262, savukārt FM projektā Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/003/001 šo rādītāju samazinājusi no 2 333 uz 

1 738. 

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. 10 uz pārskata perioda beigām apakšaktivitātes ietvaros izdevumi kopumā (kumulatīvi) ir 

bijuši LVL 1 528 733,62 apmērā, no kuriem lielākā daļa izdevumi ir bijuši Valsts pārvaldes cilvēkresursu 

kvalitātes celšanas un kapacitātes stiprināšanai, sasniedzot 46% no kopējām izmaksām. Otrie vislielākie 

izdevumi ir bijuši strukturālo reformu  plānošanai, ieviešanai un  uzraudzībai, sastādot 37% no kopējām 

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

pilnveidošanai– sasniedzot 12% (detalizētu informāciju par izdevumiem dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, 

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

Attēls Nr.10 

 

Kā redzams attēlā Nr. 11, 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 izvērtēšanas 
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procesa pilnveidošanai. Atlīdzības izdevumi ir bijuši divās pozīcijās – projekta administratīvās darbības 

nodrošināšanai un valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes celšana un kapacitātes nodrošināšana. 

Attēls Nr.11 

 

Attēlā Nr. 12 redzams projektu ietvaros veikto ārpakalpojuma izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām 

pozīcijām. 

Attēls Nr.12 

 

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 42%. 

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

Attēls Nr.13 

 

Salīdzinot 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, stiprināšanai 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 nepieciešamās informācijas formātu, būs iespējams veikt precīzāku 

projektu veikto izdevumu uzskaiti, ko izmantot tālākai projektu efektīvākai īstenošanai un mērķu sasniegšanai. 

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 
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Saskaņā ar VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu sadaļa nav jāaizpilda. 

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

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

papildinātību/saskaņotību 

Saskaņā ar VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu, informācija par iznākuma un 

rezultāta rādītājiem tiks apkopota par kalendāro gadu un iekļauta ziņojumā par 2013.gada 2.pusgadu. 

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 

TP un Strukturālo reformu apakšaktivitātes projektu ietvaros nav konstatētas būtiskas problēmas uzraudzības 

rādītāju izpildē. Saskaņā ar DPP norādīto uzraudzības rādītāji visās aktivitātēs ir sasniegti. 

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 

Saskaņā ar VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu sadaļa nav jāaizpilda. 

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 

TP 

Pārskata periodā TP projektu ietvaros netika konstatētas būtiskas neatbilstības.  

Konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu summa būtiski neietekmē aktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma 

apguvi, kā arī nerada risku projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai. Konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi 

ieturēti no kārtējā un nākamā maksājuma. 

Pārskata periodā pieņemti lēmumi par neatbilstībām četros projektos; trijos no tiem neatbilstības saistītas ar 

iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumiem. 

Nevienā no šiem projektiem pārskata periodā neatbilstoši veiktie izdevumi pret projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām finansējuma saņēmējiem nepārsniedz 2% (skatīt ES fondu tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1188 (2.pielikums)). 

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

pārskata perioda beigām ir LVL 221  955,55 jeb 0,29% no noslēgto vienošanos kopsummas un 0,51% no projektos 

pieprasītā finansējuma., t.sk. 1.atlases kārtas ietvaros – LVL 219 429,34 un 2.atlases kārtas ietvaros – LVL 2 

526,21.  

Šajā pārskata periodā konstatēto neatbilstību kopsumma LVL 6 728,52 (1.kārtas TP projektos konstatēto 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1188
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neatbilstību summa LVL 4 384,39, 2.kārtas TP projektos konstatēto neatbilstību summa LVL 2 344,13) 

Pārskata periodā konstatēto neatbilstību analīze konkrētajos projektos: 

1) Ekonomikas ministrijas 1. kārtas projektā veicot maksājuma pieprasījuma pārbaudi, konstatēta neatbilstība -

iepirkuma likuma normu pārkāpums (piemērota finanšu korekcija 25% apmērā no konkrētā iepirkuma līguma 

ietvaros veiktajām  un maksājuma pieprasījumos iekļautajām  izmaksām); 

2) Kultūras ministrijas 2. kārtas projektā maksājuma pieprasījuma pārbaudē Nr.5 atklāta neatbilstība – kļūda 

atvaļinājuma naudas aprēķinā (atvaļinājuma naudas aprēķinā, rēķinot vidējās izpeļņas, aprēķinā iekļautas naudas 

balvas izmaksas); 

3) VIAA 2.kārtas projektā Valsts kases kā sertifikācijas iestādes veiktajā padziļinātajā maksājuma pieprasījuma 

pārbaudē konstatēta neatbilstība iepirkumu līgumā - iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums (tika piemērota 

finanšu korekcija 10% apmērā no konkrētā līguma summas. Neatbilstoši veiktie izdevumi tika ieturēti no kārtējā 

maksājuma pieprasījuma); 

4) Ekonomikas ministrijas 2. kārtas projektā pārskata periodā tika pieņemts lēmums par neatbilstoši veikto 

izdevumu ieturēšanu no kārtējiem maksājumiem
 (
neatbilstoši veiktie izdevumi ieturēti no kārtējiem maksājumiem). 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Strukturālo reformu apakšaktivitātes ietvaros neatbilstoši veiktie izdevumi nav konstatēti. 

Detalizētāka informācija par veiktajiem pasākumiem neatbilstoši veikto izdevumu samazināšanā arī sadaļā 2.8. 

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

priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās sadarbības iestādes darbu 

Pārskata periodā ir noslēgušies vairāki Revīzijas iestādes
11

, FM Iekšējā audita departamenta
12

, kā arī VI
13

 īstenotie 

vadības un kontroles sistēmas auditi/pārbaudes, kuru ietvaros izteiktas rekomendācijas aģentūras vadības kontroles 

sistēmas pilnveidošanai. Rekomendācijas saistītas ar ieteikumiem pilnveidot pārbaužu projektu īstenošanas vietās 

norises procedūru, datu ievades CFLA vadības informācijas sistēmā (turpmāk – VIS) un horizontālo prioritāšu 

pārskatu izskatīšanas procedūru. Rekomendāciju ieviešana notiek atbilstoši auditu ziņojumos norādītajam. 

Detalizētāka analīze par pārskata periodā veiktajām pārbaudēm, konstatētajiem trūkumiem un saņemtajiem 

ieteikumiem TP aktivitāšu un Strukturālo reformu apakšaktivitātes projektos: 

1)  Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta auditi - uzsākts audits „ES fondu iestādēs izveidotā iekšējās 

kontroles sistēma maksājumu pieprasījumu izskatīšanai”, kura ietvaros auditēti tiek 3 TP projekti (Vidzemes 

plānošanas reģiona, Zemgales plānošanas reģiona un Finanšu ministrijai kā ES fondu Revīzijas iestāde). Audita 

rezultāti būs zināmi nākamajā pārskata periodā. 

2) Valsts Kases kā sertifikācijas iestādes pārbaudes - veiktas pamatojošās dokumentācijas pārbaudes  Valsts 

izglītības attīstības aģentūras projektā, Finanšu ministrijas kā ES fondu atbildīgajai un vadošajai iestādei Latvijā 

tehniskās projektā, Latvijas Investīciju attīstības aģentūras, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, 

Nodarbinātības valsts aģentūras un  Ekonomikas ministrijas projektos. Pārbaudes laikā trūkumi, kas varētu 

ietekmēt izdevumu attiecināmību, netika konstatēti. 

                                                           
11 ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas auditi (HP vides aizsardzība Nr.VIDE-AI-SAI-VI-12/26 un  HP vienlīdzīgas iespējas Nr. 

VIENL-VI/AI/SAI-12/28), Vadības un kontroles sistēmas audits SIST-CFLA-13/2 

12 Projektu risku novērtēšana pārbaužu projektu īstenošanas vietās plānošanai un pārbaužu apjoma noteikšanai Nr. H-SF-2012/6 

13 ES fondu iekšējo procedūru izvērtējums. 
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3) Pārskata periodā veikta pamatojošās dokumentācijas pārbaude Strukturālo reformu apakšaktivitātes Valsts 

Kancelejas projektā. Pārbaudes laikā trūkumi, kas varētu ietekmēt izdevumu attiecināmību, netika konstatēti. 

Revīzijas iestāde pārskata periodā uzsāka 1., 2., 3. DP ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā no 01.01.2012. 

līdz 31.12.2012. apstiprināto izdevumu revīziju, kurā tika iekļauti VIAA  un FM 1. kārtas projekts „Tehniskā 

palīdzība Eiropas Savienības fondu vadošajai, atbildīgajai, sertifikācijas, revīzijas un maksājuma iestādei 

Latvijā”
14

.Audita rezultāti būs zināmi nākamajā pārskata periodā. 

4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

1.   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 (tostarp pilnveidojot procedūras; sk. 03.06.2013. FM iekšējos  

noteikumus Nr.12-29/7). 

2. VI un CFLA  ceturkšņa uzraudzības sanāksmēs vienojās par ES fondu uzraudzības jautājumu rīcības plānā 

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. Regulāri notiek aktuālo jautājumu risināšana, kā arī informācijas apmaiņa gan elektroniskās sarakstes veidā, 

gan progresa sanāksmēs. 

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, kā arī nav iekļāvuši ierosinājumus attiecībā uz projektu ieviešanas un ES fondu 

vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu. 

Pārskata periodā tika saņemta vēstule no Valsts kancelejas, kurā tika aicināts izvērtēt projektu izmaksu pamatojošo 

dokumentu  apmēru. CFLA regulāri izvērtē savas darba metodes un aktīvi strādā pie tā, lai mazinātu finansējuma 

saņēmēju administratīvo slogu. Viens no risinājumiem, kā atvieglot informācijas un dokumentu apriti, ir CFLA 

piedāvātā iespēja finansējuma saņēmējiem maksājuma pieprasījuma datus un pamatojošos dokumentus iesniegt vai 

augšupielādēt vai elektroniski, izmantojot CFLA VIS ārējo vidi.  

No 27.05.2013. līdz 07.06.2013. CFLA veica klientu apmierinātības aptauju, kurā piedalījās 169 respondenti, t.sk. TP 

palīdzības un Strukturālo reformu apakšaktivitātes finansējuma saņēmēji. Rezultāti liecina, ka klientu apmierinātība ar 

CFLA sniegtajiem pakalpojumiem 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, ir uzlabojusies. 90% respondentu apmierina 

sadarbība ar CFLA. Aptaujas ietvaros saņemti vairāki ierosinājumi CFLA darbības uzlabošanai, piemēram: ievērot 

                                                           
14

 TP projekta pārbaudes plānots veikt periodā no 01.07.2013. līdz 16.09.2013. 1.darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 2.darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā no 

01.01.2012. līdz 31.12.2012.  apstiprināto izdevumu revīzijas ietvaros tika atlasīts tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/10/013 „Tehniskā 

palīdzība Eiropas Savienības fondu vadošajai, atbildīgajai, sertifikācijas, revīzijas un maksājumu iestādei Latvijā” maksājuma pieprasījums Nr.13. Tā kā FM 

Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta darbinieki ir labuma guvēji minētā projekta ietvaros, lai novērstu iespējamo interešu konflikta iestāšanās 

risku, maksājuma pieprasījuma pārbaude tika deleģēta Lauku atbalsta dienesta revīzijas struktūrai. 
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līgumā ar finansējuma saņēmēju norādītos termiņus, lai neaizkavētu projekta īstenošanu; biežāk rīkot seminārus un 

konsultācijas klātienē; paplašināt e-pakalpojumus, tostarp sadarbības iespējas CFLA VIS ārējā vidē; mazināt CFLA 

kontaktpersonu mainību; samazināt iesniedzamo dokumentu daudzumu; papildināt mājaslapu ar metodiskiem 

skaidrojumiem vienkāršā valodā un praktiskiem piemēriem, u.c. Minēto ierosinājumu īstenošanas 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. 

4.6. Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā 

1. Ņemot vērā, ka joprojām dažiem TP finansējuma saņēmējiem nav skaidri pārskata veidlapas par TP projektos 

veiktajām attiecināmajām izmaksām pa atbalstāmajām darbībām aizpildīšanas principi (ziņojuma pielikuma Nr.2 

iekļautā informācija), nākamajā  pārskata periodā VI kopā ar CFLA  jāturpina skaidrot TP finansējuma saņēmējiem 

principi pārskata aizpildīšanā,  nodrošinot vienotu izpratni visiem TP finansējuma saņēmējiem, lai analīzes rezultātā 

iegūtie secinājumus par izdevumu tendencēm  varētu izmantot instrumentu TP izmaksu optimizēšanai un plānošanai 

2014.-2020. gada periodā, kā arī šī plānošanas perioda pieejamās finansējuma rezerves sadalē, kurā vienotas  pieeja 

un datu viennozīmīga interpretācija ir īpaši aktuāla. 

2. Ziņojuma par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu apjoma samazināšana, administratīvā sloga 

mazināšanai un dublējošas informācijas izslēgšanai, vienlaikus informējot par svarīgāko, kas paveikts ES fondu 

ieviešanā pārskata periodā. 

3. Priekšlikumu sagatavošana MK noteikumu izstrādei, kas reglamentēs tehniskās palīdzības projektu ieviešanu 

2014.-2020. gada plānošanas periodā. Priekšlikumu iesniegšana ES fondu Vadības sistēmas departamentam. 

4. Sadarbībā ar TP un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes projektu īstenotajiem analizēt pieejamā finansējuma apguvi, t.sk. 

iespējamos atlikumus, nepieciešamības gadījumā veicot pasākumus, lai savlaicīgi identificētu un būtiski mazinātu 

valsts budžeta izdevumu plāna neizpildes riskus, kā arī lai nodrošinātu TP  un 1.5.1.1.1. aktivitāšu mērķu maksājumu 

izpildi finansējuma saņēmējam plānotajā apmērā un pieejamā finansējuma apguvi kopumā. 

Detalizētu informāciju skatīt zemāk esošajā tabulā Nr. 3. 

Piezīme. Sniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan attiecībā uz citām institūcijām. 
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3.tabula. Ierosinājumi nepieciešamajai rīcībai nākamajā pārskata periodā 

Nr.p.k. Ministrija 

Ziņoju

ma 

periods 

Konstatētā 

problēma 
Rīcība Atbildīgais Termiņš Izpilde 

VI 

komentār

s 

AI/SI 

komentārs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
FM AI, 

CFLA 

01.01.13

.-

30.06.13 

TP finansējuma 

saņēmējiem nav 

viennozīmīgi 

skaidri pārskata 

veidlapas par TP 

projektos 

veiktajām 

attiecināmajām 

izmaksām pa 

atbalstāmajām 

darbībām 

aizpildīšanas 

principi 

FM AI un 

CFLA skaidrot 

TP finansējuma 

saņēmējiem 

pārskata 

aizpildīšanas 

principus 

VI ESFUD, 

CFLA 

31.12.2013

.. 

 

Izpildi 

vērtēt pie 

ES fondu 

ziņojuma 

gatavošanas 

par pārskata 

periodu 

01.07.2013.-

31.12.2013. 

n/a  

2. 
CFLA, FM 

VI 

Ziņojuma par ES 

fondu 

līdzfinansēto 

pasākumu un 

aktivitāšu 

ieviešanu liels 

apjoms, 

informācijas 

dublēšana 

TP un 

uzraudzības 

jomā sagatavoti 

priekšlikumi 

risinājumiem FS 

un SI 

dokumentācijas  

apjoma 

samazināšanai 

VI ESFUD, 

CFLA 
n/a  

3. FM VI  

2014.-2020. gada 

plānošanas 

perioda 

normatīvās bāzes 

trūkums TP 

aktivitāšu 

ieviešanai 

Priekšlikumu 

sagatavošana 

MK noteikumu 

izstrādei, kas 

reglamentēs 

tehniskās 

palīdzības 

projektu 

ieviešanu 

VI 

ESFVSD, 

ESFUD 
n/a  

4. FM VI  

Finansējuma 

apguves plāna 

neizpilde 

noteiktajā apjomā 

(valsts budžeta 

plāna izpilde, 

maksājumu mērķa 

izpilde) 

Pēc Valsts kases 

informācijas 

saņemšanas par 

ES fondu 

budžeta apguvi 

(mēneša 

apguves 

progress/neizpil

de),  pieprasīt 

FS sniegt 

argumentētu 

skaidrojumu par 

 neizpildes 

iemesliem un 

plānoto 

proaktīvo 

korektīvo rīcību, 

lai nodrošinātu 

VB līdzekļu un 

mēŗka profila 

apguvi atbilstoši 

plānam. 

VI ESFUD n/a 

Uzdevums 

iekļauts FM 

AI un CFLA 

Rīcības plānā 

pārskata 

periodam no 

01.07.2013.- 

31.12.2013. 

 


