
1 

 

 

 

 

  

 

Finanšu ministrijas 

ziņojums 

par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu 

 

par pārskata periodu no 01.07.2014. līdz 31.12.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Ievads 

Lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF), Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - 

ESF) un Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) (turpmāk visi kopā - ES fondi) līdzfinansēto tehniskās palīdzības 

(turpmāk – TP) aktivitāšu1 un Strukturālo reformu apakšaktivitātes2 ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares 

politikai un darbības programmās (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, Finanšu ministrija kā atbildīgā 

iestāde iesniegšanai ES fondu vadošajā iestādē (turpmāk - VI) ir sagatavojusi ES fondu līdzfinansēto 

aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par pārskata periodu no 01.07.2014. līdz 31.12.2014. 

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES fondu līdzfinansēto TP aktivitāšu un Strukturālo reformu 

apakšaktivitātes ieviešanas gaitu ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu ES fondu 

uzraudzību atbilstoši DP un DP papildinājumiem (turpmāk – DPP). 

Ziņojums sniedz informāciju par ES fondu līdzfinansēto TP aktivitāšu un Strukturālo reformu 

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

efektivitāti un  sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai. 

Uzraudzības ziņojums sagatavots saskaņā ar VI vadlīniju 1.pielikumu3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1   darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāte "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", 
darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāte "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", 

darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāte "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 

3.8.1.1.aktivitāte "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana". 
2   darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1. apakšaktivitāte "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un 

analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē". 
3   Vadošās iestādes vadlīniju Nr.10.9. “Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības 
pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 1. pielikums “„Vadošās iestādes 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”. 
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1. Aktivitāšu ieviešana 

 1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā 

Saskaņā ar VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu tabula nav jāaizpilda, jo 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 (turpmāk - MK) 

noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās MK 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 eiro 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.

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: 

Pārskata periodā tika izstrādāti un stājās spēkā MK noteikumi Nr.7584, veicot TP līdzekļu pārdali no 

finansējuma atlikuma, precizējot TP aktivitāšu izdevumu deklarēšanas proporcijas un maksimāli pieejamo 

finansējuma apmēru projektu iesniegumu atlases otrajai kārtai, kā arī palielinot TP pieejamo finansējuma 

rezervi no TP projektiem, kuriem pārskatot projektu aktivitāšu ieviešanas grafiku līdz 31.12.2015 bija 

izveidojies brīvais finansējums. 

Papildu finansējums tika piešķirts 3 sadarbības iestādēm un 3 nozaru ministrijām - TP projektu finansējuma 

saņēmējām:  

Sadarbības iestādes: 

1) Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk CFLA) projektā Nr. VSID/TP/CFLA/11/05/001 

„Tehniskā palīdzība Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbības nodrošināšanai” 700 000 EUR 

apmērā, lai segtu projektā atbalstāmo darbību administrēšanas un uzraudzības funkciju nodrošināšanas 

izdevumus 2015.gadā, īpaši ņemot vērā, ka CFLA jau nodrošina gatavošanos ES fondu 2014.-2020. 

gada plānošanas perioda sekmīgai administrēšanai, kā arī jau nodrošina sadarbību ātrāk uzsākamo 

specifisko atbalsta mērķu ietvaros; 

2) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai projektā Nr. VSID/TP/CFLA/11/07/005 „Atbalsts LIAA 

Eiropas Savienības fondu darbības programmu vadības funkciju nodrošināšanai” 898 000 EUR 

apmērā darbinieku atlīdzības nodrošināšanai 2015.gadam, ņemot vērā darbinieku noslodzi un to, ka 

iespējami īsākos termiņos būs jāizskata iesniegtā ES fondu finansējuma saņēmēju dokumentācija un 

jāveic pārbaudes ES fonda projektu īstenošanas vietās tiem projektiem, kuru īstenošana tiek pabeigta 

līdz 2015. gadam; 

3) Valsts izglītības attīstības aģentūrai projektā Nr. VSID/TP/CFLA/11/11/020, „Valsts izglītības 

attīstības aģentūras tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei 2012.-2015.gada periodam” 

130 595 EUR apmērā, lai nodrošinātu plašāku datu un informācijas iegūšanu un analīzi par ES fondu 

2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu ietvaros sasniegtajiem rezultātiem, kas netiek uzrādīti 

projektu atskaitēs, bet ir būtiski ieguldījumu ietekmes un ekonomiskās atdeves novērtēšanai, kā arī 

ekspertu piesaistei. 

Nozaru ministrijas: 

                                                           
4 Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr. 758 “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos 

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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1) Labklājības ministrijai projektā Nr. VSID/TP/CFLA/11/23/019 „Eiropas Savienības fondu 

administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gada plānošanas periodā (2012.-2015.gads)” 44 

050 EUR apmērā ES fondu aktivitāšu administrēšanai - TP projektā apmaksāto darbinieku, kuri 

iesaistīti ES fondu jautājumos Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā 

sagatavošanā un norisē, darba apmaksai; koncepcijas “Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas 

iespējām Latvijā” īstenošanā vienas papildu štata vietas atlīdzībai, kā arī, TP projekta horizontālās 

prioritātes  “Vienlīdzīgas iespējas” aktivitātes īstenošanas nodrošināšanai;  

2) Izglītības un zinātnes ministrijai projektā Nr. VSID/TP/CFLA/11/16/015 „Tehniskā palīdzība Izglītības 

un zinātnes ministrijai kā atbildīgajai iestādei” 24 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu Viedās 

specializācijas stratēģijas monitoringa un novērtēšanas sistēmas izstrādi;  

3) Finanšu ministrijai projektā Nr. VSID/TP/CFLA/11/25/022 “Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības 

fondu atbildīgajai un vadošajai iestādei Latvijā” 325 480 EUR apmērā komandējumu un apmācību 

organizēšanai 2015.gadā. Finansējums pārdalīts no projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/24/023 „Tehniskā 

palīdzība horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” koordinēšanai Finanšu ministrijā” 

un projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/12/016 „Tehniskā palīdzība Finanšu ministrijai kā Eiropas 

Savienības fondu Revīzijas iestādei”. 

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

3. Situācija un progress aktivitāšu/ apakšaktivitāšu līmenī 

Saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.6944, kopējais pieejamais ES fondu finansējums laika posmā no 

01.01.2012. līdz 31.12.2015. ir 67 588 422 EUR, no kuriem 708 328 EUR ir kopējā finansējuma rezerve. 

Finansējuma saņēmējiem ir pieejami 66 880 094 EUR.  

Pārskata periodā TP aktivitāšu ietvaros turpinās 24 projektu īstenošana (2.kārta) un pabeigta projekta Nr. 

VSID/TP/CFLA/11/24/023 „Tehniskā palīdzība horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” 

koordinēšanai Finanšu ministrijā” ieviešana. 

Abu atlases kārtu noslēgto vienošanās kopējā summa uz pārskata perioda beigām ir 110 638 742,44 EUR (43 

481 155,99 EUR – 1. kārtas ietvaros noslēgto vienošanos kopējā summa un 67 157 586,45 EUR– 2.kārtas 

ietvaros noslēgto vienošanos kopējā summa).  

No TP aktivitātes projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 31.12.2014. veiktas atmaksas TP finansējuma 

saņēmējiem 85 325 756,18 EUR apjomā, kas ir 77,3% no kopējā TP aktivitātēs pieejamā finansējuma. 

Kopumā progress veiktajiem maksājumiem TP finansējuma saņēmējiem vērtējams pozitīvi. Skatīt attēlu Nr. 

1.                                                                                                                                     
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Attēls Nr. 1 

 

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

Strukturālo reformu apakšaktivitāte  

1. Projektu iesniegumu atlase: 

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

2.  Izmaiņas regulējošajos normatīvajos aktos pārskata periodā: nav veiktas 

3. Situācija un progress aktivitāšu/ apakšaktivitāšu līmenī 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.13585 kopējais ES fondu pieejamais finansējums ir 4 375 699 EUR, kas 

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

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

ieviešanai valsts pārvaldē” (turpmāk - Valsts kancelejas projekts) un Finanšu ministrijas projekta 

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

Finanšu ministrijas projekts) īstenošana par kopējo summu 4 375 698,70 EUR, kas ir 100% no kopējā 

apakšaktivitātei pieejamā finansējuma.  

No projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 31.12.2014. veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 

3 478 992,45 EUR apmērā, kas ir 79,5% no apakšaktivitātē pieejamā un abos projektos apstiprinātā 

finansējuma. 

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

3.1.Valsts kancelejas projekts  

Kopējais pieejamais projekta finansējums ir 2 365 845 EUR; vienošanās summa: 2 365 843, 89 EUR. 

Iepriekšējā pārskata periodā projektā kā sadarbības partneris ar finansējumu 270 345 EUR ir iesaistījusies 

                                                           
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" 



7 

 

Valsts kontrole, īstenojot aktivitātes Valsts kontroles kapacitātes stiprināšanai. 

Projekta ietvaros finansējuma saņēmējiem uz 31.12.2014. izmaksāti 1 893 725,47 EUR, t.i. 80% no 

vienošanās summas. 

3.1.1.Pārskata periodā Valsts kancelejas projekta ietvaros veiktie pasākumi6: 

3.1.1.1. Iepirkumu jomā: 

Valsts kancelejas veiktie iepirkumi: 

-20.11.2014. izsludināts iepirkums Nr. MK VK 2014/42 ESF „Mācību programmas izstrāde un mācību 

nodrošināšana valsts pārvaldes nodarbināto profesionālajai izaugsmei (4 daļas)”, līgums tiks slēgts nākamajā 

pārskata periodā. 

Sadarbības partnera - Valsts kontroles veiktie iepirkumi: 

-23.12.2014. izsludināts iepirkums LRVK 2014/7 ESF, „Socioloģiskās aptaujas veikšana par Latvijas 

iedzīvotāju informētību un sagatavotību saistībā ar e-veselības informācijas sistēmu ieviešanu Latvijā 

atbilstoši nolikumā ietvertajām prasībām”, līgums tiks slēgts nākamajā pārskata periodā. 

3.1.1.2. Aktivitātes apmācību, pieredzes apmaiņas, u.c. jomā: 

Valsts kancelejas aktivitātes projektā pārskata periodā: 

-24.-25.09.2014.: apmācības „Microsoft Excel 2010 lietpratējiem”, apmācītas 8 personas; 

-Angļu valodas apmācības pabeigušas 79 personas (līguma Nr.24 ietvaros). 

 Sadarbības partnera- Valsts kontroles aktivitātes projektā pārskata periodā: 

-27.-28.10 2014.: pieredzes apmaiņas pasākums Zviedrijas augstākās revīzijas iestādē Stokholmā, piedalās 10 

Valsts kontroles revidenti; 

-07.-10.09 2014.: Valsts kontroles revidentu tikšanās ar Zviedrijas augstākās revīzijas iestādes ekspertiem, lai 

pārrunātu lietderības revīziju pilotprojektu ietvaros sagatavotos priekšizpētes ziņojumus; 

-2014.gada aprīlis - augusts: Valsts kontroles revidenti projekta ietvaros veic lietderības revīziju pilotprojektu 

priekšizpēti/ plānošanu; 

-tiek realizēts līgums Nr.3.7.5.4./3 „Tulkošanas pakalpojumi ESF projekta vajadzībām”, kas noslēgts 

iepriekšējā pārskata periodā.  

3.2.Finanšu ministrijas projekts  

Kopējais projekta finansējums: 2 009 854,81 EUR; projekta apgūtais finansējums šobrīd 1 585 266,98 EUR, 

kas ir 78,87% no projekta finansējuma.  

3.2.1. Pārskata periodā Finanšu ministrijas projekta ietvaros veiktie pasākumi7: 

3.2.1.1.Iepirkumu jomā: 

-iepriekšējā pārskata periodā izsludinātā iepirkuma Nr.FM2014/3 – SFTP „Finanšu ministrijas resora iekšējo 

                                                           

6Skatīt arī finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera mājas lapā aktuālo informāciju: 

http://www.mk.gov.lv/content/strukturalo-reformu-istenosana; http://www.lrvk.gov.lv/par-valsts-kontroli/es-

strukturfondi/ 

7 Skatīt arī finansējuma saņēmēja mājas lapā aktuālo informāciju: 

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

am_budzeta_un_finansu_politikas_joma/ 

http://pvs.iub.gov.lv/show/367628
http://www.mk.gov.lv/content/strukturalo-reformu-istenosana
http://www.lrvk.gov.lv/par-valsts-kontroli/es-strukturfondi/
http://www.lrvk.gov.lv/par-valsts-kontroli/es-strukturfondi/
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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auditoru apmācību informācijas tehnoloģiju jomā nodrošināšana” rezultātā 08.08.2014. noslēgts līgums (līdz 

30.11.2014.);  

-iepriekšējā pārskata periodā izsludinātā iepirkuma FM 2014/2-SFTP, „Apmācību nodrošināšana par risku 

vadības ieviešanu” rezultātā 21.07.2014. noslēgts līgums (līdz 21.11.2014.); 

-29.09.2014. izsludināts iepirkums FM 2014/5-SFTP „ Uzņēmumu ienākuma nodokļa prognozēšanas modeļa 

izstrādāšana, kā rezultātā 13.10.2014. noslēgts līgums (līdz 01.06.2015.); 

 -27.10.2014. izsludināts iepirkums Nr.FM 2014/8-SFTP, „Eksperta ziņojums par informācijas (datu bāzes) 

sistēmas iespējamu izveidi de minimis atbalsta uzskaitei”, līgums tiks slēgts nākamajā pārskata periodā.  

Pārskata periodā veikti zemsliekšņa iepirkumi, kuru rezultātā noslēgti līgumi un to ietvaros veiktas 

apmācības, semināri: 

-līgums Nr. FM 2014/7-SFTP, seminārs “Argumentācija un pārliecināšana” (līgums līdz 20.12.2014.);  

-līgums FM 2014/6-SFTP, „Latviešu valodas rakstiskās komunikācijas pilnveidošana” (līgums līdz 

30.11.2014.);  

3.2.1.2. Aktivitātes apmācību, pieredzes apmaiņas, u.c. jomā: 

Pārskata periodā vispārējās kapacitātes uzlabošanai Finanšu ministrijas resorā (ministrijā un tās padotības 

iestādēs) tika nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana kursos, semināros, apmācībās Latvijā un 

ārvalstīs. 

2014.gada 3.ceturksnī tika izpildīts 23.01.2014. noslēgtais līgums Nr. FM2013/14-SFTP, kura ietvaros tika 

sagatavots eksperta izvērtējums par makroekonomisko rādītāju prognozēšanas uzlabošanu un vidēja termiņa 

makroekonomikas prognozēšanas modeļa pilnveidošanu. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pvs.iub.gov.lv/show/367628
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1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pusgadam 

                                                           
8 Projektos:  -Nr. VSID/TP/CFLA/11/04/002„Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes un maksājumu 

iestādes darbības nodrošināšanai”; 

-Nr. VSID/TP/CFLA/11/15/021 „Ekonomikas ministrijas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes darbības 

programmu vadības funkciju nodrošināšanas tehniskā palīdzība”; 

-Nr. VSID/TP/CFLA/11/18/011 „Tehniskā palīdzība Iepirkumu uzraudzības birojam Eiropas Savienības fondu 

administrēšanā un uzraudzībā” 

- Nr.VSID/TP/CFLA/11/20/018 „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai 

iestādei 2012.-2015.gadā”; 

-Nr.VSID/TP/CFLA/11/19/024 „Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas 

Savienības fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai”; 

- Nr.VSID/TP/CFLA/11/13/010 „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras - sadarbības iestādes darbības 

nodrošināšanai”;  

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

iesniegumu atlases kārta, kā arī ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda ietvaros netiek plānots izsludināt 

jaunas projektu atlases. 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/page.php?id=939  

TP  -  nākamajā pārskata periodā plānots: 

1) Turpināsies 24 TP projektu īstenošana; 

2) Atbilstīgi MK noteikumos Nr.7584 paredzētajam, plānots veikt vienošanos grozījumus, palielinot projektu 

attiecināmās izmaksas, 3 sadarbības iestāžuError! Bookmark not defined. un 3 nozaru ministrijuError! 

Bookmark not defined. projektos, savukārt, vienošanās grozījumi, samazinot projektu attiecināmās 

izmaksas, plānoti vēl 6 projektos8, kuros brīvā finansējuma un atlikuma pārdale netika veikta pārskata 

periodā; 

3) Nākamajā pārskata periodā līdz 30.06.2015., plānots veikt 5 pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

(turpmāk- PPĪV), vidēja riska projektos; 

4) Pārskata perioda 1.ceturksnī plānots veikt 13 iepirkumu pirmspārbaudes 9 projektos (13 dokumentācijas 

pārbaudes 9 vidēja riska projektos), arī pārskata perioda 2.ceturksnī tiks plānotas iepirkumu 

pirmspārbaudes; 

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

nodrošinātu 2014.gada finansējuma saņēmējam sākotnēji plānotajā apmēra maksājumu izpildes mērķa 

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

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

izpildes mērķa sasniegšanas progresu vai neizpildes iemesliem un plānoto proaktīvo korektīvo rīcību, lai 

nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu apguvi un plānoto maksājumu pieprasījumu prognožu apguvi atbilstoši 

sākotnēji plānotam. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=939
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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 

Darbības 

programma 

 Prioritārais 

temats 

(investīciju 

joma) 

 Finansēšanas 

veids 

 Teritorijas 

tips 

 Saimnieciskās 

darbības veids 

(NACE) 

 Atrašanās 

vieta 

(NUTS) 

 Piešķirtais 

Kopienas 

finansējums 

(EUR) 

1 81 01 00 17 LV006 
4 375 698,70 

1 85/86 01 00 17 LV006 
18 125 682,18 

2 85/86 01 00 17 LV006 
22 928 785,46 

3 85/86 01 00 17 LV006 69 584 274,80 

Piezīme. Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanos) ES fondu 

līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai. 

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 31.12.2014. (t.sk. finanšu progress 

salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi). 

Par šajā pārskata periodā atsevišķos projektos konstatēto trūkumu izvērtēšanas procesa turpinājumu nākamajā 

pārskata periodā sīkāk skatīt 2.8.sadaļā.  

Strukturālo reformu apakšaktivitāte -  nākamajā pārskata periodā plānots: 

1) Turpināsies abu apakšaktivitātes projektu īstenošana, atbilstīgi pārskata periodā veiktajiem 

precizējumiem projektos;  

2) PPĪV abos apakšaktivitātes projektos; 

3) 1.ceturksnī plānots veikt 2 iepirkumu pirmspārbaudes Valsts kancelejas projektā (2 dokumentācijas 

pārbaudes, viena no tām sadarbības partnera Valsts kontroles iepirkumam), arī nākamā pārskata perioda 

2.ceturksnī tiks plānotas iepirkumu pirmspārbaudes. 

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

TP 

Maksājumu mērķu izpilde, saskaņā ar MK 19.11.2013. protokollēmumu Nr.61 66§, apkopota tabulā 2.1.: 

Tabula 2.1. Atbildīgās iestādes detalizētā rīcības plāna izpilde uz 31.12.2014., ES fondi, EUR: 

Aktivitāte 

Veiktās 

atmaksas 

2014.gadā, 

EUR 

AI rīcības 

plānā 

noteiktais 

2014.gadam, 

EUR 

AI rīcības 

plāna 

izpilde 

2014.gadā, 

% 

1 2 3 4=2/3*100 

1.6.1.1. 2 165 529,91 1 860 499,04 116,4% 

2.4.1.1. 3 646 652,62 3 027 890,71 120,44% 

3.7.1.1. 8 554 702,29 7 998 725,49 106,95% 

3.8.1.1. 2 602 676,03 1 440 167,53 180,72% 

KOPĀ 

TP 

16 969 560,85 14 327 282,77 

 

131,13% 

 

Attēls Nr. 2 

 

TP aktivitātēs  

1. 2014.gadā vērojama AI rīcības plānā noteiktā mērķa pārpilde.  

2. Uz pārskata perioda beigām mērķa izpilde 2014.gadā sasniegta attiecīgi 131,13% apmērā no plānotā 

rezultāta TP aktivitātēs. 

3. Mērķa pārpilde skaidrojama ar maksājuma mērķa noteikšanā ievēroto piesardzības principu, iepriekšējo 

gadu pieredzi mērķa apguvē. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Maksājumu mērķu izpilde, saskaņā ar MK 19.11.2013. protokollēmumu Nr.61 66§, apkopota tabulā 2.2.: 
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Tabula 2.2. Atbildīgās iestādes detalizētā rīcības plāna izpilde uz 31.12.2014., ES fondi, EUR: 

 

Aktivitāte 

Veiktās 

atmaksas 

2014.gadā, 

EUR 

AI rīcības 

plānā 

noteiktais 

2014.gadam, 

EUR 

AI rīcības 

plāna 

izpilde 

2014.gadā, 

% 

1 2 3 4=2/3*100 

1.5.1.1.1. 784 667,71 383 466,80 204,62% 

 

1. 2014.gadā vērojama AI rīcības plānā noteiktā mērķa pārpilde.  

2. Uz pārskata perioda beigām mērķa izpilde 2014.gadā sasniegta attiecīgi 204,62% apmērā no plānotā 

rezultāta %.  

3. Mērķa pārpilde skaidrojama ar maksājuma mērķa noteikšanā ievēroto piesardzības principu, iepriekšējo 

gadu pieredzi mērķa apguvē un 2014.gadā apstiprinātajiem līguma grozījumiem par papildu finansējuma 

piešķiršanu Valsts kancelejas projektam. 

Attēls Nr. 3 

 

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). 

 

 

 

 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1080
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Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze 

TP budžetā (saskaņā ar 07.11.2013. likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprināto finansējumu, kā arī 

ņemot vērā finansējuma pārdali starp aktivitātēm un apropriācijas palielinājumu), 2014.gada 2.pusgadam 

pieejamais finansējums, EUR: 

Aktivitā-

te 

Finansēšanas 

plānā 

paredzētais 

finansējums 

(atmaksas 

valsts 

pamatbudžetā) 

2014.gadam 

Faktiski 

veiktās 

atmaksas 

valsts 

pamatbudžetā 

2014.gadā 

Apguve,  

% 

t.sk. pārskata periodā (01.07.2014.-31.12.2014.) 

Finansēšanas 

plānā 

paredzētais 

finansējums 

(atmaksas 

valsts 

pamatbudžetā) 

Faktiski 

veiktās 

atmaksas 

valsts 

pamatbudže-

tā 

Apguve, % 

 

1. 2. 3. (4.=3./2.*100) 5. 6. (7.=6./5.*100) 

1.6.1.1. 2 170 139,00 2 165 529,91 99,79 1 122 518,00 1 117 

911,37 

99,59 

2.4.1.1. 3 716 707,00 3 646 652,62 98,12 2 271 580,00 2 201 

531,67 

96,92 

3.7.1.1. 8 575 503,00 8 554 702,29 99,76 4 842 684,00 4 821 

894,35 

99,57 

3.8.1.1. 2 604 504,00 2 602 676,03 99,93 1 277 144,00 1 275 

321,34 

99,86 

TP 

KOPĀ: 
17 066 853,00 

16 969 

560,85 
99,43 9 513 926,00 

9 416 

658,73 
98,98 

TP aktivitāšu ietvaros (saskaņā ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprināto finansējumu, kā arī ņemot 

vērā finansējuma pārdali starp aktivitātēm un apropriācijas palielinājumu) budžetā 2014.gadam pieejams 

finansējums 17 066 853,00 EUR apmērā, no tā pārskata periodam (2014.gada 2. pusgadam) finansēšanas plānos 

apstiprināti 9 513 926,00 EUR. 

2014.gada 2. pusgadā TP aktivitāšu ietvaros finansējums apgūts 98,98%, jeb 9 416 658,73 EUR apmērā 

(1 117 911,37 EUR ESF finansējums, 7 023 426,02 EUR ERAF finansējums un 1 275 321,34 EUR KF 

finansējums).  

2014.gada 2. pusgada atlikums 97 267,27 EUR skaidrojams ar izmaiņām finansējuma saņēmēju plānotajās naudas 

plūsmās, kurās finansēja saņēmēji veica izmaiņas, pārceļot izmaksas laika periodā uz priekšu. 

Strukturālo reformu apakšaktivitātē saskaņā ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprināto 

finansējumu, budžetā 2014.gadam pieejams finansējums 1 052 724,00 EUR apmērā, no tā pārskata periodam 

(2014.gada 2. pusgadam) finansēšanas plānā apstiprināti 506 784,00 EUR.  

2014.gada 2. pusgadā finansējums apgūts 47,11% jeb 238 728,41 EUR apmērā (ESF finansējums). Atlikums 

268 055,59 EUR apmērā skaidrojams ar budžeta pieprasījuma izstrādāšanas specifiku. 

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 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 ar finansiālu ietekmi kopsummā par 292 286,09 EUR, 

samazinot attiecināmo izdevumu summas 3 2. kārtas projektos: 

- vienā projektā tika veikts projekta attiecināmo izmaksu samazinājums par neatbilstoši veikto izdevumu 

summu9;  

- vienā projektā pēc projekta pabeigšanas attiecināmās izmaksas samazinātas par faktiski veikto izdevumu 

summu10;  

- un vēl vienā projektā finansējums samazināts par iespējamā projekta atlikuma summu11. 

Strukturālo reformu apakšaktivitātē pārskata periodā projektos netika veikti grozījumi ar finansiālu ietekmi. 

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 

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. 

 

                                                           
9 Projektā Nr. VSID/TP/CFLA/11/09/007 „Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības 

nodrošināšanai”, par NVI summu 17,05 EUR (ES fondi); 
10 Projektā Nr. VSID/TP/CFLA/11/24/023 „Tehniskā palīdzība horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” koordinēšanai Finanšu ministrijā”, 

divos līguma grozījumos pārskata periodā, par kopējo summu 172 269,04 EUR; 
11 Projektā Nr. VSID/TP/CFLA/11/12/016 „Tehniskā palīdzība Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādei”, par 120 000 EUR; 
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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  

Pārskata periodā dubultā finansējuma risks nav konstatēts. 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1358, apakšaktivitātes ietvaros pieejamais šķērsfinansējums, kas atbilst ERAF 

atbalsta jomām, kā to paredz Regulas Nr. 1083/200612 34.panta 2.punkts, ir 280 857 EUR jeb 6,42% no 

apakšaktivitātes īstenošanai plānotā ESF finansējuma13.  

Uz pārskata perioda beigām, abu projektu ietvaros šķērsfinansējums finansējuma saņēmējiem izmaksāts pilnā 

apmērā14. 

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 

Pārbaudes projektu īstenošanas vietās CFLA tiek īstenotas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.14015 un atbilstoši 

07.09.2012. apstiprinātajai ES fondu VI 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 (projekta pārbaude, kura īstenošana jau ir noslēgusies) veic ne ātrāk kā otrajā gadā pēc 

maksājuma veikšanas: 

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

                                                           
12 Padomes 2006.gada 11.jūlija Regula (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; 
13 atbilstoši MK noteikumu Nr.1358 nosacījumiem, Finanšu ministrijai šķērsfinansējums nevar pārsniegt 209 713,00 EUR, bet Valsts kancelejai – 71 144 

EUR; 
14 Finanšu ministrijas projekta Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/003/001 ietvaros šķērsfinansējuma (ERAF tipa izdevumi) apjoms ir 21 885,06,  kas tika 

paredzēts programmatūras (licenču) iegādei un finansējuma saņēmējam ir izmaksāts pilnā apmērā; 

Valsts kancelejas projekta Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002 ietvaros šķērsfinansējuma (ERAF tipa izdevumi) apjoms ir 69 469,58 EUR, kas 
finansējuma saņēmējam ir izmaksāts pilnā apmērā; 
15 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” 

http://petijumi.mk.gov.lv/ui/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1083:20070101:LV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:001:LV:HTML
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2. atlasē atlasītajiem vidēja un zema riska projektiem vienu reizi piecu gadu periodā. 

TP 

Pārbaudes projekta īstenošanss vietā (turpmāk – PPĪV): 

Pārskata periodā tika veiktas 12 PPĪV 11 projektos, t.sk. 2 neplānotas pārbaudes16, lai pārliecinātos par pasākumu 

norisi realizācijas vietās. Visu pārbaužu rezultāti ir pozitīvi.  

Pārbaudes tika veiktas vienā pabeigtā 1. kārtas zema riska projektā un 10 2. kārtas projektos (7 vidēja riska projektos; 

2 zema riska projektā un 1 augsta riska projektā - divas pārbaudes). 

Iepirkuma pirmspārbaudes: 

Pārskata periodā veiktas 10 iepirkuma pārbaudes 11 projektos (1 augsta riska projektā, 8 vidēja riska projektos un 2 

zema riska projektos), t.sk. 8 projektos iepirkumu dokumentācijas pārbaudes un 3 projektos iepirkumu norises 

pārbaudes.  

Vienas iepirkuma norises pārbaudes rezultāts vidēja riska projektā17 - negatīvs, jo iepirkuma dokumentācijā iekļautas 

nesamērīgas/ neatbilstošas atlases prasības. Iepirkums tika pārtraukts, pārskata periodā izsludināts jauns iepirkums 

un noslēgts iepirkuma līgums. Savukārt, vienas iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudes rezultāts vidēja riska 

projektā18 – ar iebildumiem, jo nolikumā iekļauti neskaidri vērtēšanas kritēriji, neatbilstoši izslēgšanas nosacījumi un 

iespējams, konkurenci ierobežojošas prasības, iepirkums pārskata periodā pārtraukts. 

 Pārējo pārskata periodā veikto iepirkuma pārbaužu rezultāti ir pozitīvi.  

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

PPĪV: Pārskata periodā netika veiktas. 

Iepirkumu pirmspārbaudes: 

Pārskata periodā veikta 1 iepirkuma dokumentācijas pārbaude Finanšu ministrijas projektā, pārbaudes rezultāts ir 

pozitīvs. 

 

                                                           
16 Projektos Nr.VSID/TP/CFLA/11/03/003 „Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai” un 
Nr.VSID/TP/CFLA/11/09/07 „Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai”; 
17 Projektā Nr. VSID/TP/CFLA/11/16/015 „Tehniskā palīdzība Tehniskā palīdzība Izglītības un zinātnes ministrijai kā atbildīgajai iestādei”; 
18 Projektā Nr.VSID/TP/CFLA/11/11/020 „Valsts izglītības attīstības aģentūras tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei 2012.-2015.gada periodam”; 



17 

 

 

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

novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai 

TP 

Pārskata periodā TP aktivitātēs nav konstatētas problēmas vai novēroti kādi būtiski kavējoši faktori attiecībā uz 

finansējuma apguvi. 

Atsevišķu projektu līmenī, pārskata periodā no maksājuma pieprasījumiem ieturētas izmaksas līdz papildus 

informācijas un dokumentācijas iesniegšanai. Ieturējumi (uz laiku) veikti trīs 2. kārtas projektos: 

-Nr. VSID/TP/CFLA/11/11/020 “Valsts izglītības attīstības aģentūras tehniskās palīdzības projekts ES fondu 

apguvei 2012.-2015.gada periodam” ieturētas izmaksas 14 447,40 EUR apmērā - pārbaudot iepirkuma ID 

Nr.VIAA 2014/11 ESF “Pētniecības organizāciju finanšu vadības kontroļu pārbaudes metodikas izstrāde, 

darbinieku apmācība, metodikas aprobācija” dokumentāciju, CFLA secināja, ka iepirkuma nolikumā norādītās 

prasības, kas apliecina pretendentu pieredzi un profesionālās spējas, iespējams, ierobežoja iespējamo 

pretendentu loku. Nākamajā pārskata periodā iepirkums tiks izvērtēts un pieņemts lēmums par izmaksu 

atbilstību; 

-Nr. VSID/TP/CFLA/11/07/005 “Atbalsts LIAA Eiropas Savienības fondu darbības programmu vadības 

funkciju nodrošināšanai” ieturētas izmaksas 12 104,84 EUR apmērā. Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai tika 

lūgts iesniegt skaidrojumus par iepirkumiem piemērotās sarunas procedūras pamatojuma atbilstību Publiskā 

iepirkuma likuma normām. Tiklīdz skaidrojums tiks saņemts un izvērtēts, nākamajā pārskata periodā tiks 

pieņemts lēmums par izmaksu atbilstību; 

-VSID/TP/CFLA/11/10/013 “Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Savienības 

fondu aktivitāšu administrēšanai (2.kārta)” ieturētas izmaksas 751,00 EUR apmērā. Nākamajā pārskata periodā, 

pēc IUB viedokļa saņemšanas, tiks pieņemts lēmums par izmaksu atbilstību. 

Iepriekšējā pusgada ziņojumā tika sniegta informācija par iespējamo krāpšanos Vidzemes plānošanas reģiona abos 

TP projektos.19 Pārskata periodā tika saņemta tiesībsargājošās iestādes20 informācija, ka 2. kārtas projekta ietvaros 

iesniegtajos dokumentos apzināta maldināšana vai krāpšana nav konstatēta. Tādējādi nākamajā pārskata periodā 

CFLA tiks pārskatīts lēmums par neatbilstībām 2. kārtas projektā, kas tika kvalificētas kā „aizdomas par krāpšanu”. 

Pabeigtajā 1. kārtas projektā neatbilstoši veikto izdevumu summas atgūšana tiks uzsākta pēc turpmākas detalizētas 

un pārbaudītas informācijas saņemšanas no tiesībsargājošajām iestādēm.  

Projektā Nr. VSID/TP/CFLA/11/19/024 „Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā 

esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai” (skatīt problēmsituācijas 

aprakstu iepriekšējā ziņojumā) pārskata periodā saņemti nepieciešamie apliecinājumi un izvērtējumi, ka tehniskās 

palīdzības projekta līdzekļi izmantoti lietderīgi. Ieturētā izmaksu summa atzīta par attiecināmajiem izdevumiem un 

veikts maksājums. 

                                                           
19 pabeigtā pirmās kārtas projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/08/012 „Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu 

informācijas centra darbībai” un īstenošanas stadijā esošā otrās kārtas TP projektā Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003 „Tehniskā 

palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai”; 
20 11.12.2014. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja vēstule Nr. 20/17-50534; 
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Projektā Nr.VSID/TP/CFLA/11/02/008 „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu 

atbildīgajai iestādei” iepriekšējā pusgada ziņojumā aprakstītā iepirkuma atbilstība pārskata periodā tika izvērtēta, kā 

rezultātā piemērota finanšu korekcija21. Šajā pārskata periodā, veicot maksājuma pieprasījuma pārbaudi, projektā 

tika konstatētas vēl 2 neatbilstības22.  

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Pārskata periodā finansējuma pilnīgas apguves riski projektos netika konstatēti.  

Informāciju par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem skatīt 4.2. sadaļā. 

Papildus īstenotie pasākumi finanšu apguves uzlabošanai  

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

sloga mazināšanas pasākumus, Sadarbības iestāde (CFLA) jau kopš 2012.gada nodrošina iespēju finansējuma 

saņēmējiem veikt vienošanās par ES 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 VIS ārējā vidē, līdz ar to, nodrošinot savlaicīgāku un 

ērtāku aktuālās informācijas sniegšanu, kā arī tās uzkrāšanu un apstrādi. Izmantojot iespēju 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. 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.  

3. 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 VI  

4.  CFLA  veic rūpīgu finansējuma saņēmēja  iesniegto maksājumu pieprasījumu prognožu izvērtēšanu un 

izpildes kontroli, ja nepieciešams, savlaicīgi norādot uz iespējamajiem neizpildes riskiem un pieprasot 

konkrētus risinājumus konstatēto problēmu novēršanai. 

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

strukturālās reformu apakšaktivitātes projektos un vienoties lēmumu par tālāko rīcību, ja apguve atpaliek no 

sākotnēji plānotā. 

 

 

                                                           
21 Projekta grāmatveža iepirkumā izvirzītas nesamērīgas prasības, piemērota finanšu korekcija 3414,89 EUR apmērā. 

Neatbilstoši veiktie izdevumi 2239,87 atgūti no maksājuma pieprasījumiem, pārējā summa tiks atgūta no kārtējiem 

nākamajiem maksājumiem; 
22 Komunikācijas speciālista pakalpojumu un projektu vadītāja iepirkumos izvirzītas nesamērīgas prasības, piemērotas finanšu 

korekcijas attiecīgi 6829,79 EUR un 5122,34 EUR. Neatbilstoši veiktie izdevumi 4452,21 EUR un 3359,82 EUR atgūti no 

kārtējiem maksājumiem, pārējās summas tiks atgūtas no kārtējiem nākamajiem maksājumiem;  
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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) 

TP 

ES fondu TP uzraudzības rādītāju sasnieguma progress pārskata periodā un 2014.gadā kopumā vērtējams pozitīvi. 

Pārskata periodā nav mainījusies TP uzraudzības iznākuma rādītāja izpilde.  

Rezultāta rādītājs „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū” arī 2014.gadā ir 

pārsniegts - balstoties uz Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu aģentūras „Latvijas Fakti” 2014.gada aptaujas 

„Sabiedriskās domas izvērtējums par iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienības fondiem” datiem, 63,6% 

aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ES fondu apguvi Latvijā vērtēja kā sekmīgu (2012.gadā šis rādītājs bija 58,4%; 

2013.gadā - 61,4%); un vairāk nekā 79,6% (2013.gadā -7 9,5%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Eiropas 

Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību23.  

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 TP projektu izmaksu 

apkopošanu dalījumā pa atbalstāmajām darbībām saskaņā ar MK noteikumu Nr.694 15. punktu (detalizētu 

informāciju par TP izdevumiem dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, t.sk. dalījumā pa TP finansējuma 

saņēmējiem skatīt ziņojuma pielikumā Nr. 1).  

Kā redzams Attēlā Nr.4, no pārskata perioda kopējiem izdevumiem 74% ir atlīdzības izdevumi un 26% 

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

administrēšana” (35%), pozīcijā „Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi” 

(18%) un pozīcijā „ES fondu uzraudzība” (18%). Vismazāk ārpakalpojumi izdevumi veikti pozīcijā „HP 

koordinēšanas funkciju nodrošināšana” – 0,2%. 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 88,3% no kopējām atlīdzības izmaksām pārskata periodā. Salīdzinot ar 

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

izdevumos ir mainījies 4 % apmērā (izdevumi atlīdzībai samazinājušies par 1%, attiecīgi palielinoties 

ārpakalpojuma izdevumiem). 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Skatīt http://www.fm.gov.lv/files/finansuministrija/esfondi/ES_fondi-11.2014_LV.pdf; 

http://www.fm.gov.lv/files/finansuministrija/esfondi/ES_fondi-11.2014_LV.pdf
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Attēls Nr. 4 

Atlīdzība

74%

Ārpakalpojums

26%

Izmaksas TP projektos pārskata periodā,%

 

Kā redzams Attēlā Nr. 5 pārskata periodā TP 2. kārtas ietvaros izdevumi ir 7 655 511 EUR no kuriem lielākā daļa 

izdevumi ir bijuši ES fondu uzraudzības nodrošināšanai, sasniedzot 54% no kopējām pārskata perioda izmaksām 

(salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu izmaksu apjoms nav mainījies). Otrie vislielākie izdevumi ir bijuši ES 

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

pamatlīdzekļi, apsaimniekošana u.c.), sastādot 16% no kopējām izmaksām (% apjoms ir līdzvērtīgs ar iepriekšējo 

pārskata periodu). Salīdzinoši mazāki izdevumi ir bijuši ES fondu informatīvo un publicitātes pasākumu 

nodrošināšanai (3%) un finanšu kontroļu, revīzijas nodrošināšanai– sasniedzot 6,4%. Nākotenes Kohēzijas 

politikas  plānošana – 6.6%. 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. 5 

 

ES fondu uzraudzības nodrošināšanai vislielākās izmaksas ir bijušas Satiksmes ministrijai (88%), Centrālajai 

finanšu un līgumu aģentūrai (90%), Ekonomikas ministrijai (91%) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai 

(75%) no kopējām pārskata perioda izmaksām. Vismazākās izmaksas uzraudzības nodrošināšanai ir bijušas 

Izglītības un zinātnes ministrijai, sasniedzot tikai 13%. 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 (66%), Valsts reģionālās attīstības 

aģentūrai (33%) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (31%). Vismazākās izmaksas 

administrēšanas funkciju nodrošināšanai ir Satiksmes ministrijai (1%). 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 86%. Pārējie TP finansējuma saņēmēji publicitātei ir tērējuši līdz 7%, no kopējām pārskata 

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

ministrijai (0,3%) un Finanšu ministrijai kā vadošajai iestādei (4,37%). ES fondu finanšu kontrolēm un revīzijas 

nodrošināšanai lielākie izdevumi ir bijuši Finanšu ministrijai kā Revīzijas iestādei (88%), Iepirkumu uzraudzības 
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birojam (82%), Valsts kasei (25%) un Sabiedrības Integrācijas fondam (81%).  

Mācībām, konferencēm un citiem pasākumiem vidēji no pārskata perioda izdevumiem tērēti 4,7%,  vislielākos 

izdevumus sasniedzot Valsts kancelejai (54%). Horizontālās politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšanai 

100% izdevumi ir bijuši vienam finansējuma saņēmējiem, kuru projektu mērķis ir nodrošināt horizontālo 

prioritāšu īstenošanu. Izdevumi ES fondu stratēģiskā plānošanā un īstenošanā ir bijušas visām atbildīgajām 

iestādēm izņemot Ekonomikas ministrijuun Valsts kanceleju, kā arī Finanšu ministrijai kā ES fondu vadošajai 

iestādei sastādot 21% no kopējām pārskata perioda izmaksām, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu 

ir līdzvērtīgas. ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšanai vidēji tērēts 7% no pārskata perioda 

kopējiem izdevumiem, bet vislielākie izdevumi šajā pozīcijā ir bijis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

(22%) un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (16%). 

Attēlā Nr. 6 redzams TP projektu ietvaros veikto ārpakalpojuma izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām darbībām.  

Attēls Nr.6 

 

Salīdzinot pārskata perioda ārpakalpojuma izmaksas pret kopējām pārskata perioda izmaksām, % visvairāk 

ārpakalpojumi ir bijuši  ES fondu administrēšanai, mācībām, konferencēm, semināriem, komitejām, darba 

grupām un citiem pasākumiem, ES fondu uzraudzībai un  projektu iesniegumu vērtēšanai.  

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

 

Secinājumi TP: 

1. TP projektu izdevumu tendences arī šajā pārskata periodā, liecina, ka apjomīgākā izdevumu pozīcija ir 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. 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 kalpotu kā drošs avots TP 

līdzekļu efektīva izlietojuma plānošanai.  

3. TP līdzekļu analīzes rezultātā iegūtās izdevumu tendences tiks izmantotas arī kā viens no instrumentiem, lai 

izvērtētu iespējas TP izmaksu optimizēšanai un plānošanai ES fondu 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 būtu noteikti vienādi principi šo pārskatu 

aizpildīšanā.  

4. Esošā plānošanas perioda TP izdevumu analīze var kalpot kā instruments ES fondu 2014.-2020. gada 

plānošanas perioda pieejamā TP finansējuma plānošanai, nosakot jaunā perioda TP atbalstāmās aktivitātes, 
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attiecināmās izmaksas un citus īstenošanas nosacījumus. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Iznākuma rādītājs „Apmācīto personu skaits”, noslēdzot 2014.gada III ceturksni (dati uz 30.09.2014.), ir sasniegts 

120,3% apmērā no DPP plānotā 6 00024, t.i. apmācītas 7217 personas. Rādītāja progress 6 mēnešos (2014.gada II 

ceturksnī un 2014.gada III ceturksnī) ir 13%, jeb 836 apmācītas personas. 

Valsts kancelejas projektā iznākuma rādītājs „Apmācīto personu skaits”: 518125, un šis rādītājs izpildīts par 95% 

(jeb 4943 apmācītas personas), savukārt Finanšu ministrija projektā šis iznākuma rādītājs ir  2641, kas šobrīd 

izpildīts 86% apmērā (2274 apmācītas personas). 

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 MK noteikumiem Nr.1358 (detalizētu informāciju par apakšaktivitātes īstenoto projektu 

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

Kā redzams attēlā Nr. 8 uz pārskata perioda beigām apakšaktivitātes ietvaros izdevumi kopumā (kumulatīvi) ir 

bijuši 3 448 889 EUR apmērā, no kuriem lielākā daļa izdevumi ir bijuši Valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes 

celšanas un kapacitātes stiprināšanai, sasniedzot 48% no kopējām izmaksām. Otrie vislielākie izdevumi ir bijuši 

strukturālo reformu  plānošanai, ieviešanai un  uzraudzībai, sastādot 30% no kopējām izmaksām. Salīdzinoši 

mazāki izdevumi ir bijuši pārējās izdevumu pozīcijās (detalizētu informāciju par izdevumiem dalījumā pa 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 DPP un MK noteikumos Nr.1358 noteiktais iznākuma rādītājs;  
25 Rādītāja skaitliskā vērtība projektā tika palielināta iepriekšējā pārskata periodā, saistībā ar sadarbības partnera- Valsts 

kontroles projekta apakšaktivitātes ieviešanu; 
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Attēls Nr.8 

 

Kā redzams attēlā Nr. 9, no pārskata perioda kopējiem izdevumiem 1% veido atlīdzības izdevumi un 99% 

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

administratīvās darbības nodrošināšanai, kā arī valsts pārvaldes īstenoto funkciju izvērtēšanas procesa 

pilnveidošanai. Atlīdzības izdevumi ir bijuši divās pozīcijās – strukturālo reformu plānošana, ieviešana un 

uzraudzība un valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes celšana un kapacitātes nodrošināšana. 

Attēls Nr.9 
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Attēlā Nr. 10 redzams projektu ietvaros veikto ārpakalpojuma izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām pozīcijām. 

Attēls Nr.10 

 

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

ārpakalpojumi ir bijuši  valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes celšana un kapacitātes nodrošināšanai un 

strukturālo reformu  plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai – vidēji 46%. 

Attēlā Nr. 11 redzams projektu ietvaros veikto atlīdzības izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām pozīcijām. 
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Attēls Nr.11 

85%

15%

Atlīdzības izmaksas strukturālo reformu apakšaktivitātes ietvaros 

(kumulatīvi), %

Strukturālo reformu  plānošana,
ieviešana un uzraudzība

Valsts pārvaldes cilvēkresursu
kvalitātes celšana un
kapacitātes stiprināšana

 

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

bijuši strukturālo reformu plāošanai, ieviešanai un uzraudzībai. 

Secinājumi Strukturālo reformu apakšaktivitātē 

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. Finanšu 

ministrijas īstenotais projekts ir vērsts uz Finanšu ministijas  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. 

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 

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

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 pieņemti lēmumi par neatbilstībām 7 projektos (vienā pabeigtā 1. kārtas projektā un 6 2. kārtas 

projektos), par kopējo summu 237 976,30 EUR.  

Lielāko īpatsvaru (64%, 152 555,94 EUR apmērā) pārskata periodā pieņemto lēmumu par neatbilstībām kopsummā 

veido neatbilstība pabeigtā 1. kārtas projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/08/012, „Tehniskā palīdzība Vidzemes 

plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai”.  Neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā šajā 

projektā pret projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansējuma saņēmējam veido 40,2%; neatbilstība 

klasificēta kā aizdomas par krāpšanu.  

Pēc neatbilstību veida, pārskata periodā atklāto neatbilstību sadalījums ir šāds:  

- 2 projektos17 aizdomas par krāpšanu, par summu 219 406,33 EUR; 

- 4 projektos  iepirkuma vai konkurences normu pārkāpumi, par summu 18 552,08 EUR; 

- 1 projektā  citas neatbilstības, par summu 17,89 EUR (skatīt arī sadaļā 4.3).  

Pēc atklāšanas metodes, pārskata periodā atklāto neatbilstību sadalījums ir šāds: 

- revīzijas iestādes sertificēto izdevumu izlases pārbaudes, par summu 219 424,22 EUR, 3 projektos; 

- maksājuma pieprasījuma pārbaudes, par summu 13 429,74 EUR, 4 projektos; 

- sertifikācijas iestādes pārbaudes, par summu 5122,34 EUR, 1 projektā. 
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Neatbilstoši veikto izdevumu apjoms no TP projektu īstenošanas uzsākšanas (1.kārtas un 2.kārtas projektos) līdz 

pārskata perioda beigām ir 569 479,69 EUR jeb 0,51% no noslēgto vienošanos kopsummas abās atlases kārtās, tajā 

skaitā 1.atlases kārtas ietvaros – 327 327,38 EUR un 2.atlases kārtas ietvaros – 242 152,31 EUR. 

Pārskata periodā Valsts kanceleja VI (Vadošajai iestādei - Finanšu ministrijai) iesniegusi 2 pārsūdzības par CFLA 

pieņemtajiem lēmumiem par finanšu korekciju piemērošanu Valsts kancelejas īstenotajos projektos. VI savā atbildes 

vēstulē norāda, ka Valsts kanceleja savās pārsūdzībās nav sniegusi būtisku jaunu informāciju, kas atspēkotu 

konstatētās neatbilstības. Tādējādi CFLA savus pieņemto lēmumus par neatbilstībām atstāja nemainīgus. 

Pārskata periodā Veselības ministrija (turpmāk - VM) lūdza CFLA atcelt pieņemtos lēmumus par neatbilstībām 

iepirkumos. CFLA izvērtēja VM pārsūdzībā papildus sniegtos argumentus. Tā kā VM savā pārsūdzībā nesniedza 

informāciju par jauniem objektīviem apstākļiem un pamatojumu, kas būtu vērtējams atšķirīgi no CFLA sākotnējā 

lēmumā iekļautās informācijas, CFLA savus pieņemtos lēmumus par neatbilstībām atstāja nemainīgus. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

Pārskata periodā pieņemti lēmumi par 3 neatbilstībām Valsts kancelejas projektā, kopsummā par 6191,10 EUR. Šo 

neatbilstību atklāšanas metode: maksājuma pieprasījuma pārbaude; neatbilstības veids: iepirkuma vai konkurences 

normu pārkāpums. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana ir uzsākta, ieturot no kārtējiem maksājuma 

pieprasījumiem un pilnībā tie tiks atgūti no nākamajiem maksājumiem. 

Neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā šajā projektā pret projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 

nepārsniedz 2%. 

Detalizētāka informācija par veiktajiem pasākumiem neatbilstoši veikto izdevumu samazināšanā ietverta 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 

 

Atbilstoši Revīzijas iestādes un Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta (turpmāk – FM IAD) veikto auditu/ 

revīziju rezultātiem un sniegtajiem novērtējumiem, CFLA izveidotā vadības un kontroles sistēma kopumā darbojas 

labi, atsevišķos gadījumos ir sniegti priekšlikumi tās pilnveidošanai. Pārskata periodā CFLA, ņemot vērā auditu 

ietvaros izteiktos ierosinājumus, sertificēto izdevumu revīziju ietvaros biežāk konstatētās kļūdas projektu ieviešanā, 

CFLA darbības procedūru atbilstības un funkcionalitātes analīzes rezultātus, veica izmaiņas CFLA procedūru 

rokasgrāmatā, tādējādi pilnveidojot CFLA izveidoto vadības un kontroles sistēmu. 

Pārskata periodā noslēdzās: 

1. FM IAD veiktais horizontālais sistēmas audits par projektu risku novērtēšanu pārbaužu projektu īstenošanas 

vietās plānošanai un pārbaužu apjoma noteikšanu, kura ietvaros CFLA izteikts ieteikums nodrošināt normatīvajos 

aktos noteikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās veikšanas biežumu augsta riska projektiem;  

2. Valsts kases sertificēto izdevumu pamatojošās dokumentācijas pārbaudes;  

3. Revīzijas iestādes veiktā sertificēto izdevumu revīzija, kuras ietvaros atsevišķos gadījumos ir izteikti ieteikumi 

CFLA kā sadarbības iestādei, pieņemt lēmumus par neatbilstoši veiktiem izdevumiem projektu  ietvaros un 

uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.  
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4. Pārskata periodā turpinājās ziņojuma saskaņošana par iepriekšējā uzraudzības ziņojumā minēto Eiropas 

Komisijas vadības un kontroles sistēmas auditu par Revīzijas iestādes darba pārbaudi, kuras rezultātā izteikts 

ieteikums attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu iepirkumu jomā pret ārvalstu pretendentiem, kā arī 

turpinājās sarakste ar Eiropas Komisiju audita 3.DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros, kur Eiropas 

Komisija  konstatējusi iespējamu sistēmisku trūkumu ES fondu vadības un kontroles sistēmā, proti, ierobežojošas 

prasības pretendentiem darbu nodošanai apakšuzņēmējiem.  

Pārskata periodā tika uzsākti: 

1. jauna Revīzijas iestādes sertificēto izdevumu revīzija; 

2. Vadošās iestādes audits par ES fondu Vadošās iestādes deleģēto funkciju izpildes ES fondu 2007.-

2013.plānošanas perioda pārbaudi CFLA (tai skaitā iepirkumu pirmspārbaužu pēcpārbaudes, kuras veiks IUB); 

3. CFLA ievieš auditu ietvaros izteiktos ieteikumus saskaņā ar auditu ziņojumos norādīto un regulāri nodrošina 

komunikāciju ar auditu veicējiem par ieteikumu ieviešanas statusu. 

Informācija par veiktajām pārbaudēm pārskata periodā konkrētos TP un Strukturālo reformu apakšaktivitātes 

projektos: 

TP 

Pārskata periodā veikta pēcpārbaude auditam "Projektu risku novērtēšana pārbaužu projektu īstenošanas vietās 

plānošanai un pārbaužu apjoma noteikšanai", kurā tika iekļauts projekts Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003 „Tehniskā 

palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai” (ziņojums saņemts 15.09.2014.). 

Audita ietvaros tika saņemts vispārējs ieteikums CFLA, kas ieviešams līdz 14.03.2015. - nodrošināt augsta riska 

projektiem normatīvajos aktos noteikto PPĪV veikšanas biežumu.  

Revīzijas iestādes revīzijā Nr.PDR-14/13 „3.darbības programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” un Tehniskā 

palīdzība ietvaros Sertifikācijas iestādes laika posmā līdz 31.12.2013. apstiprināto izdevumu revīzija”, tika ietverts 

projekts Nr. VSID/TP/CFLA/11/17 „Tehniskā palīdzība Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas 

centra darbības nodrošināšanai” (ziņojums saņemts 23.12.2014). CFLA izteikts ieteikums – CFLA  kā SI, veicot ES 

fondu līdzfinansēto projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, kontrolēt, ka finansējuma saņēmējs Latgales 

plānošanas reģions projektu ietvaros nodrošina izdevumus pamatojošo dokumentu izsekojamību. 

06.11.2014. uzsākta Valsts kases kā sertifikācijas iestādes maksājumu pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas 

pārbaude (par laika periodu 01.09.2014.-31.10.2014.), kurā iekļauti projekti Nr. VSID/TP/CFLA/11/24/023 

„Tehniskā palīdzība horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” koordinēšanai Finanšu ministrijā” un Nr. 

VSID/TP/CFLA/11/20/018 „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai 

iestādei 2012.-2015.gadā”. Pārbaudes rezultātus plānots saņemt nākamajā pārskata periodā. 

Strukturālo reformu apakšaktivitāte 

13.11.2014. uzsākta Valsts kases kā sertifikācijas iestādes maksājumu pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas 

pārbaude (par laika periodu 01.09.2014.-31.10.2014.), kurā iekļauts Valsts kancelejas projekts. Pārbaudes rezultātus 

plānots saņemt nākamajā pārskata periodā. 

Informācija par saņemtajiem ieteikumiem un to izpildi attiecībā uz iepriekšējos pārskata periodos TP aktivitāšu un 

Strukturālo reformu apakšaktivitātes projektos veiktajām pārbaudēm: 

-Projektā Nr. VSID/TP/CFLA/11/02/008 „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu 
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atbildīgajai iestādei”, Valsts kases kā sertifikācijas iestādes pārbaudes rezultātā atklātie trūkumi tika izvērtēti 

iepriekšējā pārskata periodā, tika saņemti papildus IUB, vadošā iestādes  un RI viedokļi. Pārskata periodā tika 

pieņemts lēmums par finanšu korekciju, neatbilstoši veiktie izdevumi tiek pakāpeniski atgūti; 

-Projektā Nr. VSID/TP/CFLA/11/09/007 „Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centra darbības nodrošināšanai”, Finanšu ministrijas RI 2014.gada janvārī uzsāktā ES struktūrfondu un 

KF vadības un kontroles sistēmas audita Nr. SIST-CFLA-14/1 ieteikums ieviests;-Pārskata periodā turpinās Finanšu 

ministrijas RI veiktās 1.DP, 2.DP un 3.DP ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā līdz 31.12.2012 apstiprināto 

izdevumu papildu revīzijas Nr. PDR 13/18 ieteikumu ieviešana projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/08/012, „Tehniskā 

palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai”. Ieteikumu ieviešanas termiņš 

pārskata periodā pagarināts līdz kriminālprocesa beigām (skatīt arī sadaļā 2.8.). 
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4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

 Savstarpējā sadarbība starp atbildīgo un sadarbības iestādi tiek organizēta atbilstīgi iepriekšējā pārskata periodā 

aktualizētajiem iekšējiem noteikumiem26. 

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

progresa sanāksmēs.  

Sadarbība notiek arī ES fondu 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda normatīvā regulējuma TP specifiskā 

atbalsta mērķa ieviešanai27 izstrādē. 

1. VI un CFLA  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. 

2. 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. Detalizēta CFLA sistēmiskā pieeja sadarbības 

ar finansējuma saņēmēju un darbības efektivitātes uzlabošanai skatāma iepriekšējā ziņojumā. 

CFLA regulāri veic ikgadējās klientu apmierinātības aptaujas, kuru ietvaros lūdz finansējuma saņēmējiem sniegt 

vērtējumu un ierosinājumus CFLA darbības uzlabošanai. Sniegtie ierosinājumi tiek izvērtēti un ņemti vērā 

pilnveidojot iestādes darbu, īpašu uzmanību pievēršot finansējumu saņēmēju izglītošanai un administratīvā sloga 

mazināšanai, kā, piemēram, norādām dažus pārskata periodā īstenotos pasākumus: 

- CFLA mājaslapā regulāri tiek publicēta aktuālā informācija/metodiskie materiāli par dažādiem projektu 

ieviešanā aktuāliem jautājumiem (piem., biežāk konstatētās kļūdas pārbaudēs projektu īstenošanas vietās; 

metodiskie norādījumi nomas maksas aprēķināšanai, ieteikumi horizontālo prioritāšu pārskatu aizpildīšanai, 

skaidrojums par eiro ieviešanas ietekmi uz ES fondu līgumiem, u.c.); 

- regulāri tiek rīkoti semināri finansējuma saņēmējiem informējot par būtiskiem jautājumiem sekmīgai projektu 

īstenošanai (piem., par publiskā iepirkuma plānošanas un norises galvenajiem principiem ES fondu projektos, 

par CFLA VIS ārējās vides lietošanu); 

- tiek nodrošināta un veicināta e-dokumentu aprite (gan nosūtāmajiem dokumentiem, gan dokumentu 

                                                           
26 31.01.2014 FM iekšējie noteikumi Nr.12-29/6 „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības un darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.1.1 apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju 

stiprināšanai valsts pārvaldē” īstenošanas nodrošināšana Finanšu ministrijā” 
27 MK noteikumu projekta TP specifiskā atbalsta mērķa ieviešanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā apspriešana 
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saņemšanai); 

- veicināta CFLA klientu (finansējuma saņēmēju) pakāpeniska pāreja uz elektronisko dokumentu apriti28- 

īstenotas mācības, sniegtas konsultācijas, informācija par CFLA VIS ārējās vides lietošanu un tās iespējām u.c..  

- tiek nodrošināta uz klientu orientēta pakalpojumu sniegšana, t.sk. ņemts vērā pakalpojuma pieejamības aspekts, 

nodrošinot CFLA klientiem un interesentiem pakalpojumus CFLA reģionālajās nodaļās Cēsīs, Rēzeknē un 

Kuldīgā; 

- pārskata periodā CFLA pārstāvji ir aktīvi piedalījušies Valsts kancelejas organizētās darba grupas administratīvā 

sloga mazināšanai ES fondu vadībā sanāksmēs, sniedzot priekšlikumus efektīvākai ES fondu administrēšanas 

sistēmas ieviešanai.         

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 

Detalizētu informāciju skatīt zemāk esošajā tabulā Nr. 3. 

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

 

 

                                                           
28 CFLA VIS ārējās vides lietotāji  ir finansējuma saņēmēji 22 TP projektos (vai 88% no visiem TP projektiem) un Strukturālo reformu apakšaktivitātēs abos 

projektos  (vai 100%)  
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3.tabula. Ierosinājumi nepieciešamajai rīcībai nākamajā pārskata periodā 

Nr.

p.k. 

Ministr

ija 

Ziņojum

a periods 

Konstatētā 

problēma 
Rīcība 

Atbil

dīgais 
Termiņš Izpilde 

VI 

komentār

s 

AI/SI 

komentārs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1

. 
FM 

01.01.15.

-

30.06.15. 

Iztrūksts 

motediskais 

regulējums VI 

vadlīnijās attiecībā 

uz TP izmaksu 

attiecināmību 

2014.-2020. gada 

plānošanas periodā 

VI atiecināmo un 

neattiecināmo 

izmaksu 

vadlīnijās iekļaut 

informāciju par 

TP izmaksām 

2014-2020. gada 

plānošanas 

periodā 

FM 

AI 

30.06.15. 

Izpildi 

vērtēt pie 

ES fondu 

ziņojuma 

gatavošana

s par 

pārskata 

periodu 

01.01.15.-

30.06.15. 

n/a 

 

2.  FM 

Finansējuma 

apguves plāna 

neizpilde noteiktajā 

apjomā (valsts 

budžeta plāna 

izpilde, maksājumu 

mērķa izpilde) 

Balstosties uz 

pieejamā 

finansējuma 

apguves ikmēneša 

datiem vērtēt 

apguves progresu, 

nepieciešamības 

gadījumā veicot 

pasākumus 

(pieprasot TP 

finansējuma 

saņēmējiem  

sniegt 

argumentētu 

skaidrojumu par 

 neizpildes 

iemesliem un 

plānoto proaktīvo 

korektīvo rīcību), 

lai savlaicīgi 

identificētu un 

būtiski mazinātu 

neizpildes riskus 

FM 

AI 

 

3. FM 

Iztrūkst normatīvais 

regulējums TP 

specifiskā atbalsta 

mērķa ieviešanai 

Saskaņot 

izstrādāto MK 

noteikumu 

projektu TP 

specifiskā atbalsta 

mērķa ieviešanai 

2014.-2020. gada 

plānošanas 

periodā ar 

iesaistītajām 

institūcijām 
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4. FM  

Nav normatīvais 

regulējums kā tiek 

ieviesta TP SAM 

īstenošana FM 

Izstradāt FM 

iekšējos 

noteikumus kā 

tiek īstenota TP 

SAM ieviešana 

FM un 

nodrošināta 

sadarbība ar 

CFLA 

     

 


