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Vadošās iestādes 

ziņojums 

par 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritāro virzienu ieviešanu 

par pārskata periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2016. 

Izmantotie saīsinājumi un termini 

10.1.1. SAM 

 
10.1.1. specifiskā atbalsta mērķis "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti"  

10.1.2. SAM 

 
10.1.2. specifiskā atbalsta mērķis "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem"  

11.1.1. SAM 

 
11.1.1. specifiskā atbalsta mērķis “Atbalstīt un pilnveidotKohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" 

12.1.1. SAM 

 
12.1.1. specifiskā atbalsta mērķis "Uzlabot tKohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju" 

SAM Specifiskais atbalsta mērķis 

TP Tehniskā palīdzība 

DP Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 

PV Prioritārais virziens 
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ES fondi Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds 

EK Eiropas komisija 

NK noteikumi Nr.485 

Ministru kabineta 2015. gada 25. agusta noteikumi Nr. 485 “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā 

fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai 

un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” 

CFLA Cemtrālā finanšu un līgumu aģentūra 

KP VIS Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 

MK Ministru kabinets 

PI Projektu iesniegums 

FS Finansējuma saņēmējs 

MP Maksājuma pieteikums 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

AI Atbildīgā iestāde 

KIDG Konsultatīvā izvērtēšanas darba grupa 

VI Vadošā iestāde 
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Ievads 

Ziņojuma mērķis ir sniegt informāciju par 2014.-2020.gada plānošanas perioda DP PV ieviešanu, lai veiktu ES fondu uzraudzību un izvērtēšanu atbilstoši 

DP, kā arī gada ziņojuma iesniegšanai EK.  

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto SAM ieviešanas gaitu 

(progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai, kā arī sniedz informāciju par 

uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu. 

1. Analīze par specifiskiem atbalsta mērķiem, kuros projektu iesniegumu atlase nav uzsākta 

Pārskata periodā TP ietvaros nav uzsāktas jaunas projektu iesniegumu atlases. 
 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.485 TP SAM ietvaros projektu iesniegumu atlases pirmā kārta tika uzsākta 2015. gada 22. septembrī, izsūtot uzaicinājumus 39 

potenciālajiem finansējuma saņēmējiem līdz 2015. gada 22. oktobrim iesniegt CFLA ES fondu TP projektu iesniegumus ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases ietvaros. Visi 39 projektu iesniegumi tika iesniegti noteiktajā termiņā. 

TP 1. kārtas projektu iesniegumu atlases mērķis ir atbalstīt ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt DP ES fondu administrēšanā iesaistīto 

institūciju kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu, līdzfinansējot noteiktas atbalstāmās 

darbības. 

Vērtēšanas komisijas locekļi ES fondu TP projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēdēs apstiprināja, ka visi 39 TP projektu pieteikumi atbilst nosacījumiem 

attiecībā uz projekta iesnieguma noformēšanu un ir virzāmi vērtēšanai atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. 

Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas ES fondu TP projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas locekļi nolēma: 

1. 10.1.1. SAM –  iesniegts 1 projekta iesniegums, apstiprināts ar nosacījumu; 

2. 10.1.2. SAM – iesniegti 11 projektu iesniegumi, 1 projekts apstiprināts, 10 projekti apstiprināti ar nosacījumu, no tiem 1 projektam atkārtots lēmums; 

3. 11.1.1. SAM – iesniegti 22 projektu iesniegumi, 2 projekti apstiprināti, 20 projekti apstiprināti ar nosacījumu, no tiem 4 projektiem atkārtoti lēmumi, 1 

projekts atsaukts. 

4. 12.1.1. SAM - iesniegti 5 projektu iesniegumi, 1 projekts apstiprināts, 4 projekti apstiprināti ar nosacījumu. 

 

ES fondu TP 1. kārtas projektu iesniegumu atlasi skatīt grafikā Nr.1. 
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Grafiks Nr. 1 “ES fondu TP 1. kārtas projektu iesniegumu atlase“  

 

35 projektu iesniedzējiem CFLA izsūtīja lēmumus par projekta pieteikuma apstiprināšanu ar nosacījumu, atbilstoši ES fondu TP projektu iespiegumu vērtēšanas 

komisijā lemtajam, norādot izvirzītos nosacījumus, pamatojumu un nepieciešamos precizējumus projekta pieteikumā. Visi projektu iesniedzēji izvirzītos 

nosacījumus izpildīja CFLA lēmumā noteiktajā termiņā, izņemot Zemkopības ministriju, kas savu TP projektu atsauca. 

 

Vienošanās par ES fondu projektu ieviešanu ar ES fondu TP finansējuma saņēmējiem un CFLA tika slēgtas pēc CFLA lēmumā ietverto nosacījumu izpildes.  

1. 10.1.1. SAM –  viena vienošanās par ES fondu projektu ieviešanu tika noslēgta 2015. gada decembrī. 
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2. 10.1.2. SAM – četriem ES fondu TP finansējuma saņēmējiem vienošanās par ES fondu projektu ieviešanu tika noslēgta 2015. gada decembrī. Ar 

septiņiem ES fondu TP finansējuma saņēmējiem vienošanās par ES fondu projektu ieviešanu tika noslēgta 2016. gada janvārī, jo CFLA lēmumā 

izvirzītie nosacījumi tika izpildīti īsi pirms 2015. gada beigām. 

 

3. 11.1.1. SAM – vienpadsmit ES fondu TP finansējuma saņēmējiem vienošanās par ES fondu projektu ieviešanu tika noslēgta 2015. gada decembrī. AR 

desmit ES fondu TP finansējuma saņēmējiem vienošanās par ES fondu projektu ieviešanu tika noslēgta 2016. gada janvārī, jo CFLA lēmumā izvirzītie 

nosacījumi tika izpildīti īsi pirms 2015. gada beigām. Zemkopības ministrijas TP projekta pieteikums tika atsaukts un vienošanās par ES fondu projektu 

ieviešanu netika slēgta. 

4. 12.1.1. SAM – trīs ES fondu TP finansējuma saņēmējiem vienošanās par ES fondu projektu ieviešanu tika noslēgta 2015. gada decembrī. Ar diviem ES 

fondu TP finansējuma saņēmējiem vienošanās par ES fondu projektu ieviešanu tika noslēgta 2016. gada janvārī, jo CFLA lēmumā izvirzītie nosacījumi 

tika izpildīti īsi pirms 2015. gada beigām. 

 

Iesniegumu atlases 1.kārtā noslēgto līgumu ES fondu daļas izmaksu apmērs ir  44 352 331 euro, kas ir 48,5 % no DP noteiktā kopējā finansējuma.  

2016. gada janvārī noslēgti līgumi ar visiem TP finansējuma saņēmējiem. 
 

 

2. Analīze par investīciju finanšu progresu (t.sk. izlietojumu dalījumā pa administratīvajām teritorijām, ja attiecināms) un ieviešanā konstatētajām 

būtiskām problēmām, riskiem un to novēršanai ierosināto rīcību  

Kopumā uz 2016.gada 31.decembri noslēgti 38 līgumi par kopējo ES fondu apjomu – 44,3 milj. euro un veikti maksājumi 8,5milj. euro apjomā. Uz 2016.gada 

beigām veikti maksājumi 19,2% apjomā no pieejamā ES fondu finansējuma. Nākošā gada laikā, ņemot vērā  kāpumu projekta īstenojamo darbību ziņā, sagaidāms 

attiecīgi veikto maksājumu apjoma kāpums. 

Pārskata periodā kopumā FS izmaksāti 8,5 milj. euro.  ES fondu investīciju paredzēto 12,4 milj. euro vietā, kas ir 68,5% no gada sākumā prognozētajiem 

maksājumiem FS 2016.gadā. Kopumā maksājumu plānu neizpildes skaidrojamas ar optimistiskām FS maksājumu prognozēm, kā rezultātā tiek pārplānota 

naudas plūsma, pārceļot finansējuma izmaksu uz vēlāku laiku.  

Izvērtējot pārskata periodā iesniegtos MP, var secināt, ka bieži tie ir sagatavoti zemā kvalitātē, kā rezultātā FS tiek prasīta papildus informācija un MP 

izskatīšanas termiņš tiek pagarināts. ES fondu līdzfinansējuma maksājumu plāna izpildi 2016.gadā skatīt tabulā un grafikā Nr.2. 
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Tabula Nr.1 “ES fondu līdzfinansējuma maksājumu plāna izpilde 2016.gadā, euro” 

 

Prioritārais virziens 

SAM 

Maksājumu faktiskā 

izpilde 01.01.2016. - 

31.12.2016. 

Mērķis 

2016.gadam 

Mērķa 

izpilde, % 

Neizpilde (-

)/pārpilde(+) 

SAM 10.1.1. 5 037 898 393 0.6% -893 356 

SAM 10.1.2. 231 509 615 290 37.6% -383 781 

SAM 11.1.1. 4 797 394 5 812 872 82.5% -1 015 478 

SAM 12.1.1. 3 497 231 5 136 806 68.1% -1 639 575 

Kopā PV 10;11;12 8 531 171 12 463 361 68.5% -3 932 190 

 

Grafiks Nr. 2 “Maksājumu faktiskā izpilde 2016. gadā” 
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Viens no būtiskākajiem izpildes kavējumiem skaidrojams ar projekta “Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā 

ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” veiktajām būtiskajām izmaiņām darba organizācijā, kas prasīja visu 2016.gada ikgadējā izvērtēšanas plānā 

pārskatīšanu, tika veikts individuāls katra plānota pasākuma pārvērtējums, nepieciešamības gadījumā vairākkārt tiekoties ar AI atbildīgajiem darbiniekiem, 

strādājot pie vēl efektīvāku un nozarei nepieciešamāku izvērtējuma jautājumu definēšanu darba uzdevumos, kā arī veicot nepieciešamībās modifikācijas plānoto 

izvērtējumu laika grafikā un tvērumā, kur tas attiecināms. 

Lai nodrošinātu procesa turpmāku efektivitāti, 2016.gada laikā veikti grozījumi KIDG reglamentā divas reizes: 2016.gada jūnijā - paredzot efektīvāku un 

pamatotāku izvērtējumu tēmu pieteikumu procesu un 2016.gada novembrī - nosakot, ka KIDG strādā pie izvērtējuma darba uzdevumu definēšanas un 

komentēšanas, nevis visas tehniskās specifikācijas ar virkni administratīvo un atbilstības prasību izstrādes, kas ir iepirkuma komisijas kompetence.  

Ņemot vērā jauno apstiprināto kārtību, 2017.gada ikgadējā izvērtēšanas plānā ir iekļauti un apstiprināti tikai tādi izvērtējumi, kuru nepieciešamību, pamatotību, 

rezultātu turpmāko izmantošanu un izmaksu pamatotību ir apliecinājuši AI valsts sekretāri.  Atbilstoši apstiprinātajam 2017.gada ikgadējam izvērtēšanas plānam 

gan VI, gan AI iestādes ir uzsākušas darba uzdevumu izstrādi un saskaņošanu atbilstoši noteiktajam laika grafikam, kā arī no VI puses tiks darīts viss, lai šis 

laika grafiks būtu aktuāls un tiktu ievērots. 

Ņemot vērā, ka projekta mērķis ir ES fondu izvērtēšanas nodrošināšana 2014.-2020.gada plānošanas periodā un izvērtēšanas kapacitātes paaugstināšana ES 

fondu vadībā iesaistītajās institūcijās, projekta ietvaros ir plānots veikt izvērtējumus dažādās jomās – nodarbinātības, izglītības u.tt. līdz ar to iepirkuma process 

ir ļoti komplicēts un sarežģīts, tajā skaitā tāpēc, ka iepirkumu komisijās tiek iekļauti arī citu iestāžu pārstāvji. Neskatoties uz to, visi iepirkumi ir uzsākti atbilstoši 

vadošās iestādes iesniegtajām projekta iepirkumu plānam (nepieciešamības gadījumā pēc saņemtās informācijas no VI tajā tika veikti grozījumi).  

Kā otrs neizpildes iemesls skaidrojams ar to, ka FS mainījuši sākotnējās prognozes, pārceļot maksājuma pieprasījumu iesniegšanu laika periodā uz priekšu, ko 

ietekmējuši ietaupījumi izmaksātajā darbinieku atalgojumā un iepirkumu īstenošanas garfiku kavēšanās. 

Papildu īstenotie pasākumi finanšu apguves uzlabošanai: 

- Lai samazinātu neatbilstoši veikto izdevumu rašanos, notiek regulāra komunikācija starp CFLA darbiniekiem un FS. CFLA veic izlases veida iepirkumu 

pirmspārbaudes, tādējādi mazinot neatbilstoši veikto izdevumu par iepirkumiem rašanās risku.  

- Lai uzlabotu finanšu līdzekļu apguves efektivitāti, kā arī mazinātu neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku, notiek regulāra informācijas apmaiņa ar 

FS. Nepieciešamības gadījumā problēmu risināšanā tiek iesaistīta arī VI. 

- CFLA  veic rūpīgu FS  iesniegto maksājumu pieprasījumu prognožu izvērtēšanu un izpildes kontroli, ja nepieciešams, savlaicīgi norādot uz iespējamajiem 

neizpildes riskiem un pieprasot konkrētus risinājumus konstatēto problēmu novēršanai. 

 

3. Analīze par iznākuma un rezultāta rādītāju izpildi 

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

Lai nodrošinātu TP SAM mērķa sasniegšanu un projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, CFLA veic SAM ietvaros sasniedzamo rezultātu skaitliskās vērtības uzraudzību un 

riska izvērtējumu atbilstoši projektu iesniegumā definētajiem riskiem attiecībā uz uzraudzības rādītāju izpildi. 
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Detalizētu informāciju par rādītāju sasnieguma progresu 2016. gada ietvaros skatīt tabulā Nr. 2.  

 

 

Tabula Nr. 2 “Uzraudzības rādītāju sasnieguma progress 2016. gada ietvaros” 

 

S
A

M
   

SAM Nr. 

Uzraudzības 

rādītāja tips 
Rādītāja nosaukums  Mērvienība 

Rādītāja vērtība 2016. gada 

ietvaros Rādītja 

izpilde, 

% 
2016 

plānotā 

vērtība 

2016. gada 

faktiskā 

vērtība 

1 2 3 4 5 6 7 

1
0
.1

.1
. 
S

A
M

 

10.1.1. 
Rezultāta 

rādītājs 
Pilnībā ieviesto izvērtējumu rekomendāciju īpatsvars % 80 17 21.3% 

10.1.1. 
Rezultāta 

rādītājs 

KP fondu vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā 

iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci 

izvērtēšanas jomā attiecīgā kalendārā gada laikā 

Personas 30 4 13.3% 

10.1.1. 
Iznākuma 

rādītājs 

Prioritāro virzienu skaits, kam vismaz reizi periodā veikts 

ietekmes izvērtējums  

Prioritārie 

virzieni 
0 0 0.0% 

10.1.1. 
Iznākuma 

rādītājs 

KP vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto 

personu skaits, kas saņēmušas atbalstu kapacitātes stiprināšanai 

izvērtēšanas jomā 

Personas 4 4 100.0% 

1
0
.1

.2
. 
S

A
M

 

10.1.2. 
Rezultāta 

rādītājs 

Sabiedrības vērtējums, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi 

pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības 

attīstību 

% 80.0 79.5 99.4% 

10.1.2. 
Rezultāta 

rādītājs 

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par ES 

fondiem ir pietiekamā apjomā 
% 73.0 72.8 99.7% 

10.1.2. 
Iznākuma 

rādītājs 

Atbalstītie ikgadējie obligātie [1 Atbilstoši Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 XII pielikuma 2. daļas 2. punktam Dalībvalsts vai 

vadošā iestāde ir atbildīga par viena plaša informācijas 

pasākuma organizēšanu gadā.] publicitātes pasākumi 

Pasākumi 2 1 50.0% 

1
1
.1

.1
. 
S

A
M

 

11.1.1. 
Rezultāta 

rādītājs 
Darbinieku mainība % 21 11.5 55.2% 

11.1.1. 
Rezultāta 

rādītājs 

KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu  

skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta 

saņemšanas 

Personas 150 254 169.3% 
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11.1.1. 
Iznākuma 

rādītājs 
Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP 

Skaits (pilna 

laika slodzes 

ekvivalents) 

200 377 188.5% 

11.1.1. 
Iznākuma 

rādītājs 

KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu, 

kas piedalījušies apmācībās, skaits  
Personas 150 243 162.0% 

1
2
.1

.1
. 
S

A
M

 

12.1.1. 
Rezultāta 

rādītājs 
Darbinieku mainība % 21 13.2 62.9% 

12.1.1. 
Rezultāta 

rādītājs 

Projektu īpatsvars, kuros izmanto elektronisko datu apmaiņas 

sistēmu, pret kopējo projektu skaitu  attiecīgajā kalendārajā 

gadā 

% 50 100 200.0% 

12.1.1. 
Rezultāta 

rādītājs 

Audita dienu skaits, kas patērēts vidēji uz viena projekta 

revīziju [1 Darba dienas, kuras viens auditors velta tikai audita 

veikšana (audita dienās netiek ieskaitītas, laiks, kas paredzēts - 

citiem darbiem, mācībām, darba nespējai, atvaļinājumiem, 

brīvdienām un svētku dienām)]   

Darbadienas 60 70 116.7% 

12.1.1. 
Rezultāta 

rādītājs 

KP fondu vadībā, īstenošanā, uzraudzībā iesaistīto personu 

skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta 

saņemšanas 

Personas 150 140 93.3% 

12.1.1. 
Iznākuma 

rādītājs 
Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP  

Skaits (pilna 

laika slodzes 

ekvivalents) 

200 228 113.9% 

12.1.1. 
Iznākuma 

rādītājs 

KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto 

personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits 
Personas 150 140 93.3% 

12.1.1. 
Iznākuma 

rādītājs 
Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma Sistēmas 1 1 100.0% 

 

10.1.1. SAM ietvaros Iznākuma rādītāji ir sasniegti 100% no 2016. gada plānotā. Rezultāta rādītāja progress 2016. gadā ir bijis neapmierinošs, kas skaidrojams ar 

10.1.1. SAM ietvaros īstenotā projekta “Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada 

plānošanas periodā” veiktajām būtiskajām izmaiņām darba organizācijā, kas prasīja visu 2016.gada ikgadējā izvērtēšanas plāna pārskatīšanu. 

10.1.2. SAM ietvaros Iznākuma rādītājs ir sasniegts 50% no 2016. gada plānotā. Rezultāta rādītāju progress 2016. gadā ir izpildīts par gandrīz 100%, kas vērtējams 

kā ļoti labs. 

11.1.1. SAM ietvaros Iznākuma rādītāji ir pārsniegti un vidēji veido 102,4% no 2016. gada plānotā. Arī rezultāta rādītāju progress 2016. gadā ir pārpildīts, kas 

vērtējams pozitīvi. 

12.1.1. SAM ietvaros Iznākuma rādītāji ir pārsniegti un  vidēji veido 175,3% no 2016. gada plānotā. Arī rezultāta rādītāju progress 2016. gadā ir pārpildīts, kas 

vērtējams pozitīvi. 
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4. Informācija par darbībām, kas ir veiktas, lai nostiprinātu finansējuma saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot ES fondus 

Veicot ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā TP SAM uzraudzības un ieviešanas funkcijas, katru gadu notiek būtisks darba apjoma un līdz ar to arī 

nepieciešamo cilvēkresursu pieaugums kā rezultātā TP FS par vienu no prioritātēm izvirza darbinieku kapacitātes stiprināšanu, veicot optimālu cilvēkresursu 

plānošanu un piesaisti, kā arī kompetences paaugstināšanas pasākumus.  

Izvērtējot ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā ieviešanas intensitāti, TP FS pārskata periodā veica izmaiņas institucionālajās struktūrās.   

 

Papildus VI īstenotajiem komunikācijas pasākumiem informatīvos pasākumus par savas jomas SAM organizējušas Ekonomikas ministrija, Tieslietu ministrija, 

Izglītības un zinātnes ministrija, Satiksmes miistrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Savukārt CFLA organizēja ap 100 semināru un cita 

veida informatīvo pasākumu gan par PI atlasēm, gan par projektu ieviešanas jautājumiem Rīgā un reģionos, kuros piedalījušies vairāk kā 2650 apmeklētāju, savukārt 

iespēju sekot pasākumiem tiešraidē, tādējādi informāciju gūstot neklātienē, izmantojuši vēl papildus vairāk kā 750 interesentu. Semināri un individuālās 

konsultācijas galvenokārt rīkotas par projektu atlases un īstenošanas nosacījumiem, kuru laikā tika sniegta informācija par nosacījumiem atbalsta saņemšanai, PI 

sagatavošanu un PI veidlapas aizpildīšanu, kā arī par KP VIS e-vides lietošanu – kā kļūt par tās lietotāju, iesniegt PI, projekta dokumentāciju. 

 

Ekonomikas ministrija 2016.gada rudenī jau trešo reizi sadarbībā ar CFLA, AS "Attīstības finanšu institūcija Altum” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

organizēja piecu forumu ciklu “Atbalsts uzņēmējiem” Rīgā un Latvijas reģionos, informējot sabiedrību par visiem ar ES fondiem saistītajiem jautājumiem attiecībā 

uz ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā plānoto atbalstu uzņēmējiem. Pasākumos informāciju esošajiem un topošajiem uzņēmējiem sniedza tādas 

institūcijas kā Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, CFLA, AS "Attīstības finanšu institūcija Altum”, Latvijas Investīciju 

un attīstības aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra u.c. Pasākumu cikls tiek organizēts ar mērķi informēt esošos un potenciālos uzņēmējus par pieejamām ES 

atbalsta programmām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. 2016.gada forumos kopumā piedalījās ap 540 dalībnieku. 

 

Tāpat semināros un diskusijās skaidroti ar iepirkumu saistīti jautājumi, lai veicinātu ES fondu projektu ietvaros sagatavoto iepirkumu dokumentācijas kvalitāti, 

novērstu biežāk pieļautās kļūdas un  apzinātu ieguvumus, izvēloties piemērotāko iepirkuma procedūru. Kā arī šajā pārskata periodā iespēju robežās CFLA turpināja 

veikt iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudes vēl pirms līgumu ar finansējuma saņēmējiem noslēgšanas, lai arī šādu preventīvu pārbaužu veikšana nav paredzēta 

normatīvajos aktos. Potenciālie finansējuma saņēmēji plaši izmanto šo iespēju, jo tas dod iespēju ievērojami samazināt kļūdu vai neatbilstību riskus FS, tomēr 

pārbaužu veikšanas gaitā CFLA secinājusi, ka samērā bieži projektu vadības komanda nav sākotnēji ar pietiekamu rūpību izvērtējusi un sagatavojusi iepirkuma 

dokumentāciju un tā ir zemā kvalitātē, kur nepieciešama pat vairākkārtēja izvērtēšana. 

Papildus šiem pasākumiem nodrošināta  informācijas un konsultāciju sniegšana klientu apkalpošanas centrā,  CFLA reģionālajās nodaļās un CFLA tīmekļa vietnē 

un sociālajos tīklos (twitter.com) regulāri publicēta aktuālākā informācija.  

 

Pārskata periodā tika īstenoti šādi TP FS darbinieku kapacitātes pilnveides un kompetences celšanas pasākumi: 

- regulāras darbinieku iekšējās un ārējās mācības - vadošo darbinieku un nozares ekspertu īstenotās mācības un pieredzes apmaiņa, kā arī citu mācību un 

attīstības pakalpojumu sniedzēju organizētajās mācībās; 
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Pārskata periodā galvenokārt TP FS darbinieki tika apmācīti šādu mācību jomu ietvaros - par publisko iepirkumu, valsts atbalsta jautājumiem, interešu konflikta 

novēršanas un valsts amatpersonu profesionālās ētikas jautājumiem, vienkāršoto izmaksu pielietojums ES fondu projektos, kā arī pilnveidotas angļu valodas 

prasmes, u.c. 

 

5. Informācija par darbībām, kas veiktas, lai mazinātu administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem, un sasniegto progresu 

Lai mazinātu administratīvo slogu, gan CFLA, gan attiecībā uz sadarbības uzlabošanu ar FS arī šajā pārskata periodā tiek turpināta KP VIS e-vides popularizēšana, 

piesaistot ar vien jaunus potenciālos FS projektu iesniegšanai e-vidē.  

CFLA ir nodrošinājusi iespēju slēgt līgumus par KPVIS e-vides izmantošanu, kā arī mācības un atbalsts KP VIS lietošanā, organizējot seminārus un sniedzot 

atbildes uz jautājumiem gan telefoniski, gan elektroniski, gan arī klātienē. 

KP VIS var izmantot visas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā iesaistītās puses datu uzkrāšanai, apmaiņai vai analīzei, kā arī projektu īstenotāji ar 

projektu ieviešanu saistīto dokumentāciju iesniedzot e-vidē, tādējādi nodrošinot EK izvirzītās prasības attiecībā uz E-Kohēzijas principa ieviešanu. Kā arī CFLA 

nodrošināja KP VIS sertifikāciju ISO 27001:2013 – informācijas drošības pārvaldības – standartam. Saņemtais sertifikāts apliecina CFLA klientiem un sadarbības 

partneriem, ka CFLA ir izstrādājusi un uztur KP VIS atbilstoši starptautiskā standarta prasībām. Pārskata periodā tiek turpināta attīstīt KP VIS funkcionalitāte un 

veicināta elektronisko datu apmaiņa gan ar FS, gan citām ES fondu ieviešanā iesaistītajām institūcijām. 

 

Pārskata periodā tika turpināts un organizēts darbs pie KPVIS izstrādes un optimālas funkcionalitātes nodrošināšanas, t.sk. būtiskākie no tiem: 

- izveidoti četri pārskati, kā arī uzsākta jaunu pārskatu izstrāde; 

- pilnveidotas dažādas KP VIS sadaļas un sistēmas funkcionalitāte, izstrādātas jaunas sadaļas, t.sk. sadaļa “Līgums un grozījumi” ar funkcionalitāti, kas 

atvieglos FS veikt līguma grozījumus, izstrādāti dažādu sadaļu papildinājumi, MP sadaļā “Rēķini” pabeigta filtra izstrāde;  

- pabeigts uzdevums, lai nodrošinātu lietvedības sistēmas DocLogix un KP VIS sasaisti, nodrošināta ESF dalībnieku, līgumu un rēķinu ielāde KP VIS 

no Excel faila izstrāde, pabeigts uzdevums “Pārsūdzību ievade KPVIS”, lai nodrošinātu projekta noraidīšanas pārsūdzības iespēju; 

- iekšējā vidē izstrādāta jauna sadaļa “Darbības programmas līmeņa pārbaudes”, papildinātas dažādas sadaļas un funkcionalitāte, izstrādāta jauna 

projekta sadaļa “E-vides lietotāji”, kurā tiek attēloti konkrētā projekta e-vides lietotāji, izstrādāta jauna funkcionalitāte, lai ārzemju ekspertiem ir 

piekļuve projektu vērtēšanai; 

- izstrādāta funkcionalitāte “Lietotāju veikto darbību audita attēlošana”; 

- izstrādāta funkcionalitāte, lai no sistēmas varētu uzģenerēt .xml failu, kas paredzēts augšupielādēšanai EK sistēmā “ARACHNE”; 

- veiktas izmaiņas MP sadaļās “Rēķini” un “Galasaņēmēju saraksts” atbilstoši MK 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.357 grozījumu1 nodefinētajām 

prasībām. 

CFLA ir aktualizējusi lietotāju piekļuvi VID datu noliktavas sistēmai un apzinājusi, kādu informāciju ir iespējams saņemt no minētās sistēmas.  

 

Papildus administratīvā sloga mazināšanai CFLA nodrošināja aktīvu sadarbību ārējo normatīvo aktu un vadības kontroles sistēmas nosacījumu pilnveidošanas 

procesā, proti, apkopota un analizēta projektu ieviešanas prakse, identificēti nozaru specifiskie riski un to mazinošie pasākumi, sniegti priekšlikumi VI normatīvā 

regulējuma pilnveidošanai, t.sk. vienkāršošanai. 

                                                           
1 Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumi Nr.357 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu 

pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā”” 
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Pārskata periodā CFLA nodrošināja sadarbību un informācijas apmaiņu ar klientiem tiem ērtākā veidā, izmatojot dažādus informācijas kanālus - klātienē, 

telefoniski, elektroniski, mājaslapā, izmantojot e-Kohēzijas sniegtās iespējas, tīmekļa vietnē twitter.com. 

 

6. Informācija par labās prakses projektu piemēriem 

Ņemot vērā, ka pārskata periodā uzsākta TP projektu īstenošana, labās prakses piemēri tiks minēti nākamajos pārskata perioda ziņojumos. 
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7. Informācija par problēmām un riskiem ES  fondu ieviešanā un ierosinājumi nepieciešamajai rīcībai nākamajā pārskata periodā 

 

Nr.

p.k. 

Prioritārais 

virziens/ SAM/ 

projekts vai 

horizontāla 

problēma, ja 

nepieciešams 

Konstatētā problēma 
Vadošās iestādes rīcība, ierosinātā rīcība vai 

vēlamais rezultāts 
Atbildīgais 

Termiņš/ 

starptermiņš 
Komentārs 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
SAM 11.1.1. un 

12.1.1. 

Finansējuma nepietiekamība TP projektu 

īstenošanai līdz 2018. gada 31. decembrim 

Analizēt un vērtēt FS sniegto skaidrojumu un 

pamatojumu par paildus nepieciešamo 

finansējumu un atbalsta gadījumā pārdalīt 

finansējumu no MK finansējumua rezerves 

VI 
31.12.2017 N/A 

2. 

SAM 10.1.1., 

10.1.2., 11.1.1. 

un 12.1.1. 

Finansējuma apguves plāna neizpilde 

noteiktajā apjomā (valsts budžeta plāna 

izpilde, maksājumu mērķa izpilde) 

Lai savlaicīgi identificētu un būtiski mazinātu 

valsts budžeta izdevumu plāna neizpildes riskus, 

kā arī lai nodrošinātu 2017. gada mērķu 

maksājumu izpildi finansējuma saņēmējam 

sākotnēji plānotajā apmērā, pēc informācijas 

analīzes par ES fondu budžeta apguvi (ceturkšņa 

apguves progress/neizpilde),  VI pieprasīt 

finansējuma saņēmējam sniegt argumentētu 

skaidrojumu par  neizpildes iemesliem un plānoto 

proaktīvo korektīvo rīcību, lai nodrošinātu valsts 

budzēta līdzekļu apguvi un plānoto maksājumu 

pieprasījumu prognožu apguvi atbilstoši 

sākotnēji plānotam. 

VI 31.12.2017 N/A 

 


