Finanšu ministrijas
ziņojums
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu
un aktivitāšu ieviešanu
par pārskata periodu no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.

Ievads
Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu
ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk –
DP) noteiktajām prioritātēm, Finanšu ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības
fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas
ziņojumu par pārskata periodu no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.
Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto
aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas
Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam
(turpmāk – DPP).
Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības
fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē
un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus
par efektivitātes uzlabošanu, kā arī informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas
progresu.

1. Aktivitāšu ieviešana
1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā

1.6.1.1.

Izsludinātās projektu
iesniegumu atlases
DPP noteiktais
ES fondu līdzfinansējums
ES fondu
% no DPP
līdzfinansējums
noteiktā
ES
(LVL)
LVL
fondu
līdzfinansējuma
C
D
E
12 847 761,00 9 298 451
72,37%

2.4.1.1.

16 153 989,00 12 273 224

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/apakšaktivitāte

Nr.

nosaukums

A

B

3.7.1.1.
3.8.1.1.

Programmas vadības un atbalsta
funkciju nodrošināšana
40 488 570,00 28 052 921
8 574 209,00

5 388 773

Noslēgtie līgumi
ES fondu līdzfinansējums
skaits

F
21

LVL

% no DPP
noteiktā ES fondu
līdzfinansējuma

G

H

6 836 778,00

53,21%

75 98%

16

8 107 256,45

50,19%

69,28%

22

18 113 124,02

44,74%

62,85%

15

2 615 112,26

30,50%

Piezīmes.
1. Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.
2. Tabulā iekļautos datus uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ievada saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos.

1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta
N/A
Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar DPP plānoto un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par
aktivitātēm, kurās Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlase nav uzsākta), kā arī par konstatēto noviržu
iemesliem un jau uzsākto aktivitāšu ieviešanas progresu.
1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm
Saskaņā ar 2007.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 "Noteikumi par
darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti
"Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas
"Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un
atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un
3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"" (turpmāk – MK
noteikumi Nr.918) ES fondu tehniskās palīdzības projektus (kopā 24.projekti) ir plānots īstenot
divās kārtās. Pašlaik pirmā kārta paredzēta no 2008.gada 1.javāra līdz 2010.gada 31.decembrim
ar maksimāli pieejamo finansējumu 55 013 369 LVL apmērā, kas ir 63,4% no 1DPP, 2DPP un
3DPP noteiktā ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamā finansējuma. Ņemot vērā
2008. un 2009.gada ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma faktisko apguvi, kā arī to, ka ES
fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamais finansējums tiek samazināts par 15% (ir
panākta vienošanās ar EK par to, ka nav nepieciešams LR budžeta līdzfinansējums 15% apmērā)
ir pieņemts lēmums pagarināt projektu īstenošanas pirmo kārtu par vienu gadu, t.i. līdz
2011.gada 31.decembrim (ir sagatavots MK noteikumu Nr.918 grozījumu projekts).

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase (t.i., nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts
paziņojums par projektu iesniegšanu), – par uzsākto projektu iesniegumu atlašu skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku, finansējuma apmēru latos un
procentos no DPP noteiktā, iekļaujot kopsavilkumu par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar DPP plānoto.
1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu
N/A
Piezīme. Atbildīgā iestāde informāciju par katru tās pārziņā esošo lielo projektu sniedz pēc projekta apstiprināšanas atbildīgajā iestādē vai sadarbības
iestādē. Informāciju sniedz par projektu īstenošanas progresu kopumā (tai skaitā sniedz hronoloģisku paveikto darbu aprakstu sadalījumā pa iepirkuma
līgumiem un nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī informāciju par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kas radušās projektu
ieviešanas gaitā, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai).
1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apguvē pasākumu un prioritāšu līmenī
N/A
Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru
pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.
1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pusgadam
Lai uzlabotu ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma apguvi ir sagatavoti grozījumi MK
noteikumos Nr.918 paredzot atcelt daļu no noteiktajiem izmaksu limitiem, kā arī izveidojot
jaunas attiecināmo izmaksu pozīcijas, kuras ar iepriekšējiem MK noteikumu Nr.918
grozījumiem tika aizliegtas.

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
1. Projekta ietvaros neatbilstoši veiktās izmaksas – (kļūdas iepirkumos, atlīdzības
aprēķināšanā u.c.)
2. Valstī noteiktie izmaksu ierobežojumi, kas attiecas arī uz ES fondu tehniskās palīdzības
projektiem.

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
Prioritārais
Darbības temats
programma (investīciju
joma)
Aizpilda
atbildīgā
iestāde.
1DP
85/86
2DP
85/86
3DP
85/86
3DP
85/86

Piešķirtais
Saimnieciskās Atrašanās
Finansēšanas Teritorijas
Kopienas
darbības veids vieta
veids
tips
finansējums
(NACE)
(NUTS)
(LVL)

01
01
01
01

00
00
00
00

17
17
17
17

LV006
LV006
LV006
LV006

6 836 778,00
8 107 256,45
18 113 124,02
2 615 112,26

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 periodā1
Prioritāte/pasākums/
Veiktās atmaksas ES fondu
aktivitāte/
Iesniegtie maksājuma pieprasījumi2
finansējuma saņēmējiem3
apakšaktivitāte

Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi

ES fondu
līdzfinansējums

ES fondu
līdzfinansējums

Nr.

nosaukums

kopējās
attiecināmās
izmaksas
(LVL)
LVL

A

B

C

1.6.1.1.

D

ES fondu
līdzfinansējums

kopējās
% no
attiecināmās
DPP
izmaksas
noteiktā
(LVL)
LVL
ES fondu
līdzfinansējuma
E
F
G

kopējais
% no
attiecināmais
DPP
finansējums
noteiktā
(LVL)
LVL
ES fondu
līdzfinansējuma
H
I
J

Nacionālais
attiecināmais
līdzfinansējums

% no
DPP
publiskais
noteiktā līdzfinanES fondu sējums
līdzfinan- (LVL)
sējuma
K
L

2 223 572,26 1 741 559,33 13,55% 2 030 951,64 1 577 831,80 12,81% 453 119,84

Programmas
2.4.1.1. vadības un 9 675 155,01 8 223 881,74
2 077 977,80 1 766 281,17 10,93% 1 741 118,54 1 479 950,80 9,16% 261 167,74
10,53% 4 576 263,47 3 889 823,93 9,61% 4 077 090,84 3 465 527,19 8,56% 611 563,65
atbalsta
3.7.1.1.
funkciju
nodrošināšana
3.8.1.1.
519 304,51 441 408,78 5,15% 470 179,05 399 652,15 4,66% 70 526,90
Piezīmes.

privātais
līdzfinansējums
(LVL)
M
0,00
0,00
0,00
0,00

1

Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.
Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē vai
atbildīgajā iestādē.
3
Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, iekļauj starpposma maksājumus un Eiropas Komisijai deklarējamos avansus atbilstoši
normatīvajiem aktiem.
2

2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem

ESF (1.6.1.1.)
Atmaksas valsts
pamatbudžetā /FS
ERAF (2.4.1.1.)

Atmaksas valsts
pamatbudžetā /FS
ERAF (3.7.1.1.)

Atmaksas valsts
pamatbudžetā /FS
KF (3.8.1.1.)

2009.gada
noteiktais mērķis

Progress līdz
31.12.2009.
(ES fondu daļa)

%

1 399 902

1 741 559,33

124,4%

2009.gada
noteiktais mērķis

Progress līdz
31.12.2009.
(ES fondu daļa)

%

1 789 859

1 766 281,17

98,7%

2009.gada
noteiktais mērķis

Progress līdz
31.12.2009.
(ES fondu daļa)

%

4 485 944

3 889 823,93

86,7%

2009.gada
noteiktais mērķis

Progress līdz
31.12.2009.

%

(ES fondu daļa)
Atmaksas valsts
pamatbudžetā /FS

946 826

441 408,78

46,6%

Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par
iestādes rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.
2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze
Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2009.gadam ES fondu tehniskās palīdzības projektiem
plānotais finansējums sākotnēji bija 15 712 742 LVL. 2009.gada nogalē tika veikta ES fondu
tehniskās palīdzības finansējuma pārdale uz citām ES fondu aktivitātēm, kā rezultātā tika
pārdalīti 6 909 852 LVL (2009.gada valsts budžetā pēc finansējuma pārdales atlikušais ES
fondu tehniskās palīdzības finansējums bija 8 802 890 LVL). Faktiskā ES fondu tehniskās
palīdzības finansējuma izpilde laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim ir 8 083 100,04 LVL (t.sk. 7 931 468,98 LVL attiecināmās izmaksas un 151
631,42 LVL neattiecināmās izmaksas), kas ir 91,82% no 2009.gada valsts budžeta plāna.
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
Projektu finansējuma izmaiņas pārskata periodā saistītas ar noteiktajiem attiecināmo
izmaksu ierobežojumiem, kā arī neatbilstoši veiktajām izmaksām (pēc neatbilstoši veikto
izdevumu konstatēšanas tiek samazinātas attiecīgā projekta attiecināmo izmaksu summa tādā
apjomā, kādā ir konstatētas neatbilstoši veiktās izmaksas).

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
Būtiskas problēmas projektu dzīves ciklā rada mainīgie projektu ieviešanas nosacījumi
projektu ieviešanas laikā. Iestādēm sākotnēji plānojot projektu un tā finanšu izlietojumu tika
ņemti vērā tā brīža spēkā esošie normatīvie akti, tad mainoties normatīvajos aktos noteiktajām
attiecināmajām izmaksām iestādēm ir jāpārplāno finanšu izlietojums, kas bieži rezultējas
finanšu līdzekļu atlikumos, jo atsevišķas izmaksu pozīcijas vairs nav attiecināmas uz
tehniskās palīdzības projektu un pēc būtības būtu sedzamas no iestādes pamatbudžeta
līdzekļiem, ja iestādes pamatbudžetā šādi līdzekļi ir pieejami.
Piezīme. Informāciju sniedz, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu
Eiropas Komisijai) notikusi aizkavēšanās, kas būtiski ietekmējusi finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.

2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze
Veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, saistībā ar dubultā finansējuma riska novēršanu
CFLA pārbauda, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos
izdevumos nav iekļauti Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldības līdzfinansēto projektu
izdevumi, tādējādi novēršot dubultās finansēšanas risku un nodrošinot faktisko ar attiecīgā
projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu, kā arī pārliecinās, ka projekta īstenošanā
iesaistīto darbinieku darba/amata aprakstos nav iekļauti uzdevumi/pienākumi, kas nav saistīti
ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu administrēšanu. (CFLA
procedūras N.2.5.2. dokuments N.2.5.2.-SF-01 „Projekta ieviešanas pārbaudes akts”).
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
Pārskata periodā ir bijusi viena pārbaude projektu īstenošanas vietā – Izglītības un zinātnes
ministrijā. Veiktās pārbaudes rezultāts – pozitīvs; trūkumi netika atklāti.
Pārbaudes pārējos 2007.-2013.gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projektos ir
plānotas 2010.gadā.
2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes
uzlabošanai
Viena no būtiskākajām problēmām ES fondu tehniskās palīdzības finanšu līdzekļu apguvē ir
saistāma ar valstī noteiktajiem visas veida izmaksu ierobežojumiem, kas tajā pašā laikā
attiecas arī uz ES fondu tehniskās palīdzības projektiem. Risinājums būtu politiskā līmenī

vienoties par to, ka valstī noteiktie ierobežojumi, kas attiecas uz ārpakalpojuma piesaisti
dažādos jautājumos, atlīdzību u.c. ierobežojumi, netiktu attiecināti uz ES fondu tehniskās
palīdzības projektiem.
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)
DP/DPP noteiktie uzraudzības rādītāji 2009.gadā:
Iznākuma rādītājs – ES fondu tehniskās palīdzības atbalstu saņēmušo institūciju skaits.
1.6.1.1. - 16
2.4.1.1. - 13
3.7.1.1. - 17
3.8.1.1. – 7
Rezultātu rādītājs – ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū.
1.6.1.1. - 40%
2.4.1.1. – 40%
3.7.1.1. - 40%
3.8.1.1. - 40%
Iznākuma rādītājs ir sasniegts 100% apmērā.
Rezultātu rādītājs - 2008.gada decembrī tika veikts pētījums „Sabiedrības informētība par
Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā”, kurā tika konstatēts, ka par sekmīgu ES
fondu līdzekļu apguvi Latvijā uzskata 42,5% aptaujāto respondentu.

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
Kopumā ES fondu tehniskās palīdzības uzraudzības rādītāju progress ir vērtējams pozitīvi.
Piezīme. Sniedz kopsecinājumus attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi.
3.tabula
Fiziskie
rādītāji
atbilstoši EK
lēmumā
norādītajam
A
N/A

Vienība

Daudzums

B

C

Fiziskā
izpilde līdz
iepriekšējā
pārskata
perioda
beigām
D

Kopējā
Fiziskā fiziskā
izpilde izpilde
pārskata pārskata
periodā perioda
beigās
E
F

Fizisko
rādītāju
izpildes
īpatsvars
(%)
G

Piezīme. Tabulā iekļauj informāciju tikai par lielajiem projektiem.
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
Pārskata periodā problēmas uzraudzības rādītāju izpildē nav konstatētas.
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
Pārskata periodā no Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas
uzdevumi nav saņemti.
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
Tehniskās palīdzības projektos pie projekta progresa pārskatu un maksājumu pieprasījumu
izskatīšanas konstatētās neatbilstības saistītas ar nepareizu atalgojuma aprēķināšanu (t.sk.
atvaļinājuma periods) un iepirkumus regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.
4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās
sadarbības iestādes darbu
CFLA ir veikta reorganizācija, atbilstoši saņēmēju prasībai ieviests viens atbildīgais CFLA
darbinieks par projektu, kā rezultātā saņēmējiem vairs nav jākontaktējas ar dažādiem CFLA
darbiniekiem par konkrētās iestādes tehniskās palīdzības projekta realizāciju.

4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi
Sadarbību starp CFLA kā sadarbības iestādi un FM kā atbildīgo iestādi regulē FM
izstrādāta sadarbības kārtība, kas nosaka visus gadījumus kādos CFLA sadarbojas ar FM
tehniskās palīdzības projektu ieviešanā, kā arī kurā ir norādīti visi termiņi kādos CFLA
sniedz FM informāciju un pārskatus par tehniskās palīdzības projektiem, tajos atklātajiem
pārkāpumiem, finanšu līdzekļu apguvi, utt.
Vispārīgo sadarbību starp CFLA un FM regulē MK noteikumi Nr. 918.
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
Šāda informācija līdz šim saņemtajos tehniskās palīdzības projektu progresa pārskatos nav
norādīta.
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
Izveidot sistēmu, kas paredzētu kā tiek atgūti finanšu līdzekļi, kas tiek atzīti kā neatbilstoši
veiktie izdevumi, ņemot vērā faktu, ka ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēji
ir tikai valsts pārvaldes iestādes un plānošanas reģioni. Pašreizējais normatīvo aktu
regulējums neveicina ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju finanšu
disciplīnu.

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

