
 

 

Finanšu ministrijas 

ziņojums 

par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanu 

par pārskata periodu no 01.01.2010. līdz 30.06.2010.



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 01.01.2010. līdz 30.06.2010. 

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 

 Prioritāte/pasākums/aktivitāte/apakšaktivitāte 

 DPP noteiktais 

ES fondu 

līdzfinansējums 

(LVL) 

 Izsludinātās projektu 

iesniegumu atlases 
 Noslēgtie līgumi 

 Nr.  nosaukums 

 ES fondu līdzfinansējums 

 skaits 

 ES fondu līdzfinansējums 

 LVL 

 % no DPP 

noteiktā ES 

fondu 

līdzfinansējuma 

 LVL 

 % no DPP 

noteiktā ES fondu 

līdzfinansējuma 

 A  B  C  D  E  F  G  H 

1.5.1.1.1. 

 

„Atbalsts strukturālo reformu 

īstenošanai un analītisko spēju 

stiprināšanai valsts pārvaldē”  

 

2 825 068,27  
 

 

2 825 068,27 100% 
1 1 412 534,00 

50% 

1.6.1.1. 

Programmas vadības un atbalsta 

funkciju nodrošināšana 

12 847 761,00 12 847 761,00 
100% 

21 
7 924 941,78 

 

61.68% 

2.4.1.1. 
16 153 989,00 16 153 989,00 

100% 
16 

9 536 012,17 

 

59,03% 

3.7.1.1. 
40 488 570,00 40 488 570,00 

100% 
22 

21 387 837,33 

 

52,82% 



3.8.1.1. 
8 574 209,00 8 574 209,00 

100% 
15 3 105 046,99 

36,21% 

 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 

   Pārskata periodā Finanšu ministrija uzsāka un noslēdza ierobežota projektu iesniegumu atlasi 

ES fondu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.1.1. 

apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts 

pārvaldē”.  Pārskata periodā ir noslēgta vienošanās ar Valsts kanceleju par projekta īstenošanu.    

 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 

Noslēgtās vienošanās ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir 41 953 838,27 lati, kas 

ir 53,74% no kopējās ES fondu tehniskās palīdzības pieejamā finansējuma. Kopējais ES fondu 

tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamais finansējums ir 78 064 528 lati (paredzēts tikai 

Eiropas Komisijas finansējums 100% apmērā). Atmaksas valsts pamatbudžetā no ES fondu 

tehniskās palīdzības projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 2010.gada 30.jūnijam ir veiktas 

12 341 168 latu apmērā, kas ir 15,80% no kopējā ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm 

pieejamā finansējuma.  

 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 

Būtiskas izmaiņas aktivitāšu ieviešanā netiek plānotas.  

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 

Pārskata periodā nav konstatētas būtiskas problēmas aktivitāšu ieviešanā. Atsevišķām 

ministrijām sastādot ikgadējos valsts budžeta finansējuma pieprasījumus ir novērojama 

neprecīza finanšu plānošana, jo ir pastāvīgas piešķirtā finansējuma neizpildes attiecībā pret 

plānoto. Iespējamā rīcība finansējuma efektivitātes uzlabošanai plānota šāda – jo zemāka 

ministrijas budžeta plāna izpilde, jo mazāks finansējuma apjoms tiks paredzēts nākamā gada 

ministrijas budžetā.    

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 

(LVL) 

  Aizpilda 

atbildīgā 

iestāde. 

                  

1DP   81   01   00   17   LV006   2 825 068,27 

1DP   85/86   01   00   17   LV006  12 847 761,00 

2DP   85/86   01   00   17   LV006 16 153 989,00 

3DP   85/86   01   00   17   LV006 40 488 570,00 



3DP   85/86   01   00   17   LV006 8 574 209,00 

 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
1
 

 Prioritāte/pasākums/ 

aktivitāte/ 

apakšaktivitāte 

 Iesniegtie maksājuma pieprasījumi
2
 

 Veiktās atmaksas ES fondu 

finansējuma saņēmējiem
3
 

 Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi*  

 Nr.  nosaukums 

 kopējās attieci-

nāmās izmaksas 

(LVL) 

 ES fondu 

līdzfinansējums 

 kopējās 

attiecināmās 

izmaksas 

(LVL) 

 ES fondu 

līdzfinansējums 
 kopējais 

attiecinā-

mais 

finansējums 

(LVL) 

 ES fondu 

līdzfinansējums 

 Nacionālais 

attiecināmais 

līdzfinansējums 

 LVL 

 % no 

DPP 

noteiktā 

ES fondu 

līdzfinan-

sējuma 

 LVL 

 % no 

DPP 

noteiktā 

ES fondu 

līdzfinan-

sējuma 

 LVL 

 % no 

DPP 

noteiktā 

ES fondu 

līdzfinan-

sējuma 

 publiskais 

līdzfinan-

sējums 

(LVL) 

 privātais 

līdzfinan-

sējums 

(LVL) 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M 

1.5.1.1. 

„Atbalsts 

strukturālo 

reformu 

īstenošanai un 

analītisko 

spēju 

stiprināšanai 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 



valsts 

pārvaldē” 

1.6.1.1. 

Programmas 

vadības un 

atbalsta 

funkciju 

nodrošināšana 

    13 377 922,76  11917245,15 15% 

2 948 676,25 2 782 040,64 21,65% 2 948 676,25 2 782 040,64 21,65% 166 635,61 - 

2.4.1.1. 2 974 405,09 2 758 194,66 17,07% 2 974 405,09 2 758 194,66 17,07% 216 210,43 - 

3.7.1.1. 6 410 643,86 6 051 672,52 14,95% 6 410 643,86 6 051 672,52 14,95% 358 971,34 - 

3.8.1.1. 7 496 442,20 749 260,93 8,74% 796 442,20 749 260,93 8,74% 47 181,27 - 

*Tai skaitā 12.07.2010. Valsts kases Sertifikācijas iestādei iesniegtā starpposma izdevumu deklarācija uz 30.06.2010. 

Piezīmes.
1
 Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata. 

                      2
 Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē               

vai atbildīgajā iestādē. 
                     3

 Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, iekļauj starpposma maksājumus un Eiropas Komisijai deklarējamos avansus                    

atbilstoši normatīvajiem aktiem.  

2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem 

  

ESF (1.5.1.1.1.) 
2010.gada 

noteiktais mērķis 

Progress līdz 

30.06.2010. 
% 

Atmaksas valsts 

pamatbudžetā /FS  
150 000 0,00 0 

 



ESF (1.6.1.1.) 
2010.gada 

noteiktais mērķis 

Progress līdz 

30.06.2010. 
% 

Atmaksas valsts 

pamatbudžetā /FS  
2 633 263 1 040 481,32 39,51% 

 

ERAF (2.4.1.1.) 2010.gada 

noteiktais mērķis 

Progress līdz 

30.06.2010. 
% 

Atmaksas valsts 

pamatbudžetā /FS 
3 357 037 991 913,49 29,55% 

 

ERAF (3.7.1.1.) 2010.gada 

noteiktais mērķis 

Progress līdz 

30.06.2010. 
% 

Atmaksas valsts 

pamatbudžetā /FS 
5 927 930 2 161 848,59 36,47% 

 

KF (3.8.1.1.) 2010.gada 

noteiktais mērķis 

Progress līdz 

30.06.2010.) 
% 

Atmaksas valsts 

pamatbudžetā /FS 
1 036 971 307 852,15 29,69% 

 

 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 2010.gadam ES fondu tehniskās palīdzības 

projektiem plānotais finansējums ir 15 685 427 lati. Līdz 2010.gada 30.jūnijam ES fondu 

tehniskās palīdzības finansējuma izpilde ir 3 584 624 lati, jeb 22,85% no 2010.gada valsts 

budžeta plāna. Ņemot vērā faktisko izpildi un ministriju sniegtos skaidrojumus var secināt, ka 



lielākas problēmas, kas saistītas ar  plānotā finansējuma neapguvi ir saistītas ar darbinieku 

atlīdzības izmaksām mazākā apmērā nekā projektā sākotnēji tika plānots kā arī apturētiem vai 

pārceltiem iepirkumiem. 

 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 atceltajiem 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). Kopējais apstiprināto projektu 

finansējuma palielinājums ir 41 953 938,27 lati.   

 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 

1.5.1.1.1. apakšaktivitātes projektu iesniegumu vērtēšana notika 2 kārtās. 1.kārta beidzās bez 

rezultāta, jo abi projekta iesniedzēji atsauca savus projektu iesniegumus un CFLA kā 

sadarbības iestāde atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu 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” nosacījumiem nosūtīja abiem iesniedzējiem atkārtotu 

uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumus. Abi projektu iesniedzēji iesniedza projektu 

iesniegumus un lēmums par projektu apstiprināšanu tika pieņemts 21.05.2010. 

Viena no būtiskākajām problēmām tehniskās palīdzības projektu ieviešanā ir saistīta ar 

finansējuma saņēmēja neprecīzajām maksājumu pieprasījumu prognozēm, iesniedzot CFLA 

plānoto maksājumu pieprasījumu grafikus. Finansējuma saņēmēju prognozes mēdz būt pārāk 

optimistiskas, kā rezultātā veidojas plānotā finansējuma apguves neizpilde un līdzekļu 

pārpalikums.  

Lai risinātu šo problēmu, CFLA ir veicis grozījumus Vienošanās par ES fondu projekta 

īstenošanu standarttekstā, paredzot finansējuma saņēmējam pienākumu iesniegt   plānoto 

maksājumu pieprasījumu grafikus reizi mēnesī, tādējādi ļaujot precīzāk plānot projekta 

izdevumus.   

 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”). 

Papildus, gadījumos kur viena institūcija ir vairāku tehniskās palīdzības projektu finansējuma 

saņēmēja,  CFLA pārliecinās, vai iesniegtajos maksājumu pieprasījumos izdevumu pozīcijas 

šajos projektos nepārklājas, vai arī maksājuma pieprasījumā netiek atkārtoti iekļauti jau 

iepriekš iesniegtajos maksājumu pieprasījumos iekļauti izdevumi.  

Tomēr, ņemot vērā, ka tehniskās palīdzības projektu finansējuma saņēmēji ir valsts pārvaldes 

iestādes, tiek pieņemts, ka dubultā finansējuma risks šajos projektos ir zems. 

Pārskata periodā dubultā finansējuma fakts nevienā TP projektā nav ticis konstatēts.  

 Piezīme. Informāciju sniedz par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubultu finansēšanu un nodrošinātu faktisko 

ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu. 

 2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem 

   Pārskata periodā ir veiktas četras pārbaudes projektu īstenošanas vietās – Zemgales 

plānošanas reģionā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Sabiedrības integrācijas fondā un Valsts 

izglītības attīstības aģentūrā. Visu veikto pārbaužu rezultāti ir bijuši pozitīvi, trūkumi netika 



atklāti.  

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

uzlabošanai 

   Viena no būtiskākajām problēmām finanšu līdzekļu apguvē ir saistīta ar finansējuma 

saņēmēja neprecīzajām maksājumu pieprasījumu prognozēm, iesniedzot CFLA plānoto 

maksājumu pieprasījumu grafikus. Finansējuma saņēmēju prognozes mēdz būt pārāk 

optimistiskas, kā rezultātā veidojas plānotā finansējuma apguves neizpilde un līdzekļu 

pārpalikums.  Papildus tam problēmas finanšu līdzekļu apguvē ir saistāmas ar valstī noteikto 

taupības režīmu (visa veida izmaksu ierobežojumi), 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 tehniskās palīdzības aktivitāšu 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. 

Pārskata periodā nav informācijas par sasniegtajiem DP/DPP 1.5.1.1.1.apakšaktivitātē 

noteiktajiem uzraudzības rādītājiem.   



 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 

 Vienība  Daudzums 

 Fiziskā 

izpilde līdz 

iepriekšējā 

pārskata 

perioda 

beigām 

 Fiziskā 

izpilde 

pārskata 

periodā 

 Kopējā 

fiziskā 

izpilde 

pārskata 

perioda 

beigās 

 Fizisko 

rādītāju 

izpildes 

īpatsvars 

(%) 

 A  B  C  D  E  F  G 

  N/A                   

 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. 

Tomēr, ņemot vērā to, ka neatbilstības atalgojuma aprēķināšanā, jo īpaši attiecībā uz 

atvaļinājuma periodu, neatstāj būtisku finansiālo ietekmi, bet šāda veida neatbilstību 

konstatēšanai nepieciešami resursi, tika veikti grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos, 

samazinot CFLA pārbaudāmo izdevumu pozīciju apjomu. Turpmāk CFLA pārbaudīs 

atalgojuma izdevumu atbilstību Darba likuma prasībām, nesaistot to ar projekta periodu. 



 4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās 

sadarbības iestādes darbu 

   Finansējuma saņēmēji nereti sūdzas par pārlieku garajiem līgumu grozījumu izskatīšanas 

termiņiem – līdz pat sešiem mēnešiem, taču jāņem vērā, ka šajā laikā grozījumi tikuši 

vairākkārt noraidīti un sniegti CFLA izskatīšanai atkārtoti. CFLA grozījumus izskata 

Vienošanās par ES fondu projekta īstenošanu noteiktajā termiņā – 20 darba dienu laikā.  

 4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi 

   Šā gada sākumā tika pārstrādāta un 25. martā apstiprināta sadarbības kārtība starp CFLA 

kā sadarbības iestādi un FM kā atbildīgo iestādi par sadarbību tehniskās palīdzības projektu 

ieviešanā, iekļaujot tajā arī 1.5.1.1.1. apakšaktivitāti un precizējot  termiņus, kādos CFLA 

sniedz FM informāciju un pārskatus par tehniskās palīdzības projektiem un apakšaktivitātes 

1.5.1.1.1. projektiem, tajos atklātajiem pārkāpumiem, finanšu līdzekļu apguvi, utt. Šī kārtība 

paredz lielāku CFLA atbildību vienošanās grozījumu izskatīšanā un apstiprināšanā.   

Lai precizētu iesaistītās FM struktūrvienības nosaukumu atbilstoši FM notikušajai 

reorganizācijai, kā arī lai precizētu dokumenta juridisko nosaukumu, ir veikti sadarbības 

kārtības grozījumi, atbilstoši normatīvajiem aktiem pārdēvējot to par iekšējiem 

noteikumiem.  

Papildus formālajai normatīvajos aktos noteiktajai komunikācijai notiek regulāra neformāla 

komunikācija starp CFLA un FM atbildīgās iestādes iesaistītajiem darbiniekiem.  

Vispārīgo sadarbību starp CFLA un FM attiecībā uz TP projektu īstenošanu regulē MK 

18.12.2007 noteikumi Nr. 918 un attiecībā 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes īstenošanu MK 

24.11.2009 noteikumi Nr. 1358.  



 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 

Ņemot vērā to, ka pēdējo divu gadu laikā ir veikti būtiski un apjomīgi grozījumi MK 

18.12.2007. noteikumos Nr. 918, kas būtiski mainījuši projekta ieviešanas nosacījumus,  

finansējuma saņēmējiem tas ir radījis grūtības projekta ieviešanā (nepieciešamas sagatavot 

vienošanos grozījumus un pārskatīt projekta izmaksas). Līdz ar to būtiskākās problēmas 

finansējuma saņēmējiem rada tieši mainīgie projektu ieviešanas nosacījumi projektu 

īstenošanas laikā. 

 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 institūcijām. 

 

 


