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PRIEKŠVĀRDS
Cienījamo lasītāj!
Ar šo pārskatu vēlos Jūs iepazīstināt ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk –
Aģentūra) darba rezultātiem 2009.gadā, izvērtēt sasniegtos mērķus, uzdevumu izpildi, kā arī
apzināt nākamajā gadā veicamo.
2009.gads Aģentūrai ir bijis izaicinājumiem bagāts. Visvairāk ar tiem izaicinājumiem, ko
nosaka ekonomikas korekcijas. Tās ietver būtisku izmaksu samazinājumu, darbības modeļu,
institucionālās sistēmas, kā arī personāla politikas pārskatīšanu un pilnveidošanu, vienlaikus,
saglabājot noteikto funkciju izpildes kvalitāti, nodrošinot arī samazināta budžeta apstākļos
efektīvāku Aģentūrai pieejamo resursu izmantošanu un finansējuma saņēmējam jeb klientam
draudzīgāku un saprotamāku pieeju projektu uzraudzībā.
Pārskata gadā Aģentūra ir pabeigusi 2004.–2006.gada plānošanas perioda Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) projektu ieviešanu, apgūstot 106,99% no
Latvijai pieejamā ERAF finansējuma. Pabeigta arī Pārejas programmas ietvaros īstenojamo
projektu ieviešana un maksājumu veikšana finansējuma saņēmējiem, nodrošinot pieejamā
finansējuma apguvi 95,4% apjomā.
Turpinājās darbs pie 2007.–2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektu
administrēšanas, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta līdzfinansēto projektu, kā arī Latvijas un Šveices sadarbības programmas
projektu administrēšanas, 2004.–2006.gada plānošanas perioda ERAF pēc-projektu
uzraudzības, kā arī Phare un Pārejas programmas projektu ilgtspējas nodrošināšanas
funkciju īstenošanas.
2009.gads Aģentūrai ir zīmīgs arī ar jaunām iniciatīvām – esam uzsākuši pildīt sertificējošās
iestādes funkciju Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas
ietvaros, kā arī uzraudzības institūcijas funkciju Publiskās un privātās partnerības projektu
ietvaros.
Gads ir iezīmējis ārējās darbības vides izmaiņas, kas nozīmē mērķtiecīgāku, inovatīvu, uz
rezultātu orientētu darbu. Tas nozīmē izaicinājumu jautājumu un problēmu gadījumā redzēt
iespējamos risinājuma variantus, kas būtu finansējuma saņēmējiem praktiski pielietojami un
ekonomiski pamatoti. Tas nozīmē primāri domāt par kopēju rezultātu, nevis par formālo
procesu. Šie ir izaicinājumi, ko aģentūra pieņems un ar kuriem strādās arī 2010.gadā.

Armands Eberhards
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
direktors
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1.

PAMATINFORMĀCIJA

Valsts aģentūra Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša
valsts iestāde. Aģentūra ir izveidota 1997.gadā ar mērķi nodrošināt Eiropas Savienības
(turpmāk - ES) pirmsstrukturālo un strukturālo fondu, kā arī citu finanšu instrumentu piešķirto
līdzekļu administrēšanu.
Saskaņā ar 2003.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.697 „Valsts aģentūras
„Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” nolikums” (turpmāk – nolikums) nosacījumiem,
Aģentūra nodrošina šādu funkciju īstenošanu:
I.
ES un citu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu (ES struktūrfondu
un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi)), Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ/NV finanšu instruments),
Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros un projektu ilgtspējas
uzraudzību (ERAF 2004. – 2006.gada plānošanas periodā, Phare un Pārejas
programmu ietvaros), sekmējot savlaicīgu un maksimālu šo finanšu līdzekļu apguvi;
II.
sertificējošās institūcijas funkciju īstenošanu Solidaritātes un migrācijas plūsmu
pārvaldīšanas pamatprogrammas (turpmāk – Solidaritātes programma) ietvaros,
nodrošinot drošas finanšu vadības principa piemērošanu finanšu instrumenta
administrēšanā;
III.
uzraudzības institūcijas funkciju īstenošanu publiskās un privātās partnerības
ietvaros, sekmējot publiskās un privātās partnerības attīstību Latvijā.
Aģentūras kopējais aktīvo programmu un finanšu instrumentu finanšu portfelis ir 471,9 milj.
lati un administrējamo projektu skaits - 736. Papildus minētajam Aģentūra nodrošina vairāku
finanšu instrumentu (ERAF 2004.-2006.gada plānošanas periods, Phare un Pārejas
programmas) ietvaros realizēto projektu ilgtspējas uzraudzību (skat.1.tabulu).
1.tabula
Finanšu instrumenti
Finansējuma apjoms
(milj. lati)

Finanšu instrumenti

Aktīvie finanšu instrumenti
ES fondi 2007 – 2013
386,5
EEZ/NV finanšu instruments
35,5
Latvijas un Šveices sadarbības programma
26,1
Solidaritātes programma
23,8
Kopā aktīvie finanšu instrumenti
471,9
Finanšu instrumentu projektu ilgtspējas uzraudzība
ERAF 2004 – 2006, Phare, Pārejas
~ 381
programma

1

Projektu skaits1

657
69
10
736

~ 1400

T.sk. uzsāktie un plānotie projekti
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Aģentūra 2009.gadā savas funkcijas īstenoja šādu budžeta programmas 38.00.00 Eiropas
Savienības finansēto programmu ieviešana apakšprogrammu ietvaros:
 38.01.00 - Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu
instrumentu koordinācija;
 38.03.00 - Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansējumu;
 38.04.00 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību
un atklāto konkursu projekti;
 38.05.00 - Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums;
 38.06.00 - Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu
finansējumu (2007– 2013);
 38.07.00 - Eiropas Savienības fondu finansētie pašvaldību un atklāto konkursu
projekti (2007–2013).
Lai nodrošinātu nolikumā minēto funkciju izpildi, Aģentūra veic šādus uzdevumus:

īsteno un uzrauga aģentūras tās esošās programmas un projektus
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

nodrošina tās kompetencē esošo programmu atbildīgajām amatpersonām,
kā arī publisko tiesību līgumos noteikto pienākumu izpildi;

izveido un ievieš tās kompetencē esošo programmu un projektu finanšu
līdzekļu vadības, uzraudzības un kontroles sistēmu;

izveido un uztur tās kompetencē esošo programmu un projektu datubāzi un
arhīvu;

nodrošina elektronisko datu apmaiņu ar ES fondu vadošo iestādi un Eiropas
Komisiju;

izstrādā priekšlikumus par tās kompetencē esošo programmu un projektu
ieviešanas un uzraudzības sistēmas uzlabošanu;

veic informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu tās
kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu;

sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, ārvalstu institūcijām un
privātpersonām;

veic citus ar tās kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu un
uzraudzību saistītus uzdevumus.
Aģentūras 2009.gada darbības plānā iekļautie galvenie veicamie uzdevumi:
 samazināt administrējamo fondu dokumentu izskatīšanas termiņus, atbilstoši
Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra protokollēmuma Nr. 11 47§
noteiktajam un ņemot vērā labāko praksi ES fondu apguvē, tādējādi veicinot
ES fondu ietvaros pieejamo līdzekļu ātrāku apgūšanu;
 pilnveidot Aģentūras Vienoto informācijas sistēmu;
 optimizēt Aģentūras risku vadības procesu.
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2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS
REZULTĀTI
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.2.

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas
izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas
budžetā
un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas
izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

Iepriekšējā
gadā (faktiskā
izpilde)
161 704 443

latos
Pārskata gadā
apstiprināts
likumā
faktiskā izpilde
(ar grozījumiem)
72 348 655
67 064 306

159 927 303
0

61 233 502
0

61 233 502
0

1 777 140
0
126 194 926
102 494 188

11 115 153
0
70 263 783
56 430 494

5 830 804
0
50 998 047
43 863 028

2 886 475
0
13 196 849

2 786 224
0
5 244 019

2 338 753
0
4 510 125

0

1 576

1 576

86 410 864

48 398 675

37 012 574

23 700 738

13 833 289

7 135 019

2.2. Valsts budžeta programmas un apakšprogrammas
38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu
koordinācija
Darbības galvenais mērķis: ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu
līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšana atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem
starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
latos
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Ieņēmumu un izdevumu pozīcija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi – kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Atalgojums
Preces un pakalpojumi
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana

Plāns
(ar izmaiņām)
2 844 700
2 844 700
2 844 700
2 844 700
2 787 800
2 786 224
2 238 236
1 559 124
547 988
56 900
56 900

Izpilde
2 844 700
2 844 700
2 844 700
2 368 843
2 340 329
2 338 753
1 906 577
1 359 927
432 176
28 514
28 514

Valsts budžeta apakšprogrammas 38.01.00 ietvaros piešķirti līdzekļi Aģentūras darbības
nodrošināšanai, kā arī tehniskās palīdzības projektiem, kurus tā īsteno. Aģentūras
īstenojamie tehniskās palīdzības projekti:
 2007.–2013.gada
plānošanas
perioda
ES
fondu
projekta
Nr. VSID/TP/CFLA/08/01/007 Tehniskā palīdzība Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras darbības nodrošināšanai ietvaros Aģentūras 2009.gada izdevumi bija
1 078 700 lati, kur ES fondu projektu ieviešanas administrēšanā tieši iesaistīto
darbinieku atlīdzībai – 849 109 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem – 220 541
lati, un izdevumi pamatkapitāla veidošanai – 9 050 lati.
 EEZ/NV finanšu instrumentu līdzfinansētā projekta Nr.LV0007 Tehniskās palīdzības
fonds 2006. - 2011.gadam ietvaros Aģentūras 2009.gada izdevumi bija 47 829 lati,
kur EEZ/NV finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu administrēšanā tieši iesaistīto
darbinieku atlīdzībai – 46 958 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem – 871 lati.
 Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta Tehniskā palīdzība Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras darbības nodrošināšanai ietvaros 2009.gada izdevumi
bija 5 519 lati: izdevumi precēm un pakalpojumiem – 1 461 lati, izdevumi
pamatkapitāla veidošanai – 4 058 lati.
 Solidaritātes programmas projekta Tehniskā palīdzība sertificēšanas iestādei ietvaros
2009.gada izdevumi bija 52 278 lati, sertificējošās iestādes funkciju veikšanā tieši
iesaistīto darbinieku atlīdzības izdevumi – 51 167 lati, izdevumi precēm un
pakalpojumiem – 1 111 lati.
Aģentūras 2009.gada faktiskie izdevumi pamatfunkciju īstenošanai jeb tās darbības
nodrošināšanai bija 1 184 517 lati, kas ir par 897 658 latu jeb 43 % mazāk nekā 2008.gadā,
kad darbības nodrošināšanai faktiskie izdevumi bija 2 082 175 lati. 2009.gadā pamatfunkciju
īstenošanā iesaistīto darbinieku atlīdzības izdevumi bija 959 343 lati jeb par 39% mazāk nekā
2008.gadā, izdevumi preču un pakalpojumu iegādei – 208 192 lati (par 53% mazāk nekā
2008.gadā) un izdevumi pamatkapitāla veidošanai – 15 406 lati (par 75% mazāk nekā
2008.gadā).
Tā kā daļai Aģentūras darbinieku darba pienākumi ir saistīti ar vairāku funkciju īstenošanu
(sertificēšanas iestādes funkciju nodrošināšana Solidaritātes programmas 2007.-2013.gadam
ietvaros, vadošās iestādes deleģēto funkciju īstenošana Latvijas un Šveices sadarbības
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programmas ietvaros, projekta ieviešanas uzraudzības funkcijas īstenošana noslēgto
Saprašanās memorandu starp Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku ietvaros, nozaru
ministriju deleģētās sadarbības iestādes funkcijas veikšana 2007.–2013.gada ES fondu
apguves periodā), šo darbinieku atlīdzība un citi uz šiem darbiniekiem attiecināmie izdevumi
(telpu noma, kancelejas iegāde u.c.), kā arī izdevumi, ko nevar attiecināt uz piešķirto
Tehnisko palīdzību, tiek segti no līdzekļiem Aģentūras pamatdarbības īstenošanai.
Darbības rezultāti: nodrošināta administrējamo finanšu instrumentu koordinācija un vadība,
nodrošinot projektu ieviešanas caurskatāmību saskaņā ar Eiropas Komisijas prasībām, tai
skaitā izstrādātas iekšējās procedūras programmu ieviešanas jautājumos, organizēti
informatīvie pasākumi, semināri, nodrošināta dalība Finanšu ministrijas un citu institūciju
rīkotajos informatīvajos pasākumos sabiedrības informēšanai par finanšu instrumentu
ieviešanas pasākumiem un projektu pieteicējiem izvirzāmajām prasībām, veiktas finansējuma
pieejamības pārbaudes pēc projektu vērtēšanas, nodrošināta regulāra aktuālas informācijas/
datu ievade un uzturēšana Vadības informācijas sistēmā, regulāri sagatavoti un iesniegti
vadošai iestādei pārskati par finanšu instrumentu ieviešanu. Nodrošināta šādu galveno
darbības rezultatīvo rādītāju sasniegšana (t.sk. 1.attēls):
 Pārejas programmas ietvaros apstiprināti 17 projektu ieviešanas progresa pārskati,
izvērtēti 26 maksājumu pieprasījumi, saskaņoti 38 līgumu grozījumu projekti. Kopumā
programmas ietvaros veikto maksājumu apjoms pārskata gadā sastāda 0,49 milj. latu.
 ERAF 2004. – 2006. gada plānošanas perioda ietvaros Aģentūra ir nodrošinājusi
ERAF līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību. Ir izvērtēti 22 finansējumu
saņēmēju iesniegtie projektu ieviešanas progresa pārskati, veiktas 162 pēc-projektu
pārbaudes projektu izpildes vietās, izskatīti 213 struktūrfonda atmaksas pieprasījumi,
sagatavotas 3 izdevumu deklarācijas. ERAF ietvaros 2009.gadā veikti maksājumi 25,91 milj.
latu apjomā, kopumā nodrošinot 106,99% ERAF finansējuma apguvi 2004. – 2006.gada
plānošanas perioda ietvaros.
 EEZ/NV finanšu instrumentu ietvaros noslēgts 31 sadarbības līgums par kopējo
finanšu instrumenta finansējumu 10,72 milj. latu, pārbaudīti 158 projektu ieviešanas progresa
pārskati un 109 maksājumu pieprasījumi, kā arī veiktas 16 pārbaudes projektu īstenošanas
vietās. Kopumā finanšu instrumenta ietvaros pārskata gadā veikti maksājumi 5,74 milj. latu
apjomā.
 ES fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ietvaros noslēgti 105 līgumi par
kopējo fondu finansējumu – 27,89 milj. latu apjomā. Sagatavoti 111 līgumu grozījumi, izskatīti
134 projekta ieviešanas progresa pārskati, 147 maksājumu pieprasījumi, kā arī izskatītas un
apkopotas 570 finansējumu saņēmēju iesniegtās atmaksu prognozes. 2009.gadā veiktas 17
pārbaudes projektu īstenošanas vietās, kā arī sagatavotas 17 izdevumu deklarācijas. ES
fondu ietvaros pārskata gadā veikti maksājumi 11,44 milj. latu apjomā.
 Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros ir pabeigta iekšējās
kontroles sistēmas izstrāde, kā arī nodrošināta atsevišķu deleģēto funkciju veikšana, tai
skaitā īstenota līgumu slēgšana ar individuālo projektu ieviesējiem vai starpniekinstitūcijām,
kā arī projektu pārskatu pārbaužu veikšana un ieviešanas pārbaužu veikšana projektu
īstenošanas vietās. Minētā finanšu instrumenta ietvaros apgūts finansējums 4 milj. latu
apjomā, kā arī noslēgti 6 līgumi.
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 Solidaritātes programmas ietvaros ir pilnveidota iekšējās kontroles sistēma,
nodrošināta izdevumu deklarāciju sertificēšana, informācijas no Vadošās iestādes par
veiktajām pārbaudēm par izdevumiem, kas iekļauti izdevumu deklarācijā, apkopošana,
revīzijas iestādes veikto auditu rezultātu un sertificēto izdevumu uzskaite, neatbilstošo
izdevumu atmaksu veikšana. 2009.gadā apgūtais finanšu instrumenta apjoms – 9,24 milj.
latu, izdoti 6 izdevumu sertifikāti, sertificēti izdevumi 3 milj. latu apjomā.
1. attēls
Aktīvo finanšu instrumentu apguves (uzņemto saistību)
progress (uz 31.12.2009.), milj. lati

Papildus minētajiem sasniegtajiem darbības rezultātiem Aģentūra nodrošināja šādu galveno
uzdevumu izpildi:
 Vienkāršotas ES fondu un speciālo programmu finanšu līdzekļu administrēšanas
procedūras, ievērojami samazināts virskontroļu apjoms, paredzot to veikšanu tikai
būtiskajos jautājumos, novērsta vairāku speciālistu un struktūrvienību iesaiste vienā
procesā, koncentrējot procesa īstenošanas atbildību viena speciālista, vienas
struktūrvienības ietvaros, izskausta formālu, nelietderīgu kontroļu veikšana visos
projektu uzraudzības posmos.
 Turpināta Aģentūras vadības informācijas sistēmas (turpmāk - VIS) pilnveidošana,
veicot izmaiņas VIS datu struktūrā un aplikācijā, ieviešot jaunas datu sadaļas
finansējuma saņēmēja veikto izdevumu pamatojošo dokumentu uzskaitei, jaunas
datu validācijas un lauku sasaistes ar ES fondu VIS datu laukiem.
 2009.gadā izdota un grozīta virkne normatīvo aktu, kas regulē Aģentūras
kompetencē esošu finanšu instrumentu ieviešanu, kā arī citu ar tās darbību saistīto
procesu norisi, līdz ar to būtisku laiku Aģentūra veltījusi iekšējo regulējumu un
finanšu instrumentu administrēšanas procedūru optimizācijai un normatīvās bāzes
pilnveidošanai. Papildus minētajam grozījumi ES fondu vadību reglamentējošajos
normatīvajos aktos ir ievērojami palielinājuši Aģentūras darba apjomu atsevišķu
darbības rezultātu izpildē (skat. 2.attēlu). Darbību būtiski ietekmēja arī Ministru
kabineta lēmumi par vairāku Aģentūras kompetencē esošu ES fondu aktivitāšu
apturēšanu, ieviešanas atlikšanu vai finansējuma pārdali.
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2.attēls
ES fondu (2007.–2013.) ietvaros plānotie un sasniegtie darbības rezultāti



Uzsāka darbības procesu optimizāciju un pieņēma lēmumu par struktūras
reorganizāciju2.

Izdevumu izpilde 38.01.00 apakšprogrammā ir 83% no pārskata periodā plānotajām
izmaksām.

38.03.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansējumu
Darbības galvenais mērķis: nodrošināt ERAF finansēto pasākumu ieviešanu atbilstoši
programmas papildinājumam un veikt ERAF finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā
projektiem šādās jomās: (1) tūrisma infrastruktūras uzlabošana, jaunu tūrisma produktu
radīšana, kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā; (2)
uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana; (3) atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts
zinātniskajās institūcijās; (4) atbalsts programmas vadībai.
latos
Plāns
Ieņēmumu un izdevumu pozīcija
Izpilde
(ar izmaiņām)
Resursi izdevumu segšanai
20 253 055
20 253 055
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
20 253 055
20 253 055
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts
20 253 055
20 253 055
pamatbudžetā
Izdevumi – kopā
20 253 055
20 253 051
Uzturēšanas izdevumi
15 370 772
15 370 772
Uzturēšanas izdevumu transferti
15 370 772
15 370 772
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam
15 370 772
15 370 772
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas
izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
15 370 772
15 370 772
projektos
Kapitālie izdevumi
4 882 283
4 882 279
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un
4 882 283
4 882 279

2

Aģentūras struktūru skatīt pielikumā.
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mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem
izdevumiem

kapitālajiem

4 882 283

4 882 279

Darbības rezultāti: 38.03.00 apakšprogrammā Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu plānoto izdevumu izpilde ir 100% jeb 20 253
tūkst. latu.
3.attēls
Veiktās atmaksas, tūkst. lati

38.04.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un
atklāto konkursu projekti
Darbības galvenais mērķis: nodrošināt ERAF finansēto pasākumu ieviešanu atbilstoši
programmas papildinājumam un veikt ERAF finansējuma atmaksu projektos, kuru ietvaros
tiek (1) uzlabotas pašvaldību siltumapgādes, kā arī ūdens pakalpojumu sistēmas; (2)
veicināta efektīva kultūras un vēstures mantojuma izmantošana tūrisma attīstībā; (3) attīstīti
publiskie interneta pieejas punkti reģionos; (4) uzlabots neatliekamās medicīniskās
palīdzības sistēmas infrastruktūra un aprīkojums.
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latos
Ieņēmumu un izdevumu pozīcija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi – kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un
no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām
publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

Plāns
(ar izmaiņām)
6 485 510
6 485 510

Izpilde
6 485 510
6 485 510

6 485 510

6 485 510

6 485 510
6 485 510
3 027 031
3 027 031
3 458 479

6 485 459
6 485 459
3 027 030
3 027 030
3 458 429

3 458 479

3 458 429

Darbības rezultāti: 38.04.00 apakšprogrammā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti plānoto izdevumu izpilde ir 100% jeb 6 486
tūkst. latu.
4.attēls
Veiktās atmaksas, tūkst. lati

38.05.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta finansējums
Darbības galvenais mērķis: nodrošināt EEZ/NV finanšu instrumentu finansēto pasākumu
ieviešanu atbilstoši noslēgtajam finanšu memorandam un veikt finansējuma atmaksu
projektiem, kas tiek realizēti šādās jomās: (1) cilvēkresursu attīstība un izglītība; (2)
pārrobežu sadarbības attīstība; (3) Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana; (4) atbalsts
akadēmiskiem pētījumiem; (5) palīdzība bērniem ar īpašām vajadzībām.
latos
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Ieņēmumu un izdevumu pozīcija
Resursi izdevumu segšanai
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Ārvalstu
finanšu
palīdzība
atmaksām
valsts
pamatbudžetam
Izdevumi – kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no
valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no
valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu
Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām
un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām
publiskajām personām (izņemot pašvaldības)
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam
Atmaksa
valsts
pamatbudžetā
par
veiktajiem
uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētajos projektos
Finansiālā bilance
Finansēšana
Naudas līdzekļi
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

Plāns
(ar izmaiņām)
11 029 505
11 029 505

Izpilde
5 745 241
5 745 241

3 237 238

1 435 087

8 944 633
8 944 633
1 455 073
1 455 073
7 489 560
3 137 992

5 745 241
5 745 241
721 266
721 266
5 023 975
3 103 344

3 137 992

3 103 344

3 137 992

3 103 344

1 114 330

485 544

3 237 238

1 435 087

3 237 238

1 435 087

2 084 872
-2 084 872
-2 084 872
-2 084 872

Darbības rezultāti: 38.05.00 apakšprogrammā sekmīgi noris šādu grantu shēmu un
programmu ieviešana: LV0061 Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un integrācijas
veicināšana sabiedrībā, LV0011 Īstermiņa ekspertu fonds, LV0014 Stipendiju grantu shēma,
LV0015 Akadēmisko pētījumu grantu shēma un grantu shēmas, LV0016 Valsts un privātās
partnerības veicināšana Latvijā, LV0017 Pārrobežu sadarbības programma un LV0008 NVO
fonds. Turpinās un ir uzsākta jaunu individuālo projektu ieviešana. Plānoto izdevumu izpilde
pret 12 mēnešu plānu ir 64% jeb 5745 tūkst. latu (izdevumu izpilde pret faktiski piešķirtajiem
resursiem izdevumu segšanai ir 100%) - tā kā gatavojot 2009.gada valsts pamatbudžetu par
ārvalstu finanšu palīdzību EEZ/NV finanšu instrumentu ietvaros, kur līdzekļi tiek saņemti no
Finanšu instrumentu biroja, nepieciešamais līdzekļu apjoms tika plānots saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem un projekta īstenošanas plāniem, ņemot vērā ekonomisko situāciju
valstī, kā arī to, ka projekti tika pagarināti un daļa no nepieciešamā finansējums tika pārnests
uz 2010. un 2011.gadu, radās novirze no sākotnēji plānotā. Visi no Finanšu instrumentu
biroja saņemtie līdzekļi 2009.gadā tika 100% apmērā pārskaitīti projektu īstenotājiem vai
atmaksāti valsts budžeta ieņēmumos. Saskaņā ar iepriekš minēto, vadības izmaksu atmaksa
valsts budžeta ieņēmumos ir 1435 tūkst. latu, dotācija un citi transferti pašvaldību budžetiem
– 486 tūkst. latu, transfertu maksājums apakšprojektiem – 3103 tūkst. latu, bet dotācijas
iestādēm, organizācijām un komersantiem citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto
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programmu, projektu un pasākuma ietvaros ir 721 tūkst. latu.

38.06.00 Atmaksa valsts budžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu
(2007.–2013.)
Darbības galvenais mērķis: nodrošināt ES fondu finansēto aktivitāšu ieviešanu atbilstoši
darbības programmas papildinājumam un veikt ES fondu finansējuma atmaksu valsts
pamatbudžetā.
Saskaņā ar LR Ministru kabinetā apstiprinātajiem nosacījumiem, ES fondu finansējuma un
valsts budžeta līdzekļu atmaksa projektiem 2007.–2013. gada plānošanas perioda ietvaros
paredzēta šādās jomās: (1) infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes
nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai; (2) infrastruktūras
pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai; (3) infrastruktūras
pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un
dzirdes traucējumiem; (4) jaunu filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai; (5)
infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar
garīga rakstura traucējumiem; (6) darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana; (7)
programmas vadības un atbalsta nodrošināšana (Tehniskā palīdzība) darbības programmu
Cilvēkresursi un nodarbinātība, Uzņēmējdarbība un inovācijas, Infrastruktūra un pakalpojumi
īstenošanai.
latos
Plāns
Ieņēmumu un izdevumu pozīcija
Izpilde
(ar izmaiņām)
Resursi izdevumu segšanai
25 614 194
25 614 194
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
25 614 194
25 614 194
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts
25 614 194
25 614 194
pamatbudžetā
Izdevumi – kopā
25 614 194
10 134 998
Uzturēšanas izdevumi
16 720 088
7 910 772
Uzturēšanas izdevumu transferti
16 720 088
7 910 772
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam
16 720 088
7 910 772
Atmaksa
valsts
pamatbudžetā
par
veiktajiem
uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu
16 720 088
7 910 772
līdzfinansētajos projektos
Kapitālie izdevumi
8 894 106
2 224 226
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un
8 894 106
2 224 226
mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem
2 224 226
8 894 106
izdevumiem
Darbības rezultāti: 2009.gadā tika uzsākta projektu atlase un līgumu slēgšana ES fondu
2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros, kā rezultātā 38.06.apakšprogrammas ietvaros
veikti maksājumi atmaksām valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem, kā arī par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 10 135 tūkst. latu
apmērā jeb 40% no plānotajiem izdevumiem. Ņemot vērā, ka Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts kā aktivitātes Informācijas sistēmu un elektronisko
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pakalpojumu attīstība atbildīgā iestāde tika likvidēta, un šīs aktivitātes atbildīgās iestādes
funkcijas pārņēma Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk – RAPLM),
tika būtiski aizkavēta projektu atlase RAPLM atbildībā esošās aktivitātes ietvaros, kā rezultātā
kavējās RAPLM atbildībā esošo līgumu slēgšana un plānoto izdevumu apmaksa šīs
aktivitātes ietvaros finansētajiem projektiem.
5.attēls
Veiktās atmaksas, tūkst. lati

38.07.00 Eiropas Savienības fondu finansētie pašvaldību un atklāto konkursu
projekti (2007.–2013.)
Darbības galvenais mērķis: nodrošināt ES fondu finansēto aktivitāšu ieviešanu atbilstoši
darbības programmas papildinājumam un veikt ES fondu finansējuma atmaksu.
latos
Ieņēmumu un izdevumu pozīcija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi – kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no
valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām
personām (izņemot pašvaldības)

Plāns
(ar
izmaiņām)
6 036 043
6 036 043

Izpilde
6 036 043
6 036 043

6 036 043

6 036 043

6 036 043
6 036 043
676 267
676 267
5 359 776

5 924 892
5 924 892
676 266
676 266
5 248 626

5 359 776

5 248 626
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Darbības rezultāti: 38.07.apakšprogrammas ietvaros tika veikta avansa maksājumu
veikšana, kā arī starpposma un gala maksājumu veikšana finansējuma saņēmējiem. 38.07.00
apakšprogrammā plānoto izdevumu izpilde ir 98% jeb 5 925 tūkst. latu.
6.attēls
Veiktās atmaksas, tūkst. lati

38.09.00 Atmaksas Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem projektiem, kurus
finansējuma saņēmējs ievieš par saviem līdzekļiem
Darbības galvenais mērķis: nodrošināt ES fondu finansēto aktivitāšu ieviešanu atbilstoši
darbības programmas papildinājumam un veikt ES fondu finansējuma atmaksu.
latos
Ieņēmumu un izdevumu pozīcija
Resursi izdevumu segšanai
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Izdevumi – kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

Plāns
(ar
izmaiņām)
85 648
85 648
85 648
85 648
85 648
85 648

Izpilde
85 563
85 563
85 563
85 563
85 563
85 563

Darbības rezultāti: 38.09.apakšprogrammā Atmaksas Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētajiem projektiem, kurus finansējuma saņēmējs ievieš par saviem līdzekļiem plānoto
izdevumu izpilde ir 100% jeb 86 tūkst. latu.
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Nr.p.k.
1.

Atbildīgā iestāde
Satiksmes
ministrija

Aktivitāte
„Mazo
ostu
infrastruktūras
uzlabošana” aktivitātes ietvaros

Veiktas atmaksas
Atmaksu apjoms
(tūkst. Ls)
86

2.3. Informācija par 2009.gadā īstenotajām jaunās politikas
iniciatīvām
Kopš 2009.gada 1.jūnija Finanšu ministrija ir noteikta kā vadošā valsts pārvaldes iestāde, kas
ir atbildīga par publiskās un privātās partnerības politikas izstrādi un tās īstenošanas
koordinēšanu. Pēc Publiskās un privātās partnerības likuma spēkā stāšanās un līdz ar
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1216 Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un
publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu pieņemšanu Ministru
kabinetā (20.10.2009), Aģentūra ir apstiprināta kā Publiskās un privātās partnerības likumā
minētā uzraudzības institūcija3.
Publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkcijas Aģentūrai deleģētas,
ņemot vērā tās ilggadējo un sekmīgo pieredzi ārvalstu finanšu līdzekļu administrēšanā un
iepirkumu uzraudzībā. Deleģēto funkciju Aģentūra veic esošā budžeta ietvaros.
Aģentūra veic Publiskās un privātās partnerības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās
publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkcijas, tai skaitā:
 izvērtē finanšu un ekonomiskos aprēķinos iekļautos pieņēmumus un risku sadali
starp publisko un privāto partneri publiskās un privātās partnerības līgumā un
sniedz atzinumus par tiem;
 izvērtē publiskās un privātās partnerības aktīvu uzskaites nosacījumu ievērošanu
koncesijas procedūru dokumentos un publiskās un privātās partnerības līguma
izpildes pārskatos, lai publiskās un privātās partnerības līgums neradītu
nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un valsts parādu;
 izvērtē publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskatus un sagatavo
atzinumus par veikto būvdarbu vai sniegto pakalpojumu atbilstību attiecīgajam
līgumam.

2.4. Aģentūras sniegtie būtiskākie pakalpojumi
Aģentūra savas kompetences ietvaros sniedz šādus būtiskākos starpiestāžu pakalpojumus:


3

pamatojoties uz starp atbildīgajām nozaru ministrijām un Aģentūru noslēgtajām
starpresoru vienošanām par sadarbību ES fondu vadībā 2007.–2013.gada
plānošanas perioda ietvaros, veic tai deleģētās starpniekinstitūcijas funkcijas (t.sk.
slēdz līgumus par ES fondu projektu ieviešanu ar finansējuma saņēmējiem,

Plašāk par publisko un privāto partnerību www.ppp.gov.lv
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apstiprina maksājumu pieprasījumus, veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās
u.c.) šādu darbības programmas papildinājuma aktivitāšu ietvaros:
Labklājības ministrijas aktivitātēs – 3.1.4.1.1. Infrastruktūras pilnveidošana un
zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu
izvērtēšanai; 3.1.4.1.2. Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanai; 3.1.4.1.3. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes
traucējumiem; 3.1.4.1.4. Jaunu filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu
nodrošināšanai; 3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem; 3.1.4.2.
Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana.
Kultūras ministrijas aktivitātēs – 3.4.3.1. Nacionālas un reģionālas nozīmes
daudzfunkcionālu centru izveide; 3.4.3.2. Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras
mantojuma objektu atjaunošana; 3.4.3.3. Atbalsts kultūras pieminekļu
privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā
potenciāla efektīvā izmantošana.
Vides ministrijas aktivitātēs – 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000; 3.4.1.5.2. Hidrotehnisko būvju
rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai; 3.5.1.2.3. Dalītās
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība.
Satiksmes ministrijas aktivitātēs – 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi
apdzīvotās vietās ārpus Rīgas; 3.2.1.3.2. Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā;
3.2.1.4. Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas aktivitātē – 3.2.2.1.1.
Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība.
Finanšu ministrijas atbildībā esošajās Tehniskās palīdzības aktivitātēs.


pamatojoties uz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 8.pantu, Aģentūra veic
minētajā likumā noteiktās funkcijas (t.sk. izstrādā un slēdz sadarbības līgumus ar
individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju vai apsaimniekotāju, nodrošina
programmu, grantu shēmu un individuālo projektu ieviešanas uzraudzību, kontroli un
auditu, pārbauda apsaimniekotāju vai individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju)
šādu EEZ / NV finanšu instrumenta individuālo projektu, kā arī grantu shēmu un
programmu ietvaros:
−
Vides ministrijas pārziņā esošo prioritāro sfēru Vides aizsardzība un Ilgtspējīga
attīstība individuālajos projektos, kā arī apsaimniekotajā programmā Vides
politikas integrācijas programma Latvijā;
−
Kultūras ministrijas pārziņā esošās prioritārās sfēras Eiropas kultūras
mantojuma saglabāšana individuālajos projektos;
−
Veselības ministrijas pārziņā esošās prioritārās sfēras Veselība individuālajos
projektos;
−
Labklājības ministrijas pārziņā esošās prioritārās sfēras Bērni ar īpašām
vajadzībām individuālajos projektos;
−
Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās prioritārās sfēras
Cilvēkresursu attīstība un izglītība individuālajos projektos;
−
Tieslietu ministrijas pārziņā esošās prioritārās sfēras Tieslietas individuālajos
projektos;
−
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošās
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−
−

−
−
−
−

prioritārās sfēras Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība
individuālajos projektos, kā arī apsaimniekotajā programmā Pārrobežu
sadarbības programma;
Iekšlietu ministrijas pārziņā esošās prioritārās sfēras Šengena individuālajos
projektos;
Sabiedrības integrācijas fonda apsaimniekotajās grantu shēmās Nevalstisko
organizāciju fonds, Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un integrācijas
veicināšana un Projektu sagatavošanas fonds;
Akadēmisko programmu aģentūras apsaimniekotajās grantu shēmās
Stipendiju grantu shēma un Akadēmisko pētījumu grantu shēma;
Valsts reģionālās attīstības aģentūras apsaimniekotajā grantu shēmā
Īstermiņa ekspertu programma;
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras apsaimniekotajā programmā Valsts
un privātās partnerības veicināšanas programma;
Finanšu ministrijas pārziņā esošajā Tehniskās palīdzības fonds.



īsteno atsevišķas Finanšu ministrijas kā Šveices un Latvijas sadarbības
programmas vadošās iestādes deleģētās funkcijas (t.sk. slēdz līgumus par projektu
ieviešanu, veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās, u.c.) šādās prioritārās jomās:
(1) drošība, stabilitāte un atbalsts reformām, (2) vide un infrastruktūra, (3) atbalsts
privātajam sektoram, (4) cilvēkresursu un sociālā attīstība.



Veic Solidaritātes programmas sertificējošās institūcijas funkcijas (t.sk., sertificē
izdevumu deklarācijas, uzskaita sertificētos izdevumus, nodrošina neatbilstošo
izdevumu atmaksu u.c.) šādu vadošo iestāžu kompetencē esošu Solidaritātes
programmas fondu ietvaros:
−
Iekšlietu ministrijas kompetencē esošo Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas
Bēgļu fonda III un Eiropas Atgriešanas fonda ietvaros;
−
Tieslietu ministrijas kompetencē esošā Eiropas trešo valstu valstspiederīgo
integrācijas fonda ietvaros.

Papildus minētajiem starpiestāžu pakalpojumiem Aģentūra sniedz informāciju un
konsultācijas par administrēto finanšu instrumentu ietvaros noslēgto projektu ieviešanas
nosacījumiem, kā arī par publiskās un privātās partnerības jautājumiem.
Lai saņemtu konsultācijas, ir nepieciešams mutisks vai rakstisks iesniegums, konsultācijas
var saņemt arī apmeklējot aģentūras organizētos seminārus. Plašāk ar Aģentūras sniegtajiem
pakalpojumiem var iepazīties Aģentūras mājas lapā vai www.latvija.lv.
Aģentūra savus pakalpojumus sniedz gan centrālajā birojā, gan tās reģionālajās nodaļās
Rēzeknē, Kuldīgā un Cēsīs.4
Visi Aģentūras sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas, pieejami:




4

ES pirmsstrukturālo, strukturālo, kā arī citu finanšu instrumentu administrēšanā
iesaistītajām valsts pārvaldes institūcijām, šo finanšu instrumentu potenciālajiem
un esošajiem finansējuma saņēmējiem;
Solidaritātes programmas administrēšanā iesaistītām valsts pārvaldes
institūcijām;

Kontaktinformāciju skat. aģentūras mājas lapā
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publiskās un privātās partnerības vadībā iesaistītajām valsts pārvaldes
institūcijām, esošajiem un potenciālajiem publiskās un privātās partnerības
projektu publiskajiem un privātajiem partneriem, kā arī nevalstiskajām
organizācijām un visai sabiedrībai kopumā.

Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, Aģentūra pārskata gadā ir veikusi
šādus nozīmīgākos pasākumus:






nodrošinājusi tās Vadības informācijas sistēmas pieejamību atsevišķām finanšu
instrumentu administrēšanā iesaistītajām institūcijām informācijas ieguvei;
ņemot vērā iekšējā audita ietvaros izteiktos ieteikumus, veikusi vairākus
uzlabojumus darbības procedūrās un metodikās;
regulāri tiek izstrādāti un Aģentūras mājas lapā publicēti palīgmateriāli,
metodiskie norādījumi, kas atvieglo un izskaidro tās pārziņā esošo finanšu
instrumentu projektu ieviešanas jautājumus;
novērsta vairāku speciālistu un struktūrvienību iesaiste vienā procesā,
koncentrējot procesa īstenošanas atbildību viena speciālista, vienas
struktūrvienības ietvaros.

2.5. Pārskats par vadības un darbības uzlabošanas sistēmām
Aģentūras iekšējās kontroles sistēma ir izveidota un darbojas saskaņā ar Ministru kabineta
2003.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 466 Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas
izveidošanas pamatprasībām.
Aģentūras iekšējās kontroles sistēma detalizētā izklāstā ir atspoguļota procedūru
rokasgrāmatā, kur apkopotas Aģentūrā izstrādātās un regulāri aktualizētās darbības
procedūras, darba dokumentācijas standartveidlapas, kā arī darbību ietekmējošie iekšējie un
ārējie tiesību akti un dokumenti, sistēmas un funkciju apraksts, Aģentūras mandāts, kā arī
apraksts par sadarbību un komunikāciju ar iesaistītām pusēm. Aģentūra regulāri aktualizē un
optimizē izstrādātās procedūras, ņemot vērā izmaiņas ārējos normatīvajos dokumentos,
pamatojoties uz auditu atzinumiem un auditoru izteiktajiem ierosinājumiem, kā arī
pamatojoties uz Aģentūrā sasniegto rezultatīvo rādītāju efektivitāti. Aģentūras procedūru
rokasgrāmata ir pieejama elektroniskā formātā visiem darbiniekiem, kā arī ir noteikti par
procedūru rokasgrāmatas aktualizāciju atbildīgie darbinieki.
Aģentūrā iepriekšējā stratēģijas plānošanas periodā veikti būtiski uzlabojumi risku vadības
sistēmā. Izveidota unificēta risku noteikšanas un uzraudzības procedūra visos procesos un
to posmos, tādējādi nodrošinot maksimāli objektīvu un efektīvu definēto risku vadību un risku
minimizēšanas pasākumu kontroli. Ir noteikti atbildīgie darbinieki risku pārvaldības jomā.
Aģentūra administrēto finanšu instrumentu projektu uzskaitei un virzībai izmanto tās Vadības
informācijas sistēmu (CFLA VIS). CFLA VIS ir iespējams izmantot gan centrālajā birojā, gan
reģionālajās nodaļās Rēzeknē, Kuldīgā un Cēsīs. Kopš 2009.gada ir nodrošināta iespēja arī
citām finanšu instrumentu administrēšanā iesaistītajām institūcijām izmantot CFLA VIS
informācijas ieguvei.
Efektīvai darba izpildes procesa organizēšanai, Aģentūrā uzdevumu deleģēšana, kā arī
kontrole par uzdevumu izpildi, noris izmantojot iekšējo dokumentu lietvedības sistēmu
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„Doclogix”.
Lai nodrošinātu efektīvu iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanu atbilstoši auditos vai
revīzijās sniegtajiem ieteikumiem, ir izveidots audita ieteikumu ieviešanas reģistrs un ir
noteikta par reģistra uzturēšanu un aktualizāciju atbildīgā struktūrvienība. Iekšējā audita
funkciju Aģentūrā, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 14.aprīļa rīkojumu Nr. 576 Par
Iekšējā audita sistēmu ministrijā, veic Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments5, kas
veic gan Aģentūras atbalsta funkciju iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšanu un sniedz
priekšlikumus to pilnveidošanā, gan arī auditē administrēto projektu saņēmējus.
Aģentūrā ir noteikti atbildīgie par rezultatīvo rādītāju plānošanu, aktualizēšanu, analīzi un
pārskatu sagatavošanu. Lai nodrošinātu efektīvu rezultatīvo rādītāju apkopošanu un analīzi ir
izveidots rezultatīvo rādītāju reģistrs.
Ņemot vērā dažādus normatīvo dokumentu grozījumus, Aģentūrā ir veiktas izmaiņas iekšējā
vadības kontroles sistēmā: uzlabota dokumentu aprites, kā arī datu un informācijas
uzkrāšanas sistēma, vienkāršoti finanšu instrumentu administrēšanas procesi, samazināti
dokumentu izskatīšanas termiņi.
2009.gadā Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments Aģentūrā ir veicis kā iekšējās
kontroles sistēmas izvērtēšanu, tā arī administrēto projektu ieviešanas atbilstības izvērtējumu
normatīvo dokumentu prasībām. Veikto auditu rezultāti regulāri tiek izvērtēti Finanšu
ministrijas organizētajā audita komitejā.
Aģentūrā izveidotās iekšējās kontroles sistēmas atbilstību drošas finanšu vadības principiem
apliecina veikto ārējo auditu sekmīgie rezultāti. Aģentūrā tiek regulāri veikti Valsts kontroles,
kā arī finanšu instrumentu donoru ierosinātie auditi un revīzijas, lai pārliecinātos par
izveidotās iekšējās vadības un kontroles sistēmas atbilstību noteiktajām prasībām.
2009.gadā ir aktualizēts Aģentūras organizatoriskais pretkorupcijas pasākumu plāns.
Aģentūra regulāri Finanšu ministrijai kā pārraugošai institūcijai sniedz pārskatus par darba
plānā ietverto uzdevumu izpildi. Par 2009.gada darba plāna izpildi sniegti trīs pārskati.
Būtisku uzmanību 2009.gadā Aģentūra veltīja tās darbības analīzei, veikts funkciju lietderības
un efektivitātes izvērtējums un pieņemts lēmums veikt struktūras reorganizāciju. 2009.gada
2.pusgadā Aģentūra īpaši rūpīgi izvērtēja strukturālo izmaiņu iespējamās alternatīvas,
nosakot to priekšrocības un trūkumus, potenciālos ieguvumus un riskus, tādējādi nodrošinot
optimālākā varianta izvēli. 2009.gada 2.pusgads koncentrēts uz nepieciešamo priekšdarbu
izpildi, lai nodrošinātu aģentūras darbību atbilstoši strukturālajām izmaiņām, sākot ar
2010.gada 1.janvāri. Strukturālo izmaiņu rezultātā Aģentūra efektīvāk izmantos pieejamos
resursus un finanšu līdzekļus samazināta budžeta apstākļos, pilnveidos institucionālo
sistēmu un personāla politiku, nodrošinās finansējuma saņēmējam draudzīgāku un
saprotamāku pieeju projektu uzraudzībā, kā arī sekmēs Valsts pārvaldes iekārtas likuma
10.panta nosacījuma izpildi par efektīvas valsts pārvaldes organizāciju. Realizējot strukturālās
izmaiņas, Aģentūrā sākot ar 01.01.2010 ir samazināts departamentu (esošo 7 departamentu
vietā – 6), kā arī nodaļu un līdz ar to arī vidēja līmeņa vadītāju skaits (no 22 uz 15) (Aģentūras
jauno struktūru skat. 2. pielikumā).

5 22.04.2010 stājās spēkā FM rīkojums Nr.251 „Par iekšējā audita sistēmu ministrijā”, saskaņā ar kuru iekšējā audita
funkciju aģentūrā nodrošina FM Audita un revīzijas departaments.
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3. PERSONĀLS
Lai nodrošinātu Aģentūras mērķu sasniegšanu un sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī
efektīvu uzdevumu izpildi, viena no tās pamatvērtībām ir profesionāls, motivēts un uz
attīstību vērsts darbinieks.
7.attēls
Informācija par nodarbināto skaitu

Lai nodrošinātu budžeta izdevumu samazinājumu, kā arī struktūras reorganizācijas un
funkciju optimizācijas rezultātā 2009.gadā aģentūrā tika likvidētas 22 amata vietas (jeb
vidējais nodarbināto skaits pārskata gadā samazinājies par 11 amata vietām, skat. 7.att.):
 ar 01.01.2009 likvidētas astoņas amata vietas;
 ar 01.02.2009 likvidēta viena amata vieta;
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ar 01.04.2009 likvidēta viena amata vieta;
ar 01.09.2009 likvidēta viena amata vieta;
ar 01.11.2009 likvidētas trīs amata vietas;
ar 31.12.2009 likvidētas astoņas amata vietas.

Personāla mainība Aģentūrā ir zema, tādējādi Aģentūrā ir nostabilizējies pieredzējušu un
augsta līmeņa profesionālu darbinieku resurss, kas ir priekšnosacījums kvalitatīva
pakalpojuma sniegšanai.
8.attēls
Darbinieku izglītības līmenis

Aģentūras darbinieki augstāko
uzņēmējdarbības specialitātēs.

izglītību

ieguvuši

galvenokārt

ekonomikas

un

Regulāri tiek veikta Aģentūras darbiniekiem nepieciešamo mācību vajadzību analīze,
nosakot katrai amata vietai nepieciešamās iemaņas, prasmes un kompetences, kuras
nosaka struktūrvienību vadītāji, kā arī pamatojoties uz ikgadējās darbinieku darbības un tās
rezultātu novērtēšanas intervijās identificētajām mācību vajadzībām. Apmācību
organizēšanā tiek plānotas gan iekšējās, gan ārējās darbinieku apmācības.
Ārējo apmācību organizēšanā, galvenokārt, tiek izmantoti Valsts administrācijas skolas, ES
fondu programmu ietvaros un citu profesionālo mācību sniedzēju piedāvātie kursi.
2009.gadā ārējās apmācībās ir piedalījušies 59 aģentūras darbinieki. Kvalifikācija ir celta
šādos kursos un mācību semināros: Izmaiņas Publisko iepirkumu likumā, Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma, Neatbilstības un pārkāpumi
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos, tai skaitā neatbilstoši veikto
izdevumu uzskaite un atmaksa un Pārbaužu veikšana projekta ieviešanas vietā, Pēc-projekta
pārbaužu veikšana, Publicitāte, Horizontālās prioritātes.
Iekšējās apmācības nodrošina Aģentūras vadošie darbinieki. Iekšējās apmācības tiek
organizētas gan centrālā biroja, gan reģionu nodaļu darbiniekiem. Ņemot vērā strukturālās
izmaiņas un funkciju apvienošanu, 2009.gadā uzsāktas intensīvas darbinieku apmācības,
ceļot speciālistu kvalifikāciju tajās ES fondu un citu finanšu instrumentu projektu
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uzraudzības jomās, kuru īstenošanā darbinieki līdz šim nebija specializējušies.
9.attēls
Informācija par nodarbināto sadalījumu pēc vecuma grupām un dzimuma
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Aģentūras mērķauditorija ir ES fondu, EEZ/NV finanšu instrumenta, Solidaritātes
programmas un Latvijas un Šveices sadarbības programmas potenciālie un esošie
finansējuma saņēmēji, kā arī publiskās un privātās partnerības projektu potenciālie un esošie
īstenotāji.
Lai informētu un izglītotu mērķauditoriju, Aģentūra publicē aktuālo informāciju savā tīmekļa
vietnē www.cfla.gov.lv. Aģentūras mājas lapā regulāri tiek publicēta aktuālā informācija par
ES fondu un citu finanšu instrumentu aktualitātēm projektu ieviešanā un finansējuma
apguves progresu, kā arī biežāk sastopamajām problēmām projektu ieviešanā, lai savlaicīgi
brīdinātu finansējuma saņēmējus par iespējamiem sarežģījumiem un novērstu neattiecināmo
izdevumu rašanos. Papildus minētajam Aģentūra publicē normatīvajos aktos noteikto
informāciju Tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē un, sadarbojoties ar Finanšu ministriju,
publicē aktuālo informāciju tīmekļa vietnēs www.esfondi.lv un www.ppp.gov.lv.
Mērķauditorijas informēšanai Aģentūra sagatavo un izplata arī informāciju plašsaziņas
līdzekļiem (preses relīzes), informējot par aktuāliem notikumiem tās darbības jomā.
Ar mērķi izglītot mērķauditoriju, Aģentūra organizē informatīvus seminārus. 2009.gadā
organizēti astoņi informatīvie semināri finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanas
nosacījumiem. Aģentūra piedalās arī atbildīgo iestāžu organizētajos semināros
potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, lai informētu viņus par ES fondu līdzfinansētu
projektu īstenošanas procesu.
2009.gadā Aģentūra nav veikusi pasākumus sabiedrības viedokļa izzināšanai par
apmierinātību ar valsts iestādes darba kvalitāti. Savas darbības izvērtēšanai Aģentūra
izmantojusi Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes pasūtīto un „Latvijas Faktu” veikto
pētījumu „Eiropas Savienības fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības
fonda, Kohēzijas fonda) finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums”, kurā kā
respondenti iekļauti arī Aģentūras klienti.
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Aģentūra nākamajam pārskata periodam ir izvirzījusi šādus galvenos uzdevumus:
1) nodrošināt nolikumā minēto funkciju atbilstošu izpildi, t.sk.:
 ES fondu finansējuma apguvi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam fondu
apguves plānam 2007.-2015.gadam (mērķa profils);
 sekmīgu EEZ/NV finanšu instrumenta finansējuma apguvi noslēgto līgumu
ietvaros 50 milj. EUR apjomā;
 sekmīgu Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma apguvi
noslēgto līgumu ietvaros 20 milj. Šveices franku apjomā, kā arī nodrošināt
savlaicīgu projektu īstenošanas līgumu slēgšanu finanšu instrumenta ietvaros;
 kvalitatīvu finanšu un ekonomisko aprēķinu, koncesijas procedūru dokumentu
izvērtēšanu un atzinumu sagatavošanu, kā arī uzraudzīt publiskās un privātās
partnerības līgumu ieviešanu un veikt kompetences centra funkcijas.
2) pamatojoties uz 2009.gadā pieņemto lēmumu par strukturālajām izmaiņām,
2010.gada sākumā veikt atbilstošus grozījumus iekšējos normatīvajos aktos un procedūrās,
kā arī veikt darbinieku apmācību, lai sekmētu darbinieku spēju būt elastīgiem strukturālajās
izmaiņās, panākt izpratni par savu lomu, funkcijām un veicināt spēju pieņemt lēmumus, kas
saistīti ar tiešajiem darba pienākumiem;
3) veikt finanšu instrumentu vadības procesa, kā arī iestādes vadības procesa darbības
optimizācijas rezultātu (t.sk., ietaupītie finanšu līdzekļi, uzlabots darbību ātrums, auditu
vērtējums) analīzi;
4) veikt salīdzinošu analīzi par tehniskās palīdzības līdzekļu izlietojuma efektivitāti
iestādēs;
5) uzlabot un papildināt Vadības informācijas sistēmas funkcionalitāti datu uzkrāšanas,
apstrādes un analīzes jomā;
6) izstrādāt un Aģentūras interneta mājas lapā publicēt projektu ieviešanas
rokasgrāmatu, kas būs kvalitatīvs palīgmateriāls ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā.
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1.pielikums
Aģentūras struktūra 2009.gadā

2.pielikums
Aģentūras struktūra 2010.gadā
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