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PRIEKŠVĀRDS
Cienījamo lasītāj!
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izstrādājusi un nodod Jūsu vērtējumam 2010.gada
publisko pārskatu, kurā ietverta informācija par būtiskākajiem uzdevumiem un sasniegtajiem
darba rezultātiem pārskata gadā, kā arī iezīmēti 2011.gadā paveicamie uzdevumi.
Aģentūra 2010.gadā ir turpinājusi nodrošināt 2007.–2013.gada plānošanas perioda Eiropas
Savienības fondu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda), Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības
programmas līdzfinansēto projektu administrēšanu, 2004.–2006.gada plānošanas perioda
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Phare un Pārejas programmas projektu ilgtspējas
uzraudzību, kā arī īstenojusi sertificējošās iestādes funkcijas Solidaritātes un migrācijas
plūsmu pamatprogrammas ietvaros un uzraudzības institūcijas funkcijas publiskās un
privātās partnerības jomā.
Visintensīvākais darbs 2010.gadā aģentūrā noritēja, administrējot Eiropas Savienības fondu
finansējumu: tika nodrošināta līgumu slēgšana, noslēgto līgumu ietvaros tika īstenoti
uzraudzības pasākumi un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem, kā arī uzsākta jau
realizēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzība. 2010.gada otrajā pusē aģentūra pārņēma
daļu no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kā atbildīgās iestādes funkcijām
Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros.
2010.gada laikā pastiprināta uzmanība tika veltīta Eiropas Savienības fondu aktivitāšu
progresam, veicot regulāru mērķu profilu izpildes analīzi, īstenojot aktīvu un regulāru
komunikāciju ar fondu administrēšanā iesaistītajām atbildīgajām iestādēm, apzinot
iespējamos riskus, kā arī sadarbojoties ar finansējuma saņēmējiem, veicot projektu
ieviešanas uzraudzību un skaidrojot maksājumu plānošanas un izpildes nozīmi.
Gada sākums iezīmējās ar jauniem izaicinājumiem un izvirzītiem uzdevumiem, jo 2009.gada
nogalē tika ierosinātas un 2010.gada 1.janvārī stājās spēkā funkcionālās un strukturālās
izmaiņas aģentūras iekšējās kontroles vidē. Funkcionālās restrukturizācijas pasākumi
nodrošina aģentūrai pieejamo resursu efektīvāku izmantošanu, finanšu instrumentu
administrēšanas procesu kvalitātes paaugstināšanos, kā arī aģentūras biznesa procesiem
veltīto termiņu un izmaksu samazinājumu.
Aģentūra turpinās savas darbības optimizāciju, nepārtraukti pārskatot un pilnveidojot iekšējo
kontroles sistēmu, nodrošinot efektīvāku aģentūrai pieejamo resursu izmantošanu un
finansējuma saņēmējam jeb klientam draudzīgāku un saprotamāku pieeju projektu
uzraudzībā.
Noslēgumā vēlos pateikties par veiksmīgo sadarbību visiem aģentūras klientiem –
pašvaldībām, valsts iestādēm, uzņēmējiem, aģentūras sadarbības partneriem, kā arī visiem
aģentūras darbiniekiem.
Armands Eberhards, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktors
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PAM
MATINF
FORMĀ
ĀCIJA

Valssts aģentūra
a Centrālā finanšu
fi
un līgumu
l
aģen
ntūra (turpm
māk – Aģen
ntūra) ir Finanšu
miniistrijas pārra
audzībā eso
oša valsts ie
estāde. Aģe
entūra ir izvveidota 1997
7.gadā ar mērķi
m
nodrošināt Eiro
opas Savienīības (turpmā
āk - ES) pirm
msstrukturālo
o un strukturrālo fondu, kā
k arī
u administrē
ēšanu.
citu finanšu instrrumentu pieššķirto līdzekļu
Sask
kaņā ar 200
03.gada 16.d
decembra Ministru
M
kabin
neta noteiku
umu Nr.697 Valsts aģentūras
„Cen
ntrālā finanššu un līgum
mu aģentūra
a” nolikums (turpmāk – nolikums)) nosacījum
miem,
Aģentūra nodroš
šina šādu fun
nkciju īsteno
ošanu:
Ārvalstu finanšu resu
ursu adminisstrēšana un projektu
p
rezu
ultātu ilgtspējas uzraudzīība:
1.
ohēzijas fond
da 2007.–201
13.gada plān
nošanas perrioda
 ES struktūrffondu un Ko
(turpmāk – ES
E fondi (200
07-2013)) iettvaros;
 Eiropas Ek
konomikas zonas
z
un Norvēģijas
N
valdības divpusējā finanšu
instrumenta (turpmāk – EEZ/NV finanšu instrume
ents) ietvaros
s;
 Latvijas un Šveices
Š
sadarbības prog
grammas (tu
urpmāk arī Latvijas
L
– Šve
eices
programma)) ietvaros;
 Eiropas Reģ
ģionālās attīīstības fonda
a 2004.–200
06.gada plān
nošanas perrioda
(ERAF (2004
4-2006)) ietvvaros;
 Phare un Pā
ārejas progra
ammas ietvarros.
Sertificē
ējošās iestād
des funkciju
u īstenošan
na Solidaritā
ātes un migrācijas plū
ūsmu
2.
pārvaldīīšanas pama
atprogramma
as (turpmāk – Solidaritāte
es programm
ma) ietvaros;
Uzraudzzības institū
ūcijas funkciju īstenoša
ana publiskā
ās un privā
ātās partnerības
3.
ietvaros.
Kop
pējais Aģenttūras finanššu instrumen
ntu adminisstrējamais fiinanšu portfelis 2010.g
gadā,
nesk
kaitot finanšu
u instrumenttu pēc-uzraudzības finanssējumu, ir 44
41 milj. latu (skat.
(
1.attēlu
u).
1.a
attēls
Aģentū
ūras finanšu portfelis,
p
miljj. latu
26,11
35,5

ES fondi (2007-2013)

379,38
EEZ/NV finanšu instrum
metns
Latvijas - Šveices programma

nodrošinātu nolikumā miinēto funkciju
u izpildi, Aģe
entūra veic šādus uzdevu
umus:
Lai n

īsteno un
u uzrauga ttās kompete
encē esošās programma
as un projek
ktus normatīvvajos
aktos no
oteiktajā kārtīībā;
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nodrošina tās kompetencē esošo programmu atbildīgajām amatpersonām
normatīvajos aktos, 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;
īsteno tās reģionālo struktūrvienību darbību;
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;
veic publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas pienākumus, atbilstoši
normatīvajiem aktiem, publiskās un privātās partnerības jomā;
sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, ārvalstu institūcijām un privātpersonām;
veic citus ar tās kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu un
uzraudzību saistītus uzdevumus.

Aģentūras 2010.gada darbības plānā iekļautie galvenie veicamie uzdevumi:

pamatojoties uz 2009.gadā pieņemto lēmumu par aģentūras 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;

veikt aģentūras administrēto finanšu instrumentu vadības procesa, kā arī iestādes
vadības procesa darbības optimizācijas rezultātu (t.sk. ietaupītie finanšu līdzekļi,
uzlabots darbību ātrums, auditu vērtējums) analīzi;

uzlabot un papildināt aģentūras vadības informācijas sistēmas funkcionalitāti datu
uzkrāšanas, apstrādes un analīzes jomā;

izstrādāt un aģentūras interneta mājas lapā publicēt projektu ieviešanas
rokasgrāmatu, kas būs kvalitatīvs palīgmateriāls ES fondu līdzfinansēto projektu
īstenošanā.
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2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS
REZULTĀTI
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Aģentūras kopējais faktiskais 2010.gada budžeta apjoms – 59 288 752 lati (skat. 1.tabulu),
t.sk. izpildāmo budžeta programmu faktiskie izdevumi 2010.gadā – 57,63 milj. latu jeb 97,2%
no kopējiem aģentūras izdevumiem. Izpildāmās budžeta programmas (jeb maksājumi
finansējuma saņēmējiem projektu ieviešanai) tiek īstenotas šādu darbības virzienu ietvaros:

ES fondu (2007–2013) administrēšana;

EEZ/NV finanšu instrumenta finansējuma administrēšana;

Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma administrēšana.
1.tabula
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums, latos

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)
67 064 306

Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
(ar grozījumiem)
87 564 162
77 097 538

61 233 502
0

60 330 044
0

60 330 044
0

5 830 804
0
50 998 047
43 863 028

27 234 118
0
87 564 162
76 378 765

16 767 494
0
59 288 752
53 107 566

2 338 753
0
4 510 125

1 971 812
0
10 460 928

1 634 353
0
9 561 606

1 576

0

0

37 012 574

63 946 025

41 911 607

7 135 019

11 185 397

6 181 186

Vislielākais izdevumu apjoms saistās ar paredzētajiem līdzekļiem izdevumu segšanai ES
fondu ietvaros līdzfinansēto projektu īstenošanai. Kopējais apgūtais līdzekļu apjoms
minētajiem mērķiem 2010.gada budžetā – 43,68 milj. latu jeb 76% no kopējiem izpildāmo
budžeta programmu izdevumiem (skat. 2.attēlu).
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2.a
attēls
Aģentūras izzpildāmās bu
udžeta progra
ammu faktiskkie izdevumi 2010.gadā, latos
8 595; 3%
1 608
12 349 639; 21%

43 675
5 476; 76%
ES fond
di (2007-2013))

EEZ/NV finanšu instrum
metns

Latvijjas - Šveices programma
p

Savu
ukārt aģentū
ūras 2010.gada faktiskie
e izdevumi pamatfunkciju īstenošan
nai jeb darb
bības
nodrošināšanai bija 974 770
0 lati, kas ir par 209 747
7 latiem jeb 18%
1
mazāk nekā 2009.g
gadā,
odrošināšana
ai faktiskie izd
devumi bija 1 184 517 la
ati.
kad darbības no
Aģentūras kā ie
estādes izde
evumi 2010..gadā kopējjā tās budže
etā veidoja 1,1% no visiem
evumiem. Papildus valssts budžeta
a līdzekļiem Aģentūra īstenoja vaiirākus tehniiskās
izde
palīd
dzības (turp
pmāk arī TP
P) projektus (skat. 3.attēlu). Līdz ar
a to, ņemott vērā tehniiskās
palīd
dzības proje
ektu finansējjumu, Aģentūras kā iesstādes izdevvumi 2010.g
gadā ir 2,8%
% no
kopē
ējiem tās izd
devumiem.
3.a
attēls
Aģentūrass administratīīvā budžeta sadalījums
s
20
010.gadam, latos

902 319; 45%
%

974 770; 49
9%

ES fondu (2007-2013)
(
T
TP
EEZ/NV fin
nanšu instrum
menta TP
Latvijas - Šveices
Š
progra
ammas
TP
Solidaritāte
es programma
as TP
73
3 085; 4%

Aģentūras pamatdarbības
nodrošināš
šana (valsts budžets)
b

29 183;
1
1%

16
6 155; 1%
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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 programmas ietvaros, projekta ieviešanas uzraudzības funkcijas īstenošana
EEZ/NV finanšu instrumenta 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 preču iegāde u.c.)
tiek segti no līdzekļiem Aģentūras pamatdarbības īstenošanai. Budžeta 38.01.
apakšpprogrammas ietvaros tiek finansētas arī Aģentūras stratēģiskās vadības funkcijas
(budžeta plānošana, stratēģiskā plānošana, struktūrvienību vadība u.c.) un atbalsta funkcijas
(IT, juridiskais atbalsts, administratīvais atbalsts, personālvadība u.c.), kas ir nepieciešamas
institūcijas darbības nodrošināšanai un saturisko funkciju īstenošanas atbalstam, taču nevar
tikt finansētas tehniskās palīdzības ietvaros.
Detalizētu informāciju par budžeta programmu izpildi skatīt 1.pielikumā.
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2.2
2. Eirop
pas Savienības struk
ktūrfond
du un Kohēzij
ijas
fon
nda ietvvaros piiešķirto līdzekļu
u admin
nistrēšana
2.2.1. Darbības virziena mē
ērķi
Nod
drošināt norm
matīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo
a
iesstāžu funkcijju deleģējum
mam
atbillstošu 2007.––2013.gada plānošanas perioda ES ffondu apguvvi.
2. Budžeta apakšprogra
a
ammas
2.2.2
Darb
bības virziena īstenošana
a norit šādu budžeta apa
akšprogramm
mu ietvaros (skat.
(
4.attēlu
u):
 61.0
06.00 Kohēzijijas fonda (K
KF) finansētie
e pašvaldību
u un atklāto konkursu
k
pro
ojekti
(200
07–2013);
 62.0
02.00 Atmakssas valsts pa
amatbudžetā
ā par Eiropass Reģionālāss attīstības fo
onda
(ERA
AF) finansēju
umu (2007–2
2013);
 62.0
03.02 Atmakksa Eiropas Reģionālāss attīstības fonda (ERA
AF) finansējjuma
saņē
ēmējiem par veiktajiem izzdevumiem no
n ārvalstu fin
nanšu palīdzzības;
 62.0
06.00 ERAF fiinansētie paššvaldību un atklāto
a
konku
ursu projekti (2007–2013));
 63.0
02.00 Atmakksa valsts pamatbudže
etā par Eiro
opas Sociā
ālā fonda (ESF)
(
finan
nsējumu (200
07–2013);
 70.0
02.00 Atmakssa valsts pa
amatbudžetā par ERAF, ESF,
E
KF fina
ansējumu (2007–
2013
3).
Fina
ansējums da
arbības virzie
ena īstenošan
nai tiek nodrrošināts šādu budžeta apakšprogram
a
mmu
ietva
aros:
 70.05.00
0 Tehniskā palīdzība ERA
AF, ESF, KF apgūšanai
a
(20
007–2013);

38.01.00 Eiropas Sa
avienības pirrmsstrukturāllo, strukturālo
o un citu fina
anšu instrum
mentu
koordinā
ācija.
4.a
attēls
Plā
ānotā finansē
ējuma apjom
ms 2010.gadā
ā sadalījumā pa apakšpro
ogrammām, latos
61.06.;
328 319; 1%
%
62.02.;
16
6 050 531; 27%

70.02.;
19
9 869 715; 33%
%

62.03.;
1 101 526; 2%
63.02.;
51 652; 0%
%
62.06.;
22 034 315;
3
37%

Deta
alizētu finan
nšu informā
āciju par budžeta apa
akšprogramm
mu finansējuma izlietojjumu
2010
0.gadā skatītt 1.pielikumā
ā.
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2.2.3. Darbības virziena apraksts
2007.–2013.gada plānošanas periodā Aģentūra veic piecu nozaru ministriju/atbildīgo iestāžu
deleģētās sadarbības iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda projektu administrēšanā (t.sk. slēdz līgumus par ES fondu projektu ieviešanu ar
finansējuma saņēmējiem, apstiprina maksājumu pieprasījumus, veic pārbaudes projektu
īstenošanas vietās u.c.), kopumā aptverot 20 Darbības programmas papildinājuma aktivitātes
un apakšaktivitātes:
 Labklājības ministrijas (LM) 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 (KM) 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 izmantošanā.
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) aktivitātēs –
3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība; 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 (SM) 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.
 Finanšu ministrijas (FM) atbildībā esošajās tehniskās palīdzības aktivitātēs un
aktivitātē 1.5.1.1.1. Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju
stiprināšanai valsts pārvaldē.
Saskaņā ar Darbības programmu papildinājumu, Aģentūras kā atsevišķu nozaru ministriju
sadarbības iestādes administrējamais ES fondu finanšu līdzekļu apjoms 2007.–2013.gada
plānošanas periodā ir 379,38 miljoni latu, kas ir 12% no kopējā Latvijai pieejamā ES fondu
finansējuma. Vislielākais administrējamā finansējuma apjoms ir ERAF – 316,1 milj. latu jeb
26% no kopējā Latvijai piešķirtā ERAF finansējuma un 83% no Aģentūras administrējamā ES
fondu apjoma (skat. 5.attēlu).
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5.a
attēls
Aģen
ntūras adminiistrējamā ES fondu finanssējuma sadalījums pa fon
ndiem, proce
entos
Kohēzzijas fonds;
13%
Eiropas
E
Sociā
ālais
fonds; 4%
%

Eirop
pas
Reģion
nālās
attīstības fonds;
83%
%

2.2.4
4. Darbības virziena rez
zultāti
Bud
džeta 61.06.0
00 apakšprogrammas iettvaros tiek n
nodrošināts Kohēzijas fo
onda finansējjums
n juridiskām personām atklāto
a
konk
kursu projekttos. Veiktas atmaksas Vides
V
pašvvaldībām un
aizsardzības un
u
reģionālās attīstīības minisstrijas aktivitātes Da
alītās atkrittumu
apsa
aimniekošanas sistēmas attīstība ietvvaros, kopā 328 tūkst. la
atu jeb 100%
% no plānota
ajiem
izde
evumiem.
Bud
džeta 62.02.0
00 apakšpro
ogrammas ie
etvaros pared
dzēta ERAF finansējuma
a atmaksa vvalsts
pam
matbudžetā par projektiem, kuru īstenošana
ai ir piešķirrti valsts budžeta
b
līdzzekļi.
Apa
akšprogramm
mā plānoto izdevumu
i
izzpilde ir 69%
% jeb 11 062
2 tūkst. latu
u (skat. 6.atttēlu).
Nob
bīdes plānoto
o atmaksu apjomā
a
galvvenokārt saistāmas ar konstatētajie
k
m pārkāpum
miem
publisko iepirku
umu jomā, kā arī izma
aiņām proje
ektu aktivitāššu ieviešana
as laika gra
afikā,
ultātā ietekmē
ējot veikto attmaksu apjomu.
rezu
6.a
attēls
a
62.0
02. apakšpro
ogrammas ie
etvaros, tūkstt. latu
Veiktās atmaksas
LM 3.1.4.1.2. apakšaktiviitātes "Infrastruktūras
nālās rehabilittācijas
pilnveidoššana profesion
pakalpojumu snieg
gšanai" ietvaro
os

1 346

L
LM 3.1.4.1.5. apakšaktivitāt
a
es "Infrastrukttūras
piln
nveidošana so
ociālās rehabillitācijas pakalp
pojumu
sniegšanai personām ar garīga rakstura
traucējumiem" ie
etvaros

3
318

LM 3.1.4.2. aktivitātes "Darba tirgus insstitūciju
infrastru
uktūras pilnveidošana" ietva
aros

831

V
VARAM 3.2.2..1.1. apakšakttivitātes "Inform
mācijas
sistēmu un elektronisko pa
akalpojumu atttīstība"
ietvaross

8 567
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Bud
džeta 62.03.0
00 apakšprogrammā 201
10.gadā plān
noto izdevum
mu izpilde irr 100% jeb 1 102
tūksst. latu. Attmaksas ve
eiktas Satikssmes minisstrijas 3.2.1
1.4. aktivitātes Mazo ostu
infra
astruktūras uzzlabošana ietvaros.
džeta 62.06.0
00 apakšpro
ogrammas izzdevumu izp
pilde ir 100%
% jeb 22 03
34 tūkst. latu no
Bud
2010
0.gadā plān
notā (skat. 7.attēlu). Minētās programmas ietvaros tiek
t
nodroššināts
finan
nsējums pro
ojektiem šādās jomās: nacionālas
n
un reģionālas
s nozīmes daudzfunkcio
d
onālo
centtru izveide; sociālekonom
s
miski nozīmīg
gu kultūras mantojuma
m
o
objektu
atjau
unošana; atb
balsts
kultū
ūras pieminekļu privvātīpašniekie
em kultūrass pieminekļu saglab
bāšanā un to
sociālekonomisk
kā potenciāla
a izmantošanā; satiksme
es drošības uzlabojumi apdzīvotās
a
v
vietās
us Rīgas; sa
atiksmes dro
ošības uzlab
bojumi Rīgā; ūdenssaimniecības attīīstība apdzīvvotās
ārpu
vietā
ās ar iedzīvo
otāju skaitu līīdz 2000; hid
drotehnisko būvju rekon
nstrukcija plū
ūdu draudu risku
novē
ēršanai un sa
amazināšana
ai; dalītās atk
kritumu apsa
aimniekošanas sistēmas attīstība.
attēls
7.a
Veiktās atmaksas
a
62.0
06. apakšpro
ogrammas ie
etvaros, tūkstt. latu
LM 3.1.4.1.3. apakšaktivitāte
es "Infrastruktū
ūras
pilnveidoša
ana sociālās re
ehablilitācijas
pak
kalpojumu sniiegšanai perso
onām ar redze
es un
dzirdes traucējumiem
m" ietvaros

135

SM 3.2.1.3.1. apakšaktivvitātes "Satiksm
mes
drošības uzla
abojumi apdzzīvotās vietās ārpus
ā
Rīgas" ietva
aros

1 245

M 3.2.1.4. aktivvitātes "Mazo ostu
o
infrastruk
ktūras
SM
uzllabošana" ietvvaros

1 315

VA
ARAM 3.2.2.1.1. apakšaktiviitātes "Informā
ācijas
sistēmu un elek
ktronisko paka
alpojumu attīs
stība"
ietvaros

9

VA
ARAM 3.4.1.1. aktivitātes "Ū
Ūdenssaimniec
cības
a
attīstība apdzīvvotās vietās arr iedzīvotāju sk
kaitu
līīdz 2000" ietva
aros

18 524

KM 3.4.3.1. aktivitātes "Nacion
nālas un reģionālas
nozīmes daud
dzfunkcionālu centru izveide"
ietvaros

806

Bud
džeta 63.02.0
00 apakšpro
ogrammā pllānoto izdevvumu izpilde
e ir 81% jeb
b 42 tūkst. latu.
Atmaksas veikta
as Finanšu ministrijas
m
1..5.1.1.1. apa
akšaktivitātess Atbalsts strrukturālo refo
ormu
īsten
nošanai un analītisko spē
ēju stiprināša
anai valsts pā
ārvaldē ietvarros.
džeta 70.02.0
00 apakšpro
ogrammā plā
ānoto izdevu
umu izpilde ir 46% jeb 9 108 tūkst. latu.
Bud
Atmaksas veikta
as ES fondu
u vadībā iessaistītajām in
nstitūcijām Finanšu
F
ministrijas tehniiskās
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palīd
dzības aktiviitāšu1 ietvaro
os. 2010.gad
dā plānotā finansējuma
f
apguvē vērrojamās nob
bīdes
skaidrojamas ar vispārējo ek
konomisko le
ejupslīdi valsstī un konsek
kventiem vald
dības rīkojum
miem
evumu sama
azināšanas jo
omā – institū
ūcijās notika
a izdevumu samazināšan
s
nas, taupība
as un
izde
funk
kciju optimizzēšanas pasā
ākumi, kas iezīmēja ten
ndenci, ka te
ehniskās pa
alīdzības projektu
finan
nsējuma sa
aņēmēju iesniegtās plānoto maksā
ājumu iesniegšanas prrognozes bū
ūtiski
atšķ
ķīrās no iesniegtajiem ma
aksājumu pie
eprasījumiem
m.
Kop
pējo darbība
as virzienu ietvaros īsstenojamo budžeta prrogrammu izpildi atbillstoši
plān
notajam skatīīt 8.attēlā.
8.a
attēls
v
budžžeta program
mmu izpilde, latos
Darbības virziena

9 107 892

70.02.
63.02.

19 869 715

0
41 680
2
51 652
22 034
4 312
22 034
4 315

62.06.
62.03.

1 101 526
1 101 527
11 061
1 747

62.02.
61.06.

328 319
3
328 319
3

Izpilde

16
6 050 531

Plāāns

džeta 70.05.0
00 apakšpro
ogrammas (jjeb darbībass virziena te
ehniskās palīīdzības proje
ekta)
Bud
aros 2010.ga
adā veikto izm
maksu apjom
ms ir 896 tūk
kst. latu jeb 99%
9
no plāno
otā. Tika turp
pināti
ietva
Aģentūras vadīības inform
mācijas sistē
ēmas (turp
pmāk – CF
FLA VIS) uzturēšanass un
pilnvveidošanas darbi
d
– izveid
dots datu tra
ansports no CFLA VIS uzz Finanšu ministrijas uztu
urēto
vien
noto ES stru
uktūrfondu un Kohēzijass fonda vadīības informā
ācijas sistēm
mu par tehniiskās
palīd
dzības projek
ktu datiem un
u veikti citi CFLA
C
VIS uzlabojumi.
ā Aģentūrra ir nod
drošinājusi 229 projjektu adm
ministrēšanu 20
Pārsskata gadā
aktivvitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros par kopējo
k
ES fo
ondu finansējumu 180,1
1 milj. latu, t.sk.,
2010
0.gadā ir no
oslēgti 130 jauni
j
līgumi,, veiktas 43 pārbaudes projektu īsttenošanas vietās
v
pirm
ms līguma slēgšanas. Nodrošinott finanšu instrumenta
i
ietvaros noslēgto
n
līg
gumu
uzra
audzību, aģe
entūra pārsk
kata periodā
ā ir veikusi 513 līgumu grozījumu (t.sk. vienpu
usējo
paziiņojumu) izsskatīšanu un
n apstiprinā
āšanu, 614 projektu ievviešanas pro
ogresa pārsskatu
sask
kaņošanu un
n 721 maksā
ājuma piepra
asījumu apsttiprināšanu, kā arī veiku
usi 70 pārbaudes
projektu īstenoš
šanas vietās. 2010.gadā aģentūra ir izvērtējusi un saskaņojusi pirmos trīīs ES
du 2007.–201
13.gada plān
nošanas periioda ietvaross īstenoto līgumu pēc-pro
ojekta pārska
atus.
fond

1.6
6.1. pasākuma Atbalsts darb
bības programm
mas „Cilvēkresu
ursi un nodarb
binātība” vadīb
bai 1.6.1.1. akttivitāte
Progrrammas vadība
as un atbalsta
a funkciju nod
drošināšana; 2.4.1.
2
pasākum
ma Atbalsts da
arbības programmas
„Infra
astruktūra un pa
akalpojumi” vad
dībai 2.4.1.1 ak
ktivitāte Program
mmas vadības un atbalsta fun
nkciju nodrošinā
āšana;
3.7.1. pasākuma Atb
balsts darbības programmas
p
„In
nfrastruktūra un pakalpojumi” vadībai
v
3.7.1.1 aktivitāte
a
Programmas
vadīb
bas un atbalsta funkciju nodro
ošināšana; 3.8.1. pasākuma Atbalsts
A
Kohēzijijas fonda vadīb
bai aktivitāte 3.8.1.1.
Progrrammas vadībass un atbalsta fun
nkciju nodrošinā
āšana
1
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Kopumā līdz 31.12.2010. Aģentūra ir iesniegusi sertifikācijas iestādē izdevumu deklarācijas
par kopējo ES fondu finansējumu 36,43 milj. latu.
Aģentūra regulāri komunicē ar finansējuma saņēmējiem (publikācijas mājas lapā, sarakste,
semināri, konsultācijas pa tālruni, elektroniski u.c.), informējot un uzsverot maksājumu
prognožu plānošanas un izpildes nozīmi. Aģentūra ir izstrādājusi un savā mājas lapā
publicējusi projektu ieviešanas rokasgrāmatu finansējuma saņēmējiem, kā arī organizējusi
desmit informatīvos seminārus par projektu ieviešanas jautājumiem.
Lai intensificētu ES fondu finansējuma apguvi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam fondu
apguves plānam 2007.–2015.gadam (turpmāk – mērķa profils), Aģentūra regulāri seko
plānoto aktivitāšu progresam, veic mērķa profila izpildes analīzi un savas kompetences
ietvaros informē atbildīgās iestādes un vadošo iestādi par apguves progresu, kā arī
iespējamiem riskiem noteiktā mērķa profila izpildē. Aģentūra savas kompetences ietvaros ir
nodrošinājusi LR Ministru kabineta 16.11.2010. un 07.12.2010. protokollēmumos noteikto
mērķu izpildi šādos apjomos: uzņemtas saistības 129% apmērā, t.i., 180,9 milj. latu, veiktas
atmaksas 98,5% apmērā, t.i., 58,5 milj. latu.
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2.3. Eiropas Reģionālā attīstības fonda (2004.–
2006.gada plānošanas periods) līdzfinansēto projektu
rezultātu ilgtspējas uzraudzība
2.3.1. Darbības virziena mērķis
Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu Eiropas Reģionālā attīstības
fonda (ERAF) 2004.–2006.gada plānošanas perioda ietvaros līdzfinansēto projektu rezultātu
ilgtspējas uzraudzību.
2.3.2. Budžeta apakšprogrammas
Finansējums darbības virziena īstenošanai tiek nodrošināts budžeta 38.01.00
apakšprogrammas Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu
instrumentu koordinācija ietvaros.
Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu
2010.gadā skatīt 1.pielikumā.
2.3.3. Darbības virziena apraksts
2004.–2006.gada struktūrfondu apguves periodā Aģentūra bija vienīgā ERAF otrā līmeņa
starpniekinstitūcija, t.i., vienīgā iestāde, kas operacionālā un projektu līmenī uzraudzīja ERAF
finansējuma saņēmēju īstenotos projektus.
Pēdējie maksājumi 2004.–2006.gada plānošanas perioda ietvaros ERAF finansējuma
saņēmējiem tika veikti 2009.gada 1.ceturksnī. 2010.gadā Aģentūra turpināja nodrošināt
2004.–2006.gada struktūrfondu apguves perioda ERAF līdzfinansēto projektu uzraudzību
atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām par līdzfinansēto projektu mērķu un rezultātu
uzturēšanu 5 gadu periodā pēc finansējuma piešķīruma.
2.3.4. Darbības virziena rezultāti
ERAF 2004.–2006.gada plānošanas perioda ietvaros 2010.gada sākumā noritēja intensīvs
darbs, sagatavojot noslēguma izdevuma deklarāciju pirms tās iesniegšanas Eiropas
Komisijā. Lai sekmīgi īstenotu darbības virziena ietvaros noteiktos uzdevumus, Aģentūra
2010.gadā ir pilnveidojusi iekšējo kontroles sistēmu, kas nodrošina kvalitatīvu un atbilstošu
ERAF projektu risku izvērtēšanu, pēc-projektu pārbaužu plānošanu un to veikšanu. Papildus
gada garumā Aģentūra ir iesniegusi Finanšu ministrijai vairākus neatbilstību ziņojumus par
grantu shēmu apsaimniekotāju konstatētajām neatbilstībām. Pārkāpumi pamatā saistīti ar ES
1999.gada 21.jūnija Regulas Nr. 1260/1999, kas nosaka vispārīgus noteikumus par
struktūrfondiem, 30.panta ceturtās daļas nosacījumu neievērošanu jeb pārkāpumiem
projekta ietvaros sasniegto mērķu un rezultātu atbilstības un uzturēšanas jomā.
Kopumā 2010.gada laikā uzraudzība veikta 312 ERAF līdzfinansēto projektu ietvaros. Līdz
30.12.2010. uzraudzības periods beidzies 53 projektiem, līdz ar to 2011.gadā pēcuzraudzības periods turpinās 259 projektiem, veiktas 148 pēc-projektu pārbaudes projektu
izpildes vietās, kā arī izskatīti un sagatavoti 66 līguma grozījumi.
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2.4. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu administrēšana
2.4.1. Darbības virziena mērķi
Nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu
EEZ/NV finanšu instrumenta administrēšanu.
2.4.2. Budžeta apakšprogrammas
Darbības virziena īstenošana norit šādu budžeta apakšprogrammu ietvaros:
 71.02.00 apakšprogramma Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
finansējumu;
 71.06.00 apakšprogramma Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējuma projektu īstenotājiem.
Finansējums darbības virziena īstenošanai tiek nodrošināts šādu budžeta apakšprogrammu
ietvaros:
 71.05.00 apakšprogramma Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai;
 38.01.00 apakšprogramma Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu
finanšu instrumentu koordinācija.
Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu
2010.gadā skatīt 1.pielikumā.
2.4.3. Darbības virziena apraksts
EEZ/NV finanšu instrumenta mērķis ir stiprināt Latvijas kā ES jaunās dalībvalsts
administratīvās spējas, kā arī atbalstīt dažādu tautsaimniecības jomu attīstību. Lai sekmētu
brīvo tirdzniecību kā līdzekli izaugsmes un labklājības sasniegšanai dalībvalstīs, tika izveidota
Eiropas Ekonomikas zona. Eiropas Ekonomikas zonas līgums stājās spēkā 1994.gada
1.janvārī. 2004.gada 1.maijā tam pievienojās desmit jaunās ES dalībvalstis. Kā daļa no
Eiropas Ekonomikas zonas paplašināšanās līguma tika radīti divi finanšu instrumenti –
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments. Abu
minēto finanšu instrumentu ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko
nevienlīdzību Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros un atbalstīt jaunās ES dalībvalstis to
centienos pilnvērtīgi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū. Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumentu veido Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas iemaksas. Norvēģijas
valdības divpusējo finanšu instrumentu pilnībā finansē Norvēģija.
Pieejamais EEZ/NV finanšu instrumenta finansējums ir 50,5 miljoni eiro jeb 35,5 miljoni latu.
Finansējums šo instrumentu ietvaros ir pieejams no 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada
30.aprīlim, paredzot iespēju īstenot projektus un līdz ar to arī apgūt piešķirto finansējumu līdz
2011.gada 30.aprīlim.
Pamatojoties uz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 8.pantu, Aģentūra veic vadošās iestādes
deleģēto funkciju īstenošanu (t.sk. izstrādā un slēdz sadarbības līgumus ar individuālā
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Nobīde plānotā finansējuma apguvē EEZ/NV finanšu instrumenta finansētiem projektiem
2010.gadā saistāma ar to, ka vairākiem projektu ieviesējiem aizkavējās projektu aktivitāšu
ieviešana; projektu pārskati tika iesniegti neatbilstošā kvalitātē vai bija nepieciešama to
vairākkārtēja precizēšana, tādējādi aizkavējot arī finanšu līdzekļu izmaksu; daļa projektu tika
pagarināti un attiecīgi maksājumu plūsma pārplānota laika periodā uz priekšu; 2010.gadā,
konstatējot neatbilstoši veiktus izdevumus (piemēram, pārkāpumi, kas radušies publisko
iepirkumu jomā), tika ierosinātas finanšu korekcijas vairāku projektu ietvaros, līdz ar to līdz
lēmuma pieņemšanai tika apturēti plānotie maksājumi.
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2.5. Latvijas un Šveices sadarbības programmas
ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu administrēšana
2.5.1. Darbības virziena mērķi
Nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu
Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma administrēšanu.
2.5.2. Budžeta apakšprogrammas
Darbības virziena īstenošana norit šādu budžeta apakšprogrammu ietvaros:
 72.02.00 apakšprogramma Atmaksa valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices
sadarbības programmas finansējumu;
 72.06.00 apakšprogramma Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums
(2007–2013).
Finansējums darbības virziena īstenošanai tiek nodrošināts šādu budžeta apakšprogrammu
ietvaros:
 72.05.00 apakšprogramma Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības
programmas apgūšanai;
 38.01.00 apakšprogramma Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu
finanšu instrumentu koordinācija.
Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu
2010.gadā skatīt 1.pielikumā.
2.5.3. Darbības virziena apraksts
Latvijas un Šveices sadarbības programmas mērķis ir sniegt finanšu palīdzību jaunajām ES
dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai paplašinātājā ES un
demokrātiskas, sociālas un tirgus ekonomikas reformas atbalstīšanai Austrumeiropas valstīs.
Latvijas un Šveices sadarbības programma sniedz atbalstu projektiem šādās jomās:
 drošība, stabilitāte un atbalsts reformām;
 vide un infrastruktūra;
 atbalsts privātajam sektoram;
 cilvēkresursu un sociālā attīstība;
 atbalsts nevalstiskajām organizācijām.
Latvijai paredzētais finansējums Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros ir 59,88
milj. Šveices franku jeb 26,11 milj. latu, kas ir pieejams laika posmā no 2007.gada
14.jūnija līdz 2012.gada 14.jūnijam (piecu gadu saistību periods), paredzot iespēju projektu
īstenošanu pabeigt līdz 2017.gada 14.jūnijam.
Nodrošinot vadošās iestādes deleģēto funkciju veikšanu Latvijas un Šveices sadarbības
programmas ietvaros, Aģentūra:
1) izstrādā un slēdz īstenošanas līgumu ar individuālo projektu īstenotājiem vai
starpniekinstitūcijām un nozares ministrijām;
2) izskata projektu ieviešanas progresu pārskatus un maksājumu pieprasījumus;
3) veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās.
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Programmas administrēšanā tiek ņemta vērā Aģentūras pieredze darbā ar citiem finanšu
instrumentiem.
2.5.4. Darbības virziena rezultāti
2009.gada augustā Aģentūra parakstīja pirmo līgumu Latvijas un Šveices sadarbības
programmas ietvaros par individuālā projekta Tiesu modernizācija Latvijā īstenošanu. Līgums
tika parakstīts ar Tiesu administrāciju kā individuālā projekta īstenotāju un Tieslietu ministriju
kā nozares ministriju. Īstenošanas līgumā ir noteikta projekta īstenošanas, sadarbības
programmas līdzekļu izmaksāšanas, projekta uzraudzības un kontroles kārtība. Līdz
2010.gada beigām Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas vēl divus individuālos
projektus, divas grantu shēmas, vienu tehniskās palīdzības projektu, kā arī trīs projektu
izklāstus (Latvijas – Šveices programmas ietvaros projekta izklāsta apstiprināšana ir
uzskatāma par pirmā līmeņa projekta apstiprināšanas posmu, savukārt nākamais posms, pēc
Šveices kompetento iestāžu pozitīva lēmuma saņemšanas, ir projekta gala iesnieguma
izstrāde).
Latvijas – Šveices programmas ietvaros 2010.gadā administrēti seši projekti par kopējo
finansējumu 30,68 milj. Šveices franku, izskatīti 20 finansēto projektu progresa pārskati, tai
skaitā līdzekļu pieprasījumi, kā arī saskaņoti 17 finansēto projektu progresa pārskati, tai
skaitā līdzekļu pieprasījumi. Kopumā 2010.gada laikā programmas ietvaros ir apgūts
finansējums 3,04 milj. Šveices franku2 apjomā jeb 9,9% no uzņemtajām saistībām. Pārskata
gadā Aģentūra regulāri sniedza konsultācijas finansējuma saņēmējiem, galvenokārt
jautājumos, kas saistīti ar pārskatos iekļaujamo informāciju, projektu grozījumiem un
iepirkumiem.
Budžeta 72.02.00 apakšprogrammas ietvaros nodrošināta atmaksu veikšana valsts
pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros finansētajiem
projektiem, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi. Atmaksa valsts budžeta
ieņēmumos pret 12 mēnešu plānu ir 22% jeb 1 609 tūkst. latu.
Budžeta 72.06. apakšprogrammas ietvaros pārskata periodā nav veikti izdevumi, jo pārskata
gadā radušās nobīdes projekta noslēgšanas un ieviešanas grafikā.
Budžeta 72.05.00 apakšprogrammas ietvaros Aģentūras vadības informācijas sistēmā (CFLA
VIS) tika izveidota sadaļa Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektu uzskaitei un
ieviešanas uzraudzībai.

2

Vidējais kurss 2010.gadā: LVL 1 – CHF 0,5184 (Šveices franks)
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2.6. Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas
pamatprogrammas sertificējošās institūcijas funkciju
īstenošana
2.6.1. Darbības virziena mērķis
Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu sertificēšanas iestādes funkciju īstenošanu
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas ietvaros.
2.6.2. Budžeta apakšprogrammas
Finansējums darbības virziena īstenošanai tiek nodrošināts šādu budžeta apakšprogrammu
ietvaros:
 73.05.00.apakšprogramma Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu
pārvaldīšanas pamatprogrammas apgūšanai (2007–2013);
 38.01.00.apakšprogramma Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu
finanšu instrumentu koordinācija.
Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu
2010.gadā skatiet 1.pielikumā.
2.6.3. Darbības virziena apraksts
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013.gadam
(turpmāk – Solidaritātes programma) mērķis ir cilvēku plūsmu pārvaldībā ievērot solidaritātes
principu, panākot taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz finansiālo
slogu, kas saistīts ar Eiropas Savienības ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas
ieviešanu, kā arī ar kopējo patvēruma un imigrācijas politiku īstenošanu.
Latvijai laika periodā no 2007.–2013.gadam Solidaritātes programmas ietvaros provizoriski ir
pieejams ES fondu finansējums 33,91 milj. eiro apmērā.
Programmas ietvaros ir četri fondi – Ārējo robežu fonds, Eiropas Bēgļu fonds, Eiropas
Atgriešanās fonds un Eiropas Trešo valstu valstpiederīgo integrācijas fonds.
Aģentūra veic Solidaritātes programmas sertificējošās institūcijas funkcijas 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.
Aģentūra kā sertificēšanas iestāde apstiprina fondu projektu ietvaros veiktos izdevumus
pirms progresa vai noslēguma ziņojuma iesniegšanas Eiropas Komisijai. Fondu izveidi
regulējošo dokumentu izpratnē tas nozīmē, ka sertificēšanas iestāde:

apstiprina, ka izdevumu deklarācija ir precīza, tā ir sagatavota, izmantojot uzticamas
grāmatvedības sistēmas un tajā ir izmantoti pārbaudāmi apliecinājuma dokumenti;

apstiprina, ka deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošiem ES un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas izraudzītas saskaņā ar
programmai piemērojamiem kritērijiem, ievērojot ES un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem;
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apstiprināšanas nolūkā pārliecinās par Vadošās iestādes procedūru un veikto
pārbaužu atbilstību normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu pārliecību par
izdevumu deklarācijā uzrādīto izdevumu attiecināmību;
apstiprināšanas nolūkā ņem vērā visu revīzijas iestādes vai tās vārdā veikto revīziju
rezultātus;
datorizēti glabā Komisijai deklarēto izdevumu grāmatvedības datus;
pārliecinās par tāda ES finansējuma un, nepieciešamības gadījumā, soda procentu
atgūšanu, kas saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem ir atzīts par nepamatoti
izmaksātu;
uzskaita atgūstamās summas un ES vispārējā budžetā atgūtās summas, ja
iespējams, tās atskaitot no nākamajiem deklarētajiem izdevumiem.

2.6.4. Darbības rezultāti
2010.gadā Solidaritātes programmā notika 2009. un 2010.gada programmu ieviešana, kā arī
2007. un 2008.gada programmu pārskatu sagatavošana un izdevumu sertificēšana.
2010.gadā nodrošināta pirmo Solidaritātes programmas ietvaros veikto izdevumu
sertificēšana. 2007.gada programmas ietvaros sertificēti Eiropas Ārējo robežu fonda
izdevumi 1,96 milj. eiro apjomā (99,30% no gada programmā paredzētā apjoma), Eiropas
Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda ietvaros veiktie izdevumi 0,71 milj. eiro
apjomā (50,94% no gada programmā paredzētā apjoma), kā arī 2008.gada programmas
ietvaros Eiropas Bēgļu fonda sertificēto izdevumu apjoms (avansa maksājumi) 0,19 milj. eiro
(jeb 28,71% no gada programmā paredzētā apjoma).
Nodrošinot izdevumu sertificēšanu, 2010.gadā pārbaudīti četri vadošo iestāžu sagatavotie
ziņojumi, sagatavotas četras izdevumu deklarācijas, kā arī veiktas trīs vadošo iestāžu
procedūru piemērošanas un izdevumu izlases veida pārbaudes, kā arī ir nodrošināta
normatīvajiem aktiem atbilstoša informācijas uzskaite. Solidaritātes programmas ietvaros
Aģentūra 2010.gadā pilnveidojusi un optimizējusi iekšējās kontroles sistēmu.
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2.7. Publiskās un privātās partnerības uzraudzības
institūcijas funkciju īstenošana
2.7.1. Darbības virziena mērķis
Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības
institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu.
2.7.2. Budžeta apakšprogrammas
Finansējums darbības virziena īstenošanai tiek nodrošināts budžeta apakšprogrammas
38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu
koordinācija ietvaros.
Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu
2010.gadā skatīt 1.pielikumā.
2.7.3. Darbības virziena apraksts
Publiskā un privātā partnerība (turpmāk – PPP) ir sadarbība starp publisku personu un
privātpersonu, kuras ietvaros kāds publiskais pakalpojums uz līguma pamata tiek nodots
privātpersonai uz noteiktu laika periodu un nosacījumiem, lai nodrošinātu publiskos
pakalpojumus un piesaistītu privātā sektora resursus, tādējādi veicinot ekonomisko izaugsmi
un sabiedrības labklājību. Latvijas PPP politikas mērķis ir panākt, lai publiskā un privātā
partnerība kļūst par nozīmīgu mehānismu publisko pakalpojumu un infrastruktūras
nodrošināšanā.
2009.gada 20.oktobrī valdība atbalstīja Ministru kabineta noteikumus par uzraudzības
institūciju darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu.
Noteikumi reglamentē, ka institūcija, kas veic Publiskās un privātās partnerības likumā
minētās uzraudzības institūcijas funkcijas, ir Aģentūra. Valdība atbalstīja arī grozījumus
Aģentūras nolikumā, precizējot tās kompetenci atbilstoši iepriekš minētajiem noteikumiem un
papildinot to ar uzraudzības institūcijas pienākumiem un uzdevumiem.
Aģentūras pienākumi PPP uzraudzības institūcijas funkcijas veikšanā:
1) izvērtēt un sniegt atzinumus par finanšu un ekonomiskajos aprēķinos (turpmāk –
FEA) iekļautajiem pieņēmumiem un riska sadali starp publisko un privāto
partneri;
2) sagatavot atzinumu par koncesijas procedūras nolikumu un koncesijas līguma
projektu un nosūtīt tos publiskajam partnerim;
3) sagatavot atzinumus par grozījumiem koncesijas procedūras nolikumā
saskaņoto koncesijas līguma grozījumiem un nosūtīt tos publiskajam partnerim;
4) izvērtēt PPP līguma pārskatus;
5) sniegt Ministru kabinetam pārskatu par noslēgto PPP līgumu izpildi.
2.7.4. Darbības virziena rezultāti
Nodrošinot kompetences centra funkciju izpildi, lai sniegtu atbalstu PPP projektu esošajiem
un potenciālajiem ieviesējiem un novērstu līdz šim konstatētās kļūdas, ieviešot PPP
projektus, ir izstrādāta standartizētā dokumentācija, t.i., nolikums, līguma projekts un
vadlīnijas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas koncesijai un ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas koncesijai institucionālās partnerības līgumā.
Minētā dokumentācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.ppp.gov.lv.
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Papildus, nodrošinot uzraudzības institūcijas funkciju izpildi, lai sekmētu izpratni par tiesisko
regulējumu PPP jomā un sniegtu priekšstatu par nepieciešamajām darbībām dažādos PPP
projektu īstenošanas ciklos, ir izstrādāti vairāki metodoloģiskie materiāli PPP jomā
iesaistītajām pusēm - PPP finanšu un ekonomisko aprēķinu vērtēšanas metodika, metodika
par risku sadales noteikšanu starp publisko un privāto partneri koncesijas procedūras
nolikuma un līguma grozījumu projektā, kā arī to grozījumos, un PPP līgumu uzraudzības
metodika.
Ņemot vērā ierobežojumus, kas saistīti ar PPP projektu ieviešanu, un pašvaldību interesi par
PPP projektu īstenošanu, Aģentūra 2010.gada 6.maijā sadarbībā ar Finanšu ministriju rīkoja
informatīvo semināru interesentiem. 2010.gadā Aģentūra ir sagatavojusi un iesniegusi
Finanšu ministrijai Pārskatu Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības
līgumu izpildi (20.10.2009. MK noteikumu Nr. 1216 2.pielikums), kurā ir ietverti Aģentūras
sniegtie priekšlikumi PPP attīstības veicināšanai, kā arī identificēti nepieciešamie grozījumi
PPP jomu regulējošajos normatīvajos aktos.
Līdz 31.12.2010. Aģentūras mājas lapā ir publicēti 16 paziņojumi par FEA uzsākšanu.
Papildus minētajam Aģentūra ir izvērtējusi (t.sk. sniegusi atzinumus) astoņus iesniegtos FEA.
Tika sniegtas konsultācijas PPP jautājumos (23 konsultācijas). Vairākas no konsultācijām
sniegtas interesentu grupām, tādēļ informēto personu skaits ir plašāks, nekā sniegto
konsultāciju skaits.
2010.gadā Aģentūra ir izstrādājusi un ieviesusi iekšējās kontroles sistēmu, lai nodrošinātu
FEA izvērtēšanu un atzinumu sagatavošanu PPP jomā.
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2.8. Phare un Pārejas programmas projektu rezultātu
ilgtspējas uzraudzība
2.8.1. Darbības virziena mērķis
Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu Phare un Pārejas
programmas ietvaros līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību.
2.8.2. Budžeta apakšprogrammas
Finansējums darbības virziena īstenošanai tiek nodrošināts budžeta 38.01.00
apakšprogrammas Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu
instrumentu koordinācija ietvaros.
Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu
2010.gadā skatīt 1.pielikumā.
2.8.3. Darbības virziena apraksts
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumiem Nr. 874 (grozījumi
12.05.2009.) Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē PHARE programmu
un Pārejas programmu, laikposmā no programmas finanšu memorandā vai finanšu lēmumā
noteiktā izmaksu beigu datuma vai līgumu izpildes beigu datuma līdz attiecīgās programmas
slēgšanai, Aģentūras atbildībā ir projektu pēc-pārbaužu veikšana, lai pārliecinātos par
īstenoto programmu projektu rezultātu ilgtspēju. Tādējādi 2010.gadā un turpmākajos gados
Aģentūra turpinās projektu pēc-pārbaudes ES Phare un Pārejas programmas līdzfinansēto
projektu rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai.
Lai pārliecinātos par īstenoto programmu (projektu) rezultātu ilgtspēju laikposmā no
programmas finanšu memorandā vai finanšu lēmumā noteiktā izmaksu beigu datuma vai
līgumu izpildes beigu datuma līdz attiecīgās programmas slēgšanai, Aģentūra:
1) veic projektu risku novērtējumu;
2) pamatojoties uz risku novērtējumu, sagatavo un saskaņo ar nacionālo atbildīgo
amatpersonu, nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un
nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos gada plānu par
programmu projektu pārbaudēm pēc projektu ieviešanas;
3) veic projektu pēc-pārbaudes;
4) gūst pārliecību par finanšu memorandā vai finanšu lēmumā, projekta iesniegumā
un saskaņā ar tiem noslēgtajos līgumos noteikto prasību projekta rezultātu
ilgtspējai ievērošanu;
5) apkopo projektu pēc-pārbaužu rezultātus un informāciju par projektu pēcpārbaudēs konstatēto trūkumu novēršanu un informē par to nacionālo atbildīgo
amatpersonu, nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un
nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos.
2.8.4. Darbības virziena rezultāti
2010.gada 1.ceturksnī Aģentūra veica pēdējos maksājumus programmu projektu ietvaros.
Kopumā, pabeidzot projektu administrēšanu programmas ietvaros, Aģentūra ir nodrošinājusi
pieejamā finansējuma apguvi 95,4% apmērā. Aģentūra ir sekmējusi Phare un Pārejas
programmas slēgumu, sniedzot tehnisku un informatīvu atbalstu Eiropas Komisijas
auditoriem atbilstības un slēguma audita ietvaros. Līdz 31.12.2010. uzraudzība ir veikta 31
projekta ietvaros.
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Gan 2010.gadā, gan turpmākajos gados Aģentūra nodrošinās programmu projektu rezultātu
ilgtspējas uzraudzību.
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3. Pārskats par aģentūras vadības un darbības
uzlabošanas sistēmām
Kvalitātes vadība un iekšējā kontroles sistēma. Ar kvalitātes vadību Aģentūrā saprot spēju
pastāvīgi uzlabot organizācijas procesus, padarot tos pēc iespējas efektīvākus (lētākus,
ātrākus u.tml.) un mazinot kļūdu jeb neatbilstību rašanās risku, veicot ES pirmsiestāšanās,
strukturālo un citu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu. Kvalitātes vadības
pamatprincipi Aģentūrā ir integrēti esošajās vadības sistēmās un procesos, tostarp arī
izveidotajās iekšējās kontroles un risku vadības sistēmās, neveidojot atsevišķu sistēmu.
Iekšējās kontroles sistēmas atbilstība tiek nodrošināta, regulāri izvērtējot un nepieciešamības
gadījumā optimizējot Aģentūras darbības procesus, izstrādātos iekšējos normatīvos aktus un
darbības procedūras, ņemot vērā ārējo normatīvo aktu izmaiņas, veikto auditu rezultātā
saņemtos atzinumus un ieteikumus un sasniegto rezultatīvo rādītāju analīzi.
Risku vadības process Aģentūrā tiek koordinēts, pamatojoties uz iekšējiem noteikumiem un
risku vadības rokasgrāmatu, saskaņā ar kuriem tiek izstrādāti un/vai aktualizēti risku reģistri
Aģentūras pārziņā esošajām ES pirmsiestāšanās, strukturālo un citu finanšu instrumentu
līdzfinansētajām programmām, kā arī horizontālo funkciju procesiem. Risku vadības procesa
nepārtrauktības un efektivitātes nodrošināšanai regulāri tiek izvērtēti risku vadības pasākumu
rezultāti, pārskatītas risku vadības procesā izmantotās metodes un paņēmieni.
Aģentūrā ir izveidota vadības grupa, kuras kompetencē ir iespējamo neatbilstību, krāpšanās
gadījumu, koruptīvo vai disciplināro pārkāpumu izvērtēšana. Papildus minētajam vadības
grupa veic ētikas komisijas pienākumus, apstiprina informācijas vērtības pasākumus un veic
citus uzdevumus.
Aģentūras procedūru rokasgrāmatā iekļauti iekšējie normatīvie akti un dokumenti, kas regulē
aģentūras darbību iekšējo kārtību un tās kompetencē esošo ES pirmsiestāšanās, strukturālo
un citu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu. Procedūru mērķis ir nodrošināt
vienotu pieeju noteikta procesa izpildei aģentūrā. Darbības procedūrās tiek aprakstītas par
konkrēto procesu atbildīgo struktūrvienību veicamās darbības un laika resursu patēriņš
konkrētai darbībai, kā arī tiek norādīti procesa virzībai nepieciešamie un izmantojamie
dokumenti. Aģentūra regulāri aktualizē un optimizē izstrādātās procedūras, ņemot vērā
izmaiņas ārējos normatīvajos dokumentos, pamatojoties uz auditu atzinumiem un auditoru
izteiktajiem ierosinājumiem, kā arī, veicot Aģentūras funkciju efektivitātes analīzi. Aģentūras
procedūru rokasgrāmata ir pieejama elektroniskā formātā visiem darbiniekiem.
2010.gadā Aģentūras iekšējā audita funkciju veica Finanšu ministrijas Audita un revīzijas
departaments, sistemātiski pārbaudot un novērtējot Aģentūras iekšējās kontroles sistēmas
un darbības procesu kvalitāti un efektivitāti. Eiropas Komisijas, Finanšu ministrijas, Valsts
kontroles, kā arī citu institūciju veikto auditu, revīziju vai pārbaužu auditu ziņojumu
saskaņošanu, saņemto audita ieteikumu uzskaiti, atbildīgo par audita ieteikumu ieviešanu
noteikšanu, audita ieteikumu ieviešanu un uzraudzību Aģentūra nodrošina saskaņā ar FM
kārtību Kārtība, kādā Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes izskata Valsts
kontroles un citu ārējo auditoru veikto revīziju un audita ziņojumus un nodrošina to ieteikumu
ieviešanu un iekšējiem noteikumiem.
Kontrole par Aģentūras funkciju un uzdevumu atbilstošu un savlaicīgu izpildi tiek
nodrošināta, izmantojot vairākas savstarpēji savietojamas informācijas sistēmas (t.sk. iekšējo
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dokumentu lietvedības sistēmu DocLogix, aģentūras Vadības informācijas sistēmu,
grāmatvedības uzskaites sistēmu Horizon, darba laika uzskaites sistēmu WorkDepo).
Lai nodrošinātu efektīvu sasniegto rezultatīvo rādītāju apkopošanu un analīzi, ir izveidots
Aģentūras 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.gada nogalē tika ierosinātas un 2010.gada 1.janvārī stājās spēkā funkcionālās un
strukturālās izmaiņas Aģentūras iekšējās kontroles vidē. Minētās izmaiņas tika īstenotas ar
mērķi nodrošināt efektīvāku pieejamo resursu un finanšu līdzekļu izmantošanu samazināta
budžeta apstākļos, pilnveidojot Aģentūras institucionālo sistēmu un personāla politiku,
samazinot dokumentu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas termiņus, tādējādi paātrinot
fondu apguvi, kā arī nodrošinot finansējuma saņēmējam draudzīgāku un saprotamāku pieeju
projektu uzraudzībā, vienlaicīgi ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta
nosacījumu par valsts pārvaldes iestādes sniegto pakalpojumu kvalitātes uzturēšanu un
uzlabošanu, kā arī efektīvas valsts pārvaldes organizāciju. Izvērtējot Aģentūras kompetencē
esošo finanšu instrumentu ietvaros sasniegtos rezultatīvos rādītājus, kā arī darba laika
uzskaites datus, salīdzinājumā ar 2009.gadu (laika periodu pirms reorganizācijas) un
2010.gada 1.pusgadu (pēc reorganizācijas), secināms, ka funkcionālās restrukturizācijas
pasākumi nodrošina pieejamo resursu efektīvāku izmantošanu, finanšu instrumentu
administrēšanas procesu kvalitātes paaugstināšanos, kā arī biznesa procesiem veltīto
termiņu un izmaksu samazinājumu.

30
CENTRĀLĀS FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRAS PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS
2010

4. PERSO
ONĀLS
S
Vidē
ējais darbiniieku skaits Aģentūrā 2010.gadā
2
i 142, t.sk
ir
k. 121 ierēd
dnis un 21 cits
nodarbinātais (sskat. 12. un 13.attēlu). 2010.gadā
2
A
Aģentūrā
pieņ
ņemti septiņi jauni darbiinieki
k. divi ierēdņi), savukārt darba
d
attiecīb
bas ar aģenttūru ir pārtrau
ukuši astoņi darbinieki.
(t.sk

2008
2008

2009

Ierēdņu skaits

141

21

25

26

141

152

152

155

163

121

127

129

12.atttēls
Inform
mācija par no
odarbināto skkaitu

2009

2010

Amata vietu
u skaits

2010

Faktiskais vidējais
v
darbinieku skaitss

Citu nod
darbināto skaits

13.atttēls
Informāc
cija par noda
arbināto sada
alījumu pēc vecuma
v
grup
pām un dzimu
uma
44

L
Līdz 29

6
68

30 līdz 39

5
16

40 līdz 49

Virs 50

1

S
Sievietes

V
Vīrieši

Aģentūras strukttūru skatīt 3.pielikumā.
Lai nodrošinātu Aģentūras mērķu sasn
niegšanu un
n sniegto pa
akalpojumu kvalitāti, kā
ā arī
efek
ktīvu uzdevum
mu izpildi, viena no Aģen
ntūras pama
atvērtībām ir profesionālss, motivēts un
n uz
attīsstību vērsts darbinieks.
d

31
CE
ENTRĀLĀS FINANŠU UN
U LĪGUMU
U AĢENTŪR
RAS PUBLISKAIS GAD
DA PĀRSKA
ATS
2010

Aģentūras
da
arbinieki
a
augstāko
izglītību
ie
eguvuši,
g
galvenokārt,
ekonomikas,
ēmējdarbība
as un vadībzinātnes spec
cialitātēs. Informāciju par darbinieku izglītības līm
meni
uzņē
skattīt 14.attēlā.
14.a
attēls
Darbinieku
u izglītības līm
menis
48%
4

Doktora grā
āds (t.sk. stud
dē)
1%
Maģistra grrāds
Bakalaura grāds

3%
1%

Pirmā līmeņ
ņa profesionā
ālā

47%

Vidējā

eikta darbinie
ekiem nepie
eciešamo mā
ācību vajadzzību analīze,, struktūrvien
nību
Regulāri tiek ve
mata vietai nepieciešamā
n
ās iemaņas, prasmes un
n kompetenc
ces,
vadīītājiem nosakot katrai am
kā a
arī pamatojotties uz ikgadējās darbinie
eku darbībass un tās rezu
ultātu novērtē
ēšanas intervvijās
iden
ntificētajām mācību
m
vajad
dzībām.
Tiek
k plānotas gan iekšē
ējās, gan ārējās darb
binieku apm
mācības. Ārējo
Ā
apmāc
cību
orga
anizēšanā, galvenokārt, tiek izma
antoti Valstts administrrācijas skollas, ES fo
ondu
prog
grammu ietvvaros un cittu profesionā
ālo mācību sniedzēju piedāvātie
p
kursi. 2010.g
gadā
ārējā
ās apmācībā
ās ir piedalīju
ušies 116 aģentūras darb
binieki. Kvaliffikācija ir celta šādos kurrsos
un m
mācību semināros: Izmaiiņas Publisko
o iepirkumu likumā,
l
Eirop
pas Savienīb
bas struktūrfo
ondu
un Kohēzijas fonda
f
vadības informāc
cijas sistēma, Komercd
darbības atb
balsta kontro
oles
sistē
ēmas ES SF projektos,
p
N
Neatbilstības
un
u pārkāpum
mi, Darba liku
umu piemēro
ošana, Pārba
aužu
veikš
kšana projektta ieviešanass vietā, kā arī apmācībās, kas saistītass ar būvniecīības jomu.
Iekššējās apmāc
cības nodro
ošina aģentū
ūras vadošie
e darbiniekii. Iekšējās apmācības tiek
orga
anizētas gan centrālā biro
oja, gan reģiionu nodaļu darbiniekiem
m.
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Aģentūras mērķauditorija ir ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013.gada
plānošanas perioda potenciālie un esošie finansējuma saņēmēji, Solidaritātes programmas
un Latvijas – Šveices sadarbības programmas finansējuma saņēmēji, ERAF 2004.–2006.gada
plānošanas perioda, Phare un Pārejas programmas finansējuma saņēmēji, publiskās un
privātās partnerības projektu potenciālie īstenotāji, kā arī citi interesenti.
Lai informētu un izglītotu mērķauditoriju, Aģentūra savā mājas lapā www.cfla.gov.lv publicē
aktuālo informāciju par ES fondu un citu finanšu instrumentu aktualitātēm projektu ieviešanā
un finansējuma apguves progresu, tāpat Aģentūra publicē specifisku – finansējuma
saņēmējiem saistošu – informāciju, kas ir noderīga projekta īstenošanas laikā. 2010.gadā
Aģentūra savā mājas lapā publicēja materiālu Palīgs finansējuma saņēmējiem, informatīvu
materiālu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējiem, kurā apkopota
informācija par iesniedzamajiem dokumentiem visos projekta ieviešanas posmos. Materiālā
pārskatāmā veidā publicēti katrā projekta īstenošanas posmā iesniedzamie dokumenti, to
aizpildīšanas metodikas un paraugi, kā arī skaidrojums par dokumentu iesniegšanas
regularitāti, termiņu un cita saistoša informācija. Aģentūra sniedz arī atbildes uz plašsaziņas
līdzekļu jautājumiem. Aģentūra, sadarbojoties ar Finanšu ministriju, publicē aktuālo
informāciju arī tīmekļa vietnēs www.esfondi.lv un www.ppp.gov.lv.
Lai izglītotu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējus, Aģentūra organizē
informatīvus seminārus finansējuma saņēmējiem, kuros sniedz projektu ieviešanā aktuālu
informāciju par maksājumu pieprasījumu plānošanu, sagatavošanu un iesniegšanu, līgumu
grozījumu veikšanu, pārskatu sagatavošanu un citiem aktuāliem jautājumiem. 2010.gadā
organizēti desmit semināri (gan Rīgā, gan reģionos), un tos apmeklējuši vairāk nekā 200
finansējuma saņēmēji.
Aģentūra piedalās arī atbildīgo iestāžu organizētajos semināros potenciālajiem finansējuma
saņēmējiem, lai informētu viņus par ES fondu līdzfinansētu projektu īstenošanas procesu.
Aģentūras speciālisti visā projekta īstenošanas laikā sadarbojas ar finansējuma saņēmējiem,
sniedzot tiem konsultācijas un atbalstu ar projekta īstenošanu saistītajos jautājumos.
Savas darbības izvērtēšanai Aģentūra izmantojusi Finanšu ministrijas pasūtīto un tirgus un
sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veikto pētījumu Centralizēts ES fondu finansējuma
saņēmēju apmierinātības izvērtējums par 2010.gadu. ES fondu saņēmēju aptauja, kurā kā
respondenti iekļauti arī Aģentūras klienti. Pētījuma ietvaros aptaujātie respondenti ir snieguši
šādas atbildes, vērtējot sadarbību ar Aģentūru:
 73% aptaujāto Aģentūras klientu norādījuši, ka sadarbība ar iestādi kopumā viņus
apmierina, 24% – ka drīzāk apmierina;
 vērtējot darbinieku spēju sniegt informāciju saprotamā veidā, 72% aptaujāto
Aģentūras klientu norādījuši, ka tā viņus apmierina, 28 % – ka drīzāk apmierina;
 vērtējot darbinieku atsaucību radušos jautājumu risināšanā, 80% aptaujāto klientu
atzinuši, ka tā viņus apmierina, 20% – ka drīzāk apmierina;
 vērtējot, vai Aģentūras darbs 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, ir uzlabojies, 59%
aptaujāto klientu norāda, ka tas ir uzlabojies, 34% norāda, ka palicis iepriekšējā
līmenī, neviens klients nav norādījis, ka gada laikā Aģentūras darbs būtu
pasliktinājies.
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6. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Aģentūra nākamajam – 2011. – pārskata gadam ir izvirzījusi šādus galvenos uzdevumus:


koncentrēt resursus un izmantot visas iespējas, lai nodrošinātu ES fondu
finansējuma apguvi atbilstoši N+3/N+2 noteiktajiem mērķiem. Lai panāktu minētā
uzdevuma izpildi, Aģentūra izskatīs finanšu instrumenta ietvaros iesniegtos
dokumentus un pieņems lēmumus īsākos termiņos, nekā normatīvajos aktos
maksimāli paredzēts, kā arī pastiprinātu uzmanību pievērsīs finansējuma saņēmēju
konsultēšanai un apmācībām ar mērķi uzlabot finansējuma saņēmēju iesniegto
dokumentu kvalitāti un mazināt iespējamo neatbilstību risku;



ņemot vērā to, ka 2011.gada 30.marts ir EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros īstenoto projektu ieviešanas gala
termiņš un līdz ar to ir novērojams darba apjoma pieaugums, koncentrēt resursus
sekmīgam un savlaicīgam finanšu instrumenta 1.posma projektu slēgumam;



veikt aģentūras izstrādātās iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes un lietderības
pašnovērtējuma analīzi, sniedzot priekšlikumus sistēmas uzlabojumiem un
nodrošinot to ieviešanu, īpašu uzmanību 2011.gadā pievēršot finanšu disciplīnas
uzlabošanai;



ņemot vērā, ka 2012.gadā tiks uzsākta ES fondu tehniskās palīdzības 2.kārtas
projektu ieviešana, 2011.gadā sadarboties ar Finanšu ministriju, realizējot vairākas
aktivitātes, lai sagatavotos sekmīgai jaunās kārtas ieviešanai;



veikt būtiskus uzlabojumus mājas lapā, pilnveidojot tās pārskatāmību un informācijas
pieejamību aģentūras klientiem;



turpināt darbu, lai pilnveidotu Aģentūras vadības informācijas sistēmu, pielāgojot to
ES fondu vadības informācijas sistēmas prasībām un iekšējās kontroles sistēmas
izmaiņām.
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PIELIKUMI
1. pielikums
Budžeta apakšprogrammu finanšu līdzekļu izlietojums, latos
Izpilde
Plāns (ar
izmaiņām)
38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu
koordinācija
Resursi izdevumu segšanai
974 770
974 770
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
974 770
974 770
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
974 770
974 770
Izdevumi – kopā
974 770
645 707
Uzturēšanas izdevumi
964 770
638 713
Kārtējie izdevumi
964 770
638 713
Atlīdzība
749 770
480 001
Atalgojums
531 700
378 946
Preces un pakalpojumi
215 000
158 712
Kapitālie izdevumi
10 000
6 994
Pamatkapitāla veidošana
10 000
6 994
61.06.00 Kohēzijas fonda finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projektu (2007–
2013)
Resursi izdevumu segšanai
328 319
328 319
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
328 319
328 319
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
328 319
328 319
Izdevumi – kopā
328 319
328 319
Uzturēšanas izdevumi
328 319
328 319
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
328 319
328 319
Subsīdijas un dotācijas
328 319
328 319
62.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējumu (2007-2013)
Resursi izdevumu segšanai
16 050 531
16 050 531
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
16 050 531
16 050 531
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts
pamatbudžetā
16 050 531
16 050 531
Izdevumi – kopā
16 050 531
11 061 747
Uzturēšanas izdevumi
6 747 772
5 018 998
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
6 747 772
5 018 998
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam
6 747 772
5 018 998
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas
izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos
6 747 772
5 018 998
Kapitālie izdevumi
9 302 759
6 042 749
Ieņēmumu un izdevumu pozīcija
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Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un
mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem
9 302 759
6 042 749
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem
izdevumiem
9 302 759
6 042 749
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem
izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos
9 302 759
6 042 749
62.03.00 Atmaksa Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējiem par
veiktajiem izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības (2007-2013)
Resursi izdevumu segšanai
1 101 527
1 101 526
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
1 101 527
1 101 526
Izdevumi – kopā
1 101 527
1 101 526
Uzturēšanas izdevumi
1 101 527
1 101 526
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
1 101 527
1 101 526
Subsīdijas un dotācijas
1 101 527
1 101 526
62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētie pašvaldību un atklāto konkursu
projekti (2007-2013)
Resursi izdevumu segšanai
22 034 315
22 034 315
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
22 034 315
22 034 315
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
22 034 315
22 034 315
Izdevumi – kopā
22 034 315
22 034 312
Uzturēšanas izdevumi
22 034 315
22 034 312
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
4 803 579
4 803 578
Subsīdijas un dotācijas
4 803 579
4 803 578
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
17 230 736
17 230 734
Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no
valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām
17 230 736
17 230 734
personām (izņemot pašvaldības)
63.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu (20072013)
Resursi izdevumu segšanai
51 652
51 652
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
51 652
51 652
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts
pamatbudžetā
51 652
51 652
Izdevumi – kopā
51 652
41 680
Uzturēšanas izdevumi
51 652
41 680
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
51 652
41 680
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam
51 652
41 680
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas
izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos
51 652
41 680
70.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007-2013)
Resursi izdevumu segšanai
19 869 715
19 869 715
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
19 869 715
19 869 715
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Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts
pamatbudžetā
19 869 715
19 869 715
Izdevumi – kopā
19 869 715
9 107 892
Uzturēšanas izdevumi
18 010 777
8 990 144
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
18 010 777
8 990 144
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam
18 010 777
8 990 144
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas
izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos
18 010 777
8 990 144
Kapitālie izdevumi
1 858 938
117 748
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un
mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem
1 858 938
117 748
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem
izdevumiem
1 858 938
117 748
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem
izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos
1 858 938
117 748
70.05.00Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)
Resursi izdevumu segšanai
902 319
902 319
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
902 319
902 319
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
902 319
902 319
Izdevumi – kopā
902 319
895 791
Uzturēšanas izdevumi
888 619
882 096
Kārtējie izdevumi
888 619
882 096
Atlīdzība
711 600
708 143
Atalgojums
559 500
558 655
Preces un pakalpojumi
177 019
173 953
Kapitālie izdevumi
13 700
13 695
Pamatkapitāla veidošana
13 700
13 695
71.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu
Resursi izdevumu segšanai
6 894 712
4 162 998
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
6 894 712
4 162 998
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam
6 817 436
4 162 974
Izdevumi – kopā
6 894 712
4 144 445
Uzturēšanas izdevumi
6 894 712
4 144 445
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
6 894 712
4 144 445
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
77 276
0
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts
pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu
77 276
0
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts
pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts
pamatbudžetu
77 276
0
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas
6 817 436
4 144 445
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pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam
6 817 436
4 144 445
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas
izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos
6 817 436
4 144 445
71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai
Resursi izdevumu segšanai
73 085
73 085
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
73 085
73 085
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
73 085
73 085
Izdevumi – kopā
73 085
72 900
Uzturēšanas izdevumi
73 085
72 900
Kārtējie izdevumi
73 085
72 900
Atlīdzība
67 075
66 898
Atalgojums
53 144
53 023
Preces un pakalpojumi
6 010
6 002
71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem
Resursi izdevumu segšanai
11 577 027
8 205 364
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
11 577 027
8 205 364
Izdevumi – kopā
11 577 027
8 205 194
Uzturēšanas izdevumi
11 577 027
8 205 194
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
3 802 037
3 328 183
Subsīdijas un dotācijas
3 802 037
3 328 183
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
7 774 990
4 877 011
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
3 977 557
3 765 406
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts
3 977 557
3 765 406
pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts
pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts
pamatbudžetu
3 977 557
3 765 406
Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no
valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām
personām (izņemot pašvaldības)
3 797 433
1 111 605
72.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas
finansējumu
Resursi izdevumu segšanai
7 235 386
3 297 606
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
7 235 386
3 297 606
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam
7 235 386
3 297 606
Izdevumi – kopā
7 235 386
1 608 595
Uzturēšanas izdevumi
7 235 386
1 608 595
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi,
7 235 386
1 608 595
starptautiskā sadarbība
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam
7 235 386
1 608 595
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Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas
izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
7 235 386
1 608 595
projektos
72.05.00 Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai
Resursi izdevumu segšanai
16 155
16 155
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
16 155
16 155
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
16 155
16 155
Izdevumi – kopā
16 155
13 247
Uzturēšanas izdevumi
16 155
13 247
Kārtējie izdevumi
16 155
13 247
Preces un pakalpojumi
16 155
13 247
72.06.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007-2013) projekta
partnerim
Resursi izdevumu segšanai
425 466
0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
425 466
0
Izdevumi – kopā
425 466
0
Uzturēšanas izdevumi
425 466
0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
425 466
0
Subsīdijas un dotācijas
425 466
0
73.05.00 Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas
pamatprogrammas apgūšanai (2007-2013)
Resursi izdevumu segšanai
29 183
29 183
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
29 183
29 183
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
29 183
29 183
Izdevumi – kopā
29 183
27 397
Uzturēšanas izdevumi
29 183
27 397
Kārtējie izdevumi
29 183
27 397
Atlīdzība
25 994
25 887
Atalgojums
20 931
20 869
Preces un pakalpojumi
3 189
1 510
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2. pielikums
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta ietvaros veiktās atmaksas 2010.gadā
71.02.00 apakšprogrammas Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu
ietvaros veiktās atmaksas:
Izdevumi,
Projekta nosaukums
tūkst. latu
Tehniskās palīdzības fonds

112

NVO fonds

37

Tehniskā palīdzības Acquis communautaire ieviešanai

114

Vides politikas integrācijas programma Latvijā

31

Īstermiņa ekspertu fonds

10

Stipendiju grantu shēma

28

Akadēmisko pētījumu grantu shēma

9

Valsts un privātās partnerības veicināšana Latvijā

133

Pārrobežu sadarbības programma

21

Ieslodzījuma vietu ēku standartu izstrādāšana

44

Zemgales cietumos ieslodzīto resocializācija

350

Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību
labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot
tiesiskumu Latvijā

48

Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes
celšana

245

Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma
saglabāšana Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam

114

dokumentēšana

un

Latvijas Republikas Soda reģistra uzskaites pilnveidošana

401

Nacionālais Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE biroja tehnoloģisko
un informatīvo resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešanas,
izmantojot ITIL standartu

133

Šengenas Informācijas sistēmas funkcionālās darbības optimizācija

64

Valsts policijas koledžas reģionālo klašu aprīkošana

165

Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vīzu nodaļu
informācijas tehnoloģiju stiprināšana, uzlabojot SIS II ieviešanu

460

Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas
akvakultūras pārvaldības veicināšana (PROMIWA)

242

Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas
pilnveidošana

151

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides izglītības un informācijas centrs videi draudzīgās atjaunojamās enerģijas paraugs

126

Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas
reģionā

222
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Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko
aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām

103

Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un integrācijas veicināšana sabiedrībā

23

Dzīvojamā korpusa renovācija Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

4

Par dzimumnoziegumiem notiesāto personu uzvedības sistēmas attīstīšana
Latvijā

67

Uzraudzības pasākumi traktortehnikas
piesārņojuma samazināšanai Latvijā

4

izplūdes

gāzu

radītā

gaisa

Ilgtspējīga dabas resursu saglabāšana Zemgalē

56

Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā

140

Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas
teritorijās

273

Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgales reģionā

24

Integrēto vides un meža ekonomisko kontu izstrāde Latvijā

70

Kurzemes reģiona ostu attīstība

9

Vides izglītības programmu un "zaļās" skolas izveide Latvijas Dabas muzejā

2

Latvijas padomju perioda nonkonformisma grafikas krājuma pilna
saglabāšana un tam nepieciešamās materiāli-tehniskās bāzes nodrošinājums

109

71.06.00 apakšprogrammas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem ietvaros:
Projekta nosaukums
Starpministriju
Izdevumi,
transferti
tūkst. latu
Dotācijas un citi transferti
Daudzfunkcionāla atbalsta centra izveide bērniem
153
ar īpašām vajadzībām Jelgavā
Dauguļu speciālās internātpamatskolas bērnu ar
īpašām vajadzībām sociālās integrācijas kvalitātes
7
paaugstināšana
Kuldīgas novada muzeja restaurācija un koka
82
arhitektūras amatnieku darbnīcas izveide
VPP attīstība Daugavpils cietoksnī
49
Pašvaldības un privātās partnerības veicināšana
107
Jelgavas pilsētas ielu apsaimniekošanā
Zemes siltuma izmantošanas demonstrācijas
projekta ieviešana un pieredzes izplatīšana Rīgas
22
reģionā
Jūras
siltuma
kā
atjaunojamās
enerģijas
izmantošana Salacgrīvas pilsētas budžeta iestāžu
445
centralizētajā siltumapgādes sistēmā
Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un profesionālo
spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu
31
kvalitātes,
efektivitātes
un
pieejamības
nodrošināšanā
Inovatīvas,
interaktīvas
multimediju
mācību
programmas izstrāde Latvijas vispārizglītojošām
175
skolām
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Ūdenstorņa
ēkas
paraugrestaurācija
un
apsaimniekošana Daugavpils cietoksnī
Vecpilsētas ainava pie Gaujas - Valmieras
vēsturiskā centra revitalizācija
Transfertu maksājumi apakšprojektiem

-

26
15

TM, Sabiedrības
942
integrācijas fonds
Vides politikas integrācijas programma Latvijā
Vides ministrija
1207
Īstermiņa ekspertu fonds
RAPLAM
64
IZM, Akadēmisko
Stipendiju grantu shēma
247
programmu aģentūra
IZM, Akadēmisko
Akadēmisko pētījumu grantu shēma
152
programmu aģentūra
RAPLM ,Latvijas
Valsts un privātās partnerības veicināšana Latvijā
Investīciju un attīstības
445
aģentūra
Pārrobežu sadarbības programma
RAPLAM
693
Pilsoniskās
sabiedrības
stiprināšana
un
TM, Sabiedrības
15
integrācijas veicināšana sabiedrībā
integrācijas fonds
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem citu ārvalstu finanšu instrumentu
līdzfinansēto programmu, projektu un pasākuma ietvaros
Bijušo notiesāto resocializācijas kompleksās
214
programmas attīstība Latvijā 2008.–2010. gadā
Koordinētas
mikrobioloģijas
laboratoriju un
infekciju kontroles personāla darbības algoritma
93
ieviešana multirezistento nozokomiālo patogēnu
ierobežošanai Latvijas reģionālajās slimnīcās
Aprūpes organizācija
198
Digitālās Radioloģijas un slimnīcas informācijas
269
sistēmas ieviešana Daugavpils reģionālajā slimnīcā
ANGIO - e-Veselības projekts Angio ķirurģijai
45
Latvijā
Diagnostikās radioloģijas digitālā attēla pārraides
sistēmas
pilnveidošana
un
pieejamības
375
paaugstināšana vēža kontroles programmas
ietvaros Latvijā
Inovatīvu apmācības moduļu izstrāde un nodošana
vadošajiem darbiniekiem Baltijas valstīs, izmantojot
61
starpdisciplīnu
pieeju
uzņēmējdarbībai
un
modernām tehnoloģijām
Rīgas Stradiņa universitātes Vides modelēšanas
104
centra izveide
Vidzemes Tālākizglītības tehnoloģiju centra izveide
254
Studiju saturs un studiju materiāli (ieskaitot
165
multimediju materiālus) vides aizsardzības nozarē
Vietējās biomasas izmantošana videi draudzīga
44
kurināmā ražošanai Kārsavā
Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un
97
apsaimniekošana
NATURA
2000
teritorijas
populāros un potenciālos tūrisma galamērķos
NVO fonds
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Augstskolu pētnieciskais potenciāls - reģionālās
attīstības veicināšanai
Jauno mediju mākslas izglītības izveide un attīstība
Liepājā
Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs
Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām
Elektrisko un elektronisko atkritumu šķirošanas un
pārstrādes iekārtas uzstādīšana esošajā atkritumu
centrā Tumē
Ambulatorās nodaļas izveidošana Daugavpils
psihoneiroloģiskajā slimnīcā
Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā
Atbalsta sistēmas kreativitātes izpētei un
paaugstināšanai cilvēkresursu attīstībā Latvijā
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas estudiju vides izveidošana studiju procesa
modernizēšanai
Multifunkcionālā atbalsta centra bērniem ar īpašām
vajadzībām izveidošana

-

-

-

198
250
29
83
545
129
62
58
55

43
CENTRĀLĀS FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRAS PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS
2010

3. pielikums
p
Aģe
entūras struktūrra 2010.gadā

Direktors

Eiropas Savienīības
fondu publiskkās
pārvaldes projeektu
departaments

Eiropas Savienības
fondu infrastruktūras
projektu
partaments
dep

Speciālo prograammu
projektu
departamen
nts

Progrrammu vadības
un uzraudzības
de
epartaments

Finanšu vadīb
bas un
uzraudzīb
bas
departameents

JJuridiskā un
ad
dministratīvā
no
odrošinājuma
departaments

Eiropas Savienības
S
fondu teehniskās
palīdzībaas nodaļa

Eiropas Savienības
fondu projektu
vadības nodaļa

Speciālo programmu
p
projekttu vadības
no
odaļa

Stratēģiskās
plānošanas un
programmu
uzraudzības nodaaļa

Finanšu instrumentu
maksājumu un
grāmaatvedības
uzskaittes nodaļa

Juridiskā
nodrošinājuma
nodaļa

Eiropas Savienības
S
fondu publiskās
p
pārvaldess projektu
nod
daļa

Kurzemes reģionaa
nodaļa

Speciālo programmu
p
finanšu
u vadības
no
odaļa

Programmu vadīb
bas
un metodikas nod
daļa

Sertificēšanas, finanšu
adminisstrēšanas un
plānošaanas nodaļa

Lietvedības un arhīva
nodaļa

Latgales reģiona
nodaļa

Informācijas
n
tehnoloģiju un
saimniecisko lie
etu
nodaļa

Vidzemes reģionaa
nodaļa

Vecākais eksperrts
personālvadībaas
jautājumos

Vecākais referen
nts ‐
personāla speciālists

