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PRIEKŠVĀRDS
Cienījamo lasītāj!
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apkopojusi un nodod Jūsu vērtējumam būtiskāko informāciju par
aģentūras paveikto 2014.gadā.
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas
nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) un citu ārvalstu finanšu
instrumentu projektu un programmu ieviešanas uzraudzību un izdevumu atbilstības kontroli.
Aģentūras komanda 2014.gadā turpināja sekmīgu ES fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda projektu,
kā arī citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros piešķirtā finansējuma administrēšanu, sertificēšanas
iestādes funkciju veikšanu Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas ietvaros, kā
arī uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju veikšanu publiskās un privātās partnerības
ietvaros.
Aizvadītais gads gan aģentūrai, gan tās klientiem un sadarbības partneriem bija īpaši svarīgs un
izaicinājumiem bagāts, jo tika uzsākta ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ieviešana, un
aģentūrai tas ir nesis arī jaunu un ļoti atbildīgu misiju – šajā plānošanas periodā aģentūrai ir uzticēts veikt
vienīgās sadarbības iestādes funkcijas, kas nozīmē fondu projektu praktiskās administrēšanas
nodrošināšanu: projektu iesniegumu atlasi, līgumu slēgšanu, kā arī projektu īstenošanas uzraudzību un
kontroli.
2014.gadā valstī ir izstrādāta virkne plānošanas dokumentu un regulējošo normatīvo aktu, lai nākamajos
gados līdzfinansētu projektu īstenošanu transporta, vides, nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un
sociālās iekļaušanas, izglītības, pētniecības un inovāciju, uzņēmējdarbības veicināšanas, informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju u.c. nozarēs. Aģentūra atbilstoši valdības dotajiem uzdevumiem jau līdz
2014.gada nogalei sagatavoja lielāko daļu nepieciešamo dokumentu un iekšējo procedūru aprakstu, tādējādi
laikus paveicot savus “mājasdarbus” un sagatavojoties jauno funkciju veikšanai.
Aģentūra 2014.gadu lielā mērā ir aizvadījusi programmu “slēguma” zīmē. Tā kā ES fondu iepriekšējā 2007.
– 2013.gada plānošanas perioda investīciju ieviešana tuvojas noslēgumam, līdz 2014.gada beigām par
aģentūras pārziņā esošo noslēgto līgumu kopējo apjomu ir veikti maksājumi jau 80% apmērā. Par Latvijas
un Šveices sadarbības programmas projektos noslēgtajiem līgumiem - veikti maksājumi 74% apjomā. Puse
no Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas finansējuma ir sertificēta. Eiropas
Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (2004. – 2009.) projektu
ieviešana ir pilnībā noslēgusies, un 2014.gadā veikta tikai projektu pēc-uzraudzība, savukārt Phare un
Pārejas programmas ietvaros aģentūra ir beigusi veikt ieviešanas institūcijas funkcijas.
Ņemot vērā šīs izmaiņas funkciju sadalījumā un to rezultātā paredzamo darba apjoma samazināšanos
minētajās programmās un finanšu instrumentos, kā arī būtisku darba apjoma pieaugumu jaunā ES fondu
plānošanas perioda ietvaros, aģentūra veica izmaiņas institucionālajā struktūrā, kā arī ieplānoja turpmākās
pakāpeniskās strukturālās izmaiņas. Struktūras reformu mērķis ir nodrošināt atbilstošu, kvalitatīvu un uz
aģentūras klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu. Tāpat ir būtiski papildināta aģentūras iekšējā kontroles
sistēma, pilnveidotas informācijas sistēmas un attīstīti iekšējie e-pakalpojumi.
Pārskatā aicinu Jūs iepazīties ar svarīgāko informāciju par aģentūru – tās 2014.gadā īstenotajiem darbības
virzieniem un galvenajām funkcijām, rezultatīvajiem rādītājiem un to sasniegšanas progresu, svarīgākajām
aktualitātēm un izpildītajiem uzdevumiem, aģentūras budžeta izlietojumu, kā arī aģentūras 2014. –
2016.gadam izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem un nākamajam gadam noteiktajām prioritātēm.
Anita Krūmiņa
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
direktore
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1. PAMATINFORMĀCIJA
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās
pārvaldes iestāde, ko vada direktors - augstākā amatpersona CFLA. CFLA direktoram ir divi vietnieki direktora vietnieks stratēģiskajos jautājumos- Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktors
un direktora vietnieks programmu un projektu atbilstības jautājumos- Juridiskā nodrošinājuma un projektu
atlases departamenta direktors.
CFLA pamatfunkciju un atbalsta funkciju veikšanu nodrošina pastāvīgās struktūrvienības, kas ir
departamenti un nodaļas. Struktūrvienību darbinieki un ierēdņi darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā. Lai
nodrošinātu uz klientiem orientētu pakalpojuma sniegšanu, CFLA veiksmīgi darbojas trīs reģionālās
nodaļas.

CFLA īstenotie darbības virzieni un galvenās funkcijas.
Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 06.11.2012. noteikumiem Nr. 745 “Centrālās finanšu un
līgumu aģentūras nolikums” CFLA veic:
1) Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) 2007. –
2013.gada plānošanas perioda (turpmāk – ES fondi 2007 – 2013) un ES fondu 2014. – 2020. gada
plānošanas perioda (turpmāk – ES fondi 2014 – 2020) sadarbības iestādes funkcijas;
2) Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadošās iestādes deleģētās funkcijas;
3) Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013.gada plānošanas
perioda (turpmāk – Solidaritātes programma) sertificēšanas iestādes funkcijas;
4) Publiskās un privātās partnerības (turpmāk - PPP) uzraudzības institūcijas un kompetences centra
funkcijas;
5) Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004. –
2009.gada plānošanas perioda (turpmāk - EEZ un Norvēģijas finanšu instruments) vadošās iestādes
deleģētās funkcijas;
6) Phare un Pārejas programmas ieviešanas institūcijas funkcijas;
7) kā arī citas ar ārvalstu finanšu līdzekļu administrēšanu saistītas funkcijas.
CFLA misija - normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstoša ES fondu un citu
ārvalstu finanšu instrumentu projektu un programmu ieviešanas uzraudzība un izdevumu atbilstības
kontrole.
CFLA stratēģiskie mērķi:






1

normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstoša un droša projektu un programmu
ieviešanas uzraudzība un finansējuma apguves kontrole;
projektu ieviešanas jomā un normatīvajās prasībās izglītots, godprātīgs un ar CFLA pakalpojumu
apmierināts klients1;
profesionāls, uz attīstību orientēts, motivēts, nodrošināts un videi draudzīgs CFLA personāls;
efektīva CFLA resursu un procesu pārvaldība.

CFLA klients- potenciālie un esošie ES fondu un citu finanšu instrumentu finansējuma saņēmēji
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CFLA publiskie pakalpojumi:





konsultācijas ES fondu, kā arī citu finanšu instrumentu finansējuma saņēmējiem projektu
ieviešanas jautājumos;
informācija un konsultācijas ES fondu potenciālajiem finansējuma saņēmējiem par ES fondu
finansējuma atbalsta pieejamību un saņemšanas iespējām;
informācijas un konsultāciju sniegšana PPP jautājumos.

2014.gadā CFLA administrēja finansējumu 5 287,3 milj. euro apmērā, neskaitot programmu pēcuzraudzības finansējumu (skat. 1.attēlu). Salīdzinot ar 2013.gadu, 2014.gadā CFLA administrējamā
finansējuma apjoms būtiski pieauga, uzsākot ES fondu 2014 – 2020 finansējuma administrēšanu 4 418,2
milj. euro (ES fondu 2014 – 2020 piešķīruma summa, faktiski līgumu slēgšana par ES fondu 2014 -2020
projektu īstenošanu tiks uzsākta 2015.gadā) apmērā.

ES fondi 20142020; 4418,2;
83%

ES fondi 20072013; 785,8;
15%

Solidaritātes
programma;
33,9; 1%

Latvijas Šveices
programma;
49,4; 1%

1.attēls. CFLA administrētais finansējums, neskaitot pēc-uzraudzības finansējumu, euro un procentos
no kopējā finansējuma

CFLA svarīgākās 2014.gada aktualitātes un 2014.gada darba plānā būtiskākie iekļautie un izpildītie
uzdevumi:








veikta normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstoša CFLA administrēto
programmu un projektu ieviešanas uzraudzība un izdevumu atbilstības kontrole;
uzturēta ārējiem normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstoša CFLA iekšējā
kontroles sistēma (turpmāk – IKS), t.sk. aktualizētas CFLA administrētās programmu darbības
procedūras;
izstrādāta vidēja termiņa darbības stratēģija 2014. – 2016.gadam, kurā definēti CFLA mērķi,
uzdevumi, prioritātes un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji nākamajos gados;
sniegti priekšlikumi Finanšu ministrijai (turpmāk – FM) ES fondu 2014 - 2020 normatīvās bāzes
un plānošanas dokumentu izstrādei;
uzsākta ES fondu 2014 - 2020 IKS izstrāde;
uzsākta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014. - 2020.gadam (turpmāk –
KP VIS) izveide;
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īstenoti projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem, kā arī interesentiem atbalsta,
skaidrojoša un izglītojoša rakstura pasākumi (piemēram, semināru rīkošana, konsultāciju
sniegšana, CFLA vadības informācijas sistēmas (turpmāk – VIS) apmācības, aktuālākās
informācijas, metodisko materiālu publicēšana mājaslapā);
uzsākts darbs ārējās komunikācijas pilnveidošanā un stiprināšanā, t.sk. veiktas izmaiņas CFLA
struktūrā, paredzot un piesaistot sabiedrisko attiecību vadītāju;
uzsākts darbs klientu apkalpošanas centra izveidē;
sekmīgai ES fondu 2014 - 2020 finansējuma administrēšanas uzsākšanai izstrādāts un aktualizēts
CFLA reorganizācijas plāns;
izveidota un ieviesta taisnīga un vienlīdzīga darba samaksas politika.
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2. Pārskats par būtiskākajām pārmaiņām CFLA darbībā
2014.gadā
Izmaiņas CFLA funkcijās un struktūrā
2014.gadā, uzsākot ES fondu 2014 – 2020 sadarbības iestādei noteikto funkciju veikšanu, kā arī ņemot vērā
darba apjoma samazināšanos ES fondu 2007 – 2013 ietvaros, CFLA būtisku uzmanību pievērsa
cilvēkresursu kapacitātes jautājumiem, t.sk. vērtēja arī CFLA institucionālās struktūras efektivitāti un
funkcionalitāti. Lai nodrošinātu atbilstošu un kvalitatīvu funkciju izpildi, kā arī vienmērīgu darba
sadalījumu starp struktūrvienībām, 2014.gada ietvaros CFLA atbilstoši tās rīcībā esošajai aktuālākajai
informācijai par SAM ieviešanas uzsākšanu un īstenošanas nosacījumiem regulāri aktualizēja un
papildināja noslodžu aprēķinus. Pamatojoties uz noslodžu aprēķinu rezultātiem un CFLA struktūras
izvērtējumiem, CFLA izstrādāja darbību un pasākumu plānu CFLA reorganizācijai un nepieciešamo
cilvēkresursu piesaistei. Saskaņā ar reorganizācijas plānu 2014.gadā ir veiktas izmaiņas CFLA struktūrā,
izveidojot Projektu atlases nodaļu un Vadības informācijas sistēmas nodaļu. 2015.gadā plānots turpināt
CFLA struktūras izmaiņas, t.sk. paredzēta Klientu apkalpošanas centra atvēršana.

Izmaiņas ārējos normatīvajos aktos
2014.gadā CFLA turpināja aktīvu sadarbību ar FM un ES fondu atbildīgajām iestādēm, sniedzot viedokli
par izmaiņām CFLA kompetencē esošo programmu ieviešanu regulējošajos ārējos normatīvos aktos, t.sk.
vadlīnijās un metodikās, kā arī sniedzot priekšlikumus minēto dokumentu pilnveidošanai.
Īpaši aktīvs darbs noritēja ES fondu 2014 – 2020 horizontālo normatīvo aktu un specifisko atbalsta mērķu
(turpmāk – SAM) regulējošo normatīvo aktu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā.

Izmaiņas CFLA iekšējās kontroles sistēmā
CFLA, ņemot vērā izmaiņas ārējos normatīvajos aktos, auditu un revīziju ietvaros izteiktos ieteikumus,
pašu veikto izvērtējumu un praktiskās pieredzes rezultātā gūtās atziņas par iespējām optimizēt un padarīt
efektīvākus iekšējos procesus, ir veikusi izmaiņas tās IKS.
Būtisks darbs tika ieguldīts ES fondu 2014 – 2020 IKS izveidē. Ir uzsākta IKS izstrāde, IKS sadaļas
izveidotas atbilstoši MK 07.10.2014. noteikumos Nr. 611 “Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai”
noteiktajiem procesiem, to ieviešanas hronoloģijai un ārējo normatīvo aktu gatavībai.

CFLA informācijas sistēmas
2014.gadā ir veiksmīgi izmantota CFLA VIS, t.sk. izmantota VIS ārējā vide, nodrošinot CFLA
finansējuma saņēmējiem iespēju iesniegt projekta dokumentāciju (piemēram, plānoto maksājuma
pieprasījumu iesniegšanas grafiks, progresa pārskats, maksājuma pieprasījums) elektroniski. 2014.gadā
CFLA veica VIS ārējās vides lietotāju aptauju. Aptauju rezultātā noskaidrots, ka VIS ārējās vides lietotāji
gan sistēmas funkcionalitāti, gan lietošanas ērtumu, gan vizuālo izskatu uzskata par labu. Kā būtiskāko
sistēmas priekšrocību lielākā daļa aptaujas dalībnieku uzskata ērtāku dokumentu iesniegšanu un
informācijas apriti, kā arī ērtāku atskaišu sagatavošanu.
Aktīvs darbs noritējis pie KP VIS izveides. 2014.gadā noslēgts līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par
KP VIS izstrādi. Līguma ietvaros plānots veikt CFLA VIS funkcionalitātes papildināšanu un uzlabošanu,
t.sk. nodrošināt sasaisti ar citām valsts informācijas sistēmām un reģistriem, kā arī EK izveidotajām datu
bāzēm, papildināt sistēmu ar jaunu sadaļu automātiskai maksājumu pieteikumu ģenerēšanai EK, iesniegt
projektu pieteikumus u.c. 2014.gadā tika izveidota KP VIS ekspertu darba grupa, uzsākta projektu
iesnieguma veidlapas sākotnējās versijas testēšana e – vidē, organizētas tikšanās ar valsts reģistru turētājiem
(Uzņēmumu reģistrs, Valsts zemes dienests, Valsts reģionālās attīstības aģentūra) par sadarbību šo iestāžu
reģistros pieejamās informācijas apmaiņā.
8
CENTRĀLĀS FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRAS PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 2014

2014.gadā CFLA veica izvērtējumu par iekšējo procesu elektronizēšanas iespējām, lai attīstītu iekšējos epakalpojumus un maksimāli elektronizētu procesus, atsakoties no papīra veida dokumentu aprites.
Atbilstoši izvērtējuma rezultātā sniegtajiem priekšlikumiem, 2014.gadā CFLA:




iekšējos grāmatvedības procesos uzsāka elektronisku datu par ES fondu projektu ietvaros
apstiprinātajiem izdevumiem salīdzināšanu ar Valsts kasi, elektronisku savstarpējo atlikumu
salīdzināšanu ar ES fondu finansējuma saņēmējiem un citiem partneriem;
pilnībā elektronizēja ar personāllietvedības nodrošināšanu saistīto dokumentu saskaņošanu
(rīkojumi par visa veida darbinieku prombūtnes veidiem), kā arī optimizēja personāllietvedības
dokumentu saskaņošanā iesaistīto atbildīgo darbinieku skaitu;
ieviesa videokonferenču sistēmu.

Sadarbības veicināšana
2014.gada nogalē CFLA vienojās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (turpmāk – PTAC) par sadarbību
kopīgām pārbaudēm ES fondu 2014 – 2020 projektu īstenošanas vietās (starpresoru vienošanās parakstīta
2015.gada sākumā). Atbilstoši starpresoru vienošanās paredzētajam PTAC izlases veidā piedalīsies CFLA
organizētajās pārbaudēs projektu īstenošanas vietās, apmeklējot būvlaukumus, lai nodrošinātu
būvizstrādājumu tirgus uzraudzību. PTAC ir paredzēts arī patstāvīgi izvēlēties projektus savām pārbaudēm
un informēt CFLA par pārbaudīto būvizstrādājumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī sniegt
viedokli par būvizstrādājumu dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām.
2014.gadā CFLA turpināja veiksmīgu sadarbību ar Konkurences padomi konkurences tiesību pārkāpumu
jautājumos.
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3. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI
3.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
CFLA kopējais 2014. gada budžeta izdevumu apmērs bija 135 223 565 euro (skat. 1. tabulu), t.sk. faktiskie
izdevumi CFLA īstenotajās budžeta apakšprogrammās, kuru ietvaros tika veikti maksājumi finansējuma
saņēmējiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto
projektu un pasākumu īstenošanai – 131 392 601 euro jeb 97,2% no tās kopējiem izdevumiem.
1.tabula
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums, euro

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)
117 299 275

Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
(ar grozījumiem)
137 991 876
135 223 565

113 183 747
0

131 276 634

130 830 067

4 115 529
0
117 299 275
67 653 938
3 232 524
0
39 460 177

6 715 242

4 393 498

137 991 876
72 692 616
3 685 061

135 223 565
69 966 057
3 605 202

37 610 882

37 055 077

24 961 237

31 396 673

29 305 778

49 645 338

65 299 260

65 257 508

0

CFLA īstenotajās budžeta apakšprogrammās finansējums tika izmantots maksājumu ES fondu 2007 – 2013
un Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma saņēmējiem.
2014. gadā CFLA ir veikusi maksājumus ES fondu 2007 – 2013 finansējuma saņēmējiem 126 940 387 euro
jeb 96,6 % apmērā no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem. Savukārt Latvijas un
Šveices sadarbības programmas ietvaros veikti maksājumi 4 452 214 euro jeb 3,4 % apmērā.
CFLA 2014. gada faktiskie izdevumi pamatfunkciju īstenošanai jeb darbības nodrošināšanai bija 1 317 764
euro.
Papildus valsts budžeta līdzekļiem CFLA īstenoja vairākus tehniskās palīdzības projektus, līdz ar to
kopējais CFLA administratīvā budžeta apjoms 2014. gadā bija 3 830 964 euro jeb 2,8% no kopējiem tās
izdevumiem. Lielāko administratīvā budžeta daļu – 65,1 % veidoja ES fondu 2007–2013 tehniskās
palīdzības līdzekļi, valsts budžeta līdzekļi CFLA pamatdarbības nodrošināšanai veidoja 34,4 % no
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administratīvā budžeta, Solidaritātes programmas tehniskās palīdzības līdzekļi 0,5 % un Latvijas un Šveices
programmas tehniskās palīdzības līdzekļi – 0,001 % no administratīvā budžeta (skat. 2. attēlu).

ES fondu 20072013 tehniskā
palīdzība; 2 494
428; 65,1%

Solidaritātes
programmas
tehniskā
palīdzība; 18 718;
0,5%
Valsts budžeta
līdzekļi
pamatdarbības
nodrošināšanai; 1
317 764; 34,4%

Latvijas - Šveices
programmas
tehniskās
palīdzība; 54;
0,001%

2.attēls. CFLA finansējums pamatdarbības funkciju īstenošanai.
Daļai CFLA darbinieku darba pienākumi ir saistīti ar vairāku funkciju īstenošanu dažādu programmu
ietvaros, šo darbinieku atlīdzību un citus uz šiem darbiniekiem attiecināmos izdevumus (telpu noma,
kancelejas preču iegāde u.c.) sedza no līdzekļiem CFLA pamatdarbības nodrošināšanai (budžeta 38.01.00
apakšprogramma „ES pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”).
Budžeta 38.01.00 apakšprogrammas ietvaros finansē tās funkcijas, kas ir nepieciešamas CFLA darbības
nodrošināšanai un pamatdarbības funkciju īstenošanas atbalstam (piemēram, budžeta plānošana, stratēģiskā
plānošana, struktūrvienību vadība, informācijas tehnoloģijas, juridiskais un administratīvais atbalsts,
personālvadība u.c.), taču ko nevar finansēt no atsevišķa finanšu instrumenta tehniskās palīdzības
līdzekļiem.
Detalizētu informāciju par budžeta programmu izpildi 2014. gadā skatiet 1. pielikumā.
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3.2. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto
līdzekļu administrēšana
3.2.1. Darbības virziena mērķis.
Nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu vadošās un atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam
atbilstošu ES fondu 2007 – 2013 un ES fondu 2014 – 2020 apguvi.

3.2.2. Budžeta apakšprogrammas.
Maksājumus finansējuma saņēmējiem darbības virziena ietvaros CFLA nodrošināja šādās budžeta
apakšprogrammās:







61.06.00 apakšprogramma „KF finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007-2013)”;
62.02.00 apakšprogramma „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(turpmāk – ERAF) finansējumu (2007-2013)”;
62.06.00 apakšprogramma „ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem
(2007-2013)”;
63.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (turpmāk –
ESF) finansējumu (2007-2013)”;
70.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007
- 2013)”’.

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja šādās budžeta apakšprogrammās:




70.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007 - 2013)”;
38.01.00 apakšprogramma "ES pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu
koordinācija".

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2014.gadā skatiet
3.2.5. sadaļā un 1.pielikumā.

3.2.3. Darbības virziena apraksts.
ES fondi 2007 - 2013
ES fondu 2007 – 2013 ietvaros CFLA veic sadarbības iestādes funkcijas, administrējot ESF, ERAF un KF
finansējumu veselības, transporta, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, vides, nodarbinātības un
sociālās iekļaušanas, kultūras, administratīvās kapacitātes stiprināšanas un atbalsta ES fondu vadībai
nozarēs.
CFLA galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2014.gadā:







veicināta un nodrošināta finansējuma apguve atbilstoši vadošās iestādes un atbildīgo iestāžu
noteiktajiem finansējuma apguves mērķiem, t.sk. izpildot N+2/ N+3 noteiktos mērķus;
veikta projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, slēgti līgumi ar projektu iesniedzējiem par projektu
īstenošanu;
veikta projektu uzraudzība (iepirkuma plānu izvērtēšana, iepirkumu pirmspārbaužu veikšana,
līguma/ vienošanās grozījumu, projektu ieviešanas progresa pārskatu, maksājumu pieprasījumu
izskatīšana un apstiprināšana, pārbaužu veikšana projektu īstenošanas vietās, projektu ilgtspējas
uzraudzība pēc projekta ieviešanas);
gatavoti un sniegti maksājuma rīkojumi apstiprināšanai maksājuma iestādē, gatavoti un sniegti
apstiprināšanai sertifikācijai iestādē apliecinājumi izdevumu deklarācijai;
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klientiem organizēti informatīvi - izglītojoši pasākumi, sniegtas konsultācijas par projektu
ieviešanas jautājumiem;
pilnveidota ES fondu projektu datu uzkrāšanai izveidotās VIS funkcionalitāte un datu ievades
iespējas, veicinot elektronisko datu apmaiņu ar sadarbības partneriem un klientiem, izmantojot VIS
ārējo vidi;
pilnveidota un aktualizēta IKS.

ES fondi 2014 – 2020
2014.gadā CFLA ES fondu 2014 – 2020 ietvaros uzsāka veikt vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Ar
ES fondu 2014 – 2020 līdzfinansējumu paredzēts atbalstīt projektu ieviešanu transporta, vides,
nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļaušanas, izglītības, pētniecības un inovāciju,
uzņēmējdarbības veicināšanas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un atbalsta ES fondu vadībai
nozarēs.
CFLA galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2014.gadā:









aktīva līdzdalība visu ES fondu 2014 – 2020 horizontālo normatīvo aktu (likums, MK noteikumi,
vadlīnijas, metodikas) un specifisko atbalsta mērķu (turpmāk –SAM) regulējošo normatīvo aktu
izstrādes procesā;
sadarbība ar atbildīgajām iestādēm, risinot ar ES fondu 2014 – 2020 ieviešanu aktuālos jautājumus,
nodrošinot informācijas apmaiņu par SAM ieviešanas aktualitātēm, t.sk. iespējamo cilvēkresursu
rotāciju no ES fondu 2007 -2013 atbildīgajām un sadarbības iestādēm uz CFLA ES fondu 2014 2020 funkciju veikšanai;
turpināts darbs pie KP VIS izveides;
dalība citu iestāžu (EM, FM, Banku augstskola, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padome)
organizētajos semināros, lai informētu potenciālos projektu iesniedzējus un interesentus par
sadarbību ar CFLA. Semināros tika sniegta arī informācija par ES fondu 2014 - 2020 atbalsta
saņemšanas iespējām;
turpinājās darbs pie ātrāk uzsākamajiem SAM. Ir noslēgtas starpresoru vienošanās ar Labklājības
ministriju (turpmāk – LM) un Satiksmes ministriju (turpmāk – SM) par sadarbību ES fondu 2014
– 2020 SAM ieviešanā. Uzsākta pirmo projektu uzraudzība (izvērtēti iepirkumu plāni, veiktas
iepirkumu pirmspārbaudes, veiktas pirmās pārbaudes projektu īstenošanas vietās, notikusi
komunikācija ar atbildīgo iestādi un projektu īstenotāju par konstatētajiem trūkumiem un riskiem
izmaksu attiecināmībai).

3.2.4. Darbības virziena rezultāti.
2014.gadā CFLA administrēja 1 124 ES fondu 2007 – 2013 projektus, (t.sk. 582 projektus, kam ir uzsākta
projektu ilgtspējas uzraudzība 5 gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas) 26 aktivitātēs un
apakšaktivitātēs par kopējo ES fondu 2007–2013 finansējumu 770 milj. euro jeb 103% no tās
administrēto aktivitāšu ietvaros pieejamā finansējuma (no darbības programmas pieejamā finansējuma).
Administrētā finansējuma pārpilde ir skaidrojama ar to, ka CFLA atbildībā esošajām aktivitātēm un
apakšaktivitātēm tika piešķirts virssaistību finansējums.
2014.gadā CFLA noslēdza 52 jaunus līgumus par ES fondu 2007 – 2013 īstenošanu.
Veicot ES fondu 2007 – 2013 ietvaros noslēgto līgumu uzraudzību, 2014. gadā CFLA sagatavoja 414
līguma grozījumus (t.sk. vienpusējie paziņojumi), saskaņoja 1 020 projekta ieviešanas progresa pārskatus,
apstiprināja 1092 maksājuma pieprasījumus, veica 219 pārbaudes projektu īstenošanas vietā (t.sk. 29 pirmslīguma pārbaudes un 37 pēc-projektu pārbaudes) un 431 iepirkumu pirms-pārbaudi.
2014.gadā CFLA veica ES fondu 2007 – 2013 finansējuma maksājumus 123,8 milj. euro apjomā, līdz ar
to kopumā līdz 31.12.2014. maksājumi finansējuma saņēmējiem ir veikti 614,7 milj. euro apjomā jeb 80%
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no noslēgto līgumu apjoma. 2014.gadā CFLA ir deklarējusi, iesniedzot sertifikācijas iestādē, ES fondu 2007
– 2013 izdevumus 126,1 milj. euro apjomā, līdz ar to kopumā līdz pārskata perioda beigām CFLA deklarētie
izdevumi ir 558,3 milj. euro apjomā jeb 73% no noslēgto līgumu apjoma.
Informācija par CFLA stratēģijā noteikto rezultatīvo rādītāju izpildi:
Rezultatīvais
rādītājs

2014. 2014.
gada
gada
plāns izpilde
Valsts
kasē 100% 97%
sertificēto CFLA
finansējuma
saņēmējiem
veikto atmaksu
īpatsvars

Normatīvajos
aktos noteiktajos
minimālajos
termiņos
apstiprināto un
samaksāto
starpposma
maksājumu
pieprasījumu
īpatsvars
Normatīvajos
aktos noteiktajos
minimālajos
termiņos
apstiprināto un
samaksāto
noslēguma
maksājumu
pieprasījumu
īpatsvars
CFLA
apstiprināto un
samaksāto/
no
finansējuma
saņēmēja
pieprasīto
izdevumu
īpatsvars (%)

Papildu informācija
Novirzes no plānotā galvenokārt ir skaidrojamas ar to, ka CFLA
un Valsts kases sertifikācijas iestāde uz laiku līdz lēmuma
pieņemšanai ir ieturējusi no Eiropas Komisijā (turpmāk – EK)
iesniegtajām izdevumu deklarācijām izdevumus, par kuriem
nepieciešami papildu izvērtējumi par revīzijās konstatētajiem
iespējamiem trūkumiem, kas varētu ietekmēt projektu izdevumu
attiecināmību, kā arī EK finanšu korekciju aktivitātēm, kuru
ietvaros veikti būvdarbi (EK, pārbaudot publisko prasību
ievērošanu, konstatēja, ka pretendenti tika ierobežoti darbu
nodošanai apakšuzņēmējiem un ierosināja 5% finanšu korekcijas
piemērošanu).
Novirzes no plānotā galvenokārt ir saistītas ar to, ka pārliecības
gūšanai par izdevumu attiecināmību ilglaicīgi netika saņemta no
vairākiem finansējuma saņēmējiem pieprasītā informācija, bija
nepieciešams veikt iepriekš neplānotas pārbaudes projektu
īstenošanas vietās, atsevišķos gadījumos arī projektos identificēto
risku dēļ ES fondu vadošā iestāde bija uz laiku apturējusi
maksājumu veikšanu projektos.

80%

76%

60%

62%

Neieskaitot 3.1.5.1.1. aktivitātes “Ģimenes ārstu tīkla attīstība”
noslēguma maksājuma pieprasījumus, kuru apstiprināšana tika
apturēta uz laiku līdz pārliecības gūšanai par projektu attiecināmo
un neattiecināmo izmaksu īpatsvara aprēķināšanas pamatotību.

75%

85%
un
75%

CFLA apstiprinājusi un samaksājusi 75% no finansējuma
saņēmēju pieprasītajiem izdevumiem - kā bija plānots. Tomēr
apstiprināto maksājumu pieprasījumu īpatsvars uz gada beigām
sasniedza pat 85%, ņemot vērā tos maksājumu pieprasījumus, kas
tika apstiprināti gada beigās, bet samaksāti – 2015.gada sākumā
(maksājumu
veikšanai
pēc
maksājumu
pieprasījumu
apstiprināšanas vidēji vajadzīgas vēl piecas darbadienas).

3.2.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros



61.06.00 apakšprogramma „KF finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (20072013)”
Izdevumu izpilde 2014.gadā ir 2 587 394 euro un, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešiem, izpilde
palielinājusies par 17,3%. Palielinājums saistīts ar projekta īstenotāju pārskata periodā veiktajiem
izdevumiem KF līdzfinansētajos projektos.
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Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešu plānu, ir 100%. Pārskata
periodā veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – VARAM) atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
attīstība”.



62.02.00 apakšprogramma „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF finansējumu (20072013)”
Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 39 736 231 39 euro un, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešiem, izpilde
palielinājusies par 57,4%. Palielinājums saistīts ar projekta īstenotāju pārskata periodā veiktajiem
izdevumiem ERAF līdzfinansētajos projektos.
Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešu plānu, ir 100%.
Pārskata periodā veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā:
 VARAM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu
attīstība”;
 Veselības ministrijas (turpmāk – VM) atbildībā esošajā aktivitātē „Neatliekamas medicīniskās
palīdzības attīstība”;
 LM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem”;
 VARAM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku
novēršanai un samazināšanai”.



62.06.00 apakšprogramma „ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem
(2007-2013)”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 65 522 500 euro un, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešiem, izpilde
palielinājusies par 1,6%. Palielinājies atmaksu apmērs SM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Satiksmes
drošības uzlabojumi Rīgā”, Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) atbildībā esošajās aktivitātēs „Nacionālas
un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” un „Atbalsts kultūras pieminekļu
privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā
izmantošanā”, VM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Ģimenes ārstu tīkla attīstība”, kā arī VARAM
atbildībā esošajā aktivitātē „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un
samazināšanai”.
Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešu plānu, ir 100%.
Pārskata periodā veiktas atmaksas ERAF finansējuma saņēmējiem:











VARAM atbildībā esošajā aktivitātē „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000”;
VARAM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku
novēršanai un samazināšanai”;
VM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Ģimenes ārstu tīkla attīstība”;
VM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Stacionārās veselības aprūpes attīstība;
SM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā”;
KM atbildībā esošajā aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru
izveide”;
KM atbildībā esošajā aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojumu objektu
atjaunošana”;
KM atbildībā esošajā aktivitātē „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras
pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”.
63.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu (20072013)”
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Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 2 124 701 un, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešiem, izpilde
samazinājusies par 31,4%. Samazinājums saistīts ar projektu īstenotāju (valsts budžeta iestāžu) pārskata
periodā veiktajiem izdevumiem ESF līdzfinansētajos projektos.
Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešu plānu, ir 88,8%. Netika
veikti izdevumi sakarā ar to, ka projektu īstenotāji veica izmaiņas plānotajās aktivitātēs un naudas plūsmās,
kā rezultātā maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņi tika pārcelti laika periodā uz priekšu.
Pārskata periodā veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā:





FM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju
stiprināšanai valsts pārvaldē”;
VM atbildībā esošajā aktivitātē „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju
personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana”.
70.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu
(2007-2013)”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 16 969 561 euro un, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešiem, izpilde
palielinājusies par 14,3%. Palielinājums saistīts ar projektu īstenotāju (valsts budžeta iestāžu) pārskata
periodā veiktajiem izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos.
Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešu plānu, ir 99,4%. Netika
veikti izdevumi sakarā ar to, ka projektu īstenotāji veica izmaiņas plānotajās aktivitātēs un naudas plūsmās,
kā rezultātā maksājuma pieprasījumus CFLA iesniedza par mazākām summām nekā sākotnēji prognozēja,
kā arī daļa izdevumu tika ieturēti uz laiku līdz gala lēmuma pieņemšanai.
Pārskata periodā veiktas atmaksas valsts budžetā FM atbildībā esošo pasākumu „Atbalsts darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai”, „Atbalsts darbības programmas „Uzņēmējvadība
un inovācijas” vadībai”, „Atbalsts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadībai” un
„Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai” ietvaros.



70.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 2 494 428 euro un, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešiem, izpilde
palielinājusies par 21,4%. Palielinājums bijis atlīdzības izdevumos un tas ir saistīts ar izmaiņām finansēto
darbinieku skaitā (2014.gada sākumā tika palielināts no ES fondu līdzfinansētā tehniskā palīdzības projekta
Nr.VSID/TP/CFLA/11/05/001 „Tehniskā palīdzība Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbības
nodrošināšanai” finansēto darbinieku skaits, līdz pārskata perioda beigām finansēto darbinieku skaits ir
pieaudzis par 23 darbiniekiem), kā arī atlīdzības izdevumi palielinājušies sakarā ar to, ka 2014.gada janvārī
tika veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 2013.gada decembrī veiktajiem atlīdzības
izdevumiem un veikta darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde.
Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešu plānu, ir 98%. Netika veikti
izdevumi plānotajā apmērā sakarā ar izmaiņām plānoto atvaļinājumu grafikā, darbinieku iesniegtajām
slimības lapām, kā arī sakarā ar darbinieku atrašanos ilgstošā prombūtnē, izdevumi precēm un
pakalpojumiem netika apgūti plānotajā apmērā, jo 2014.gadā netika veikta apmaksa par visiem iepriekš
pārskata periodā plānotajiem iepirkumiem, kā rezultātā apmaksa tiek pārcelta laika periodā uz priekšu un
tiek plānota 2015.gada sākumā.
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3.3. Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros piešķirto finanšu
līdzekļu administrēšana
3.3.1. Darbības virziena mērķi.
Nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes (FM) funkciju deleģējumam atbilstošu Latvijas un
Šveices sadarbības programmas finansējuma administrēšanu.

3.3.2. Budžeta apakšprogrammas.
Maksājumus finansējuma saņēmējiem darbības virziena ietvaros CFLA nodrošināja šādās budžeta
apakšprogrammās:





72.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības
programmas finansējumu (2007 - 2013)”;
72.06.00 apakšprogramma „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007 - 2013)
projekta partneriem”
72.07.00 apakšprogramma „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu
īstenošanai”.

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja šādās budžeta apakšprogrammās:




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 2014.gadā skatiet
3.3.5. sadaļā un 1.pielikumā.

2.3.3. Darbības virziena apraksts.
Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros CFLA administrē finanšu līdzekļus 59 880 000 Šveices
franku apjomā, veicot vadošās iestādes (FM) deleģētās funkcijas.
CFLA galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2014.gadā:





veikta projektu uzraudzība (t.sk. līgumu grozījumu apstiprināšana, maksājumu pieprasījumu un
projektu progresa pārskatu izskatīšana un apstiprināšana);
veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietā;
veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem.

3.3.4. Darbības virziena rezultāti.
2014.gadā CFLA turpināja 9 Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansēto projektu
administrēšanu par kopējo finansējumu 54,88 milj. Šveices franku jeb 92% no programmas ietvaros
pieejamā finansējuma.
Veicot noslēgto līgumu uzraudzību, 2014.gadā CFLA apstiprināja 27 projekta progresa pārskatus, t.sk.
līdzekļu pieprasījumus, saskaņoja 3 īstenošanas līguma grozījumus, veica 4 pārbaudes projektu īstenošanas
vietā.
CFLA 2014.gadā veica maksājumus finansējuma saņēmējiem 5 317 358 Šveices franku apjomā, līdz ar to
kopumā līdz 31.12.2014. veikto maksājumu apjoms ir 40 516 703 Šveices franku jeb 74% no noslēgto
līgumu apjoma.
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Informācija par CFLA stratēģijā noteikto rezultatīvo rādītāju izpildi:
2014.gadā CFLA nodrošināja darbības stratēģijā un 2014.gada darba plānā noteiktā rezultatīvā rādītāja “No
Šveices valdības atmaksās saņemto Aģentūras apstiprināto izdevumu īpatsvars (%)” sasniegšanu plānotajā
apjomā, t.i. 100%.

3.3.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros



72.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības
programmas finansējumu (2007 - 2013)”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 4 016 941 euro un, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešiem, izpilde
palielinājusies par 14,7%. Palielinājums saistīts ar projektu īstenotāju (valsts budžeta iestāžu) veiktajiem
izdevumiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētajos projektos.
Tika veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros
finansētajiem projektiem.
Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešu plānu, ir 69,5% (izdevumu
izpilde pret faktiski piešķirtajiem resursiem izdevumu segšanai ir 100%). Netika veikti izdevumi plānotajā
apmērā sakarā ar to, ka īstenoto projektu aktivitātes 2014.gadā netika ieviestas saskaņā ar plānoto laika
grafiku, kā rezultātā plānotās naudas plūsmas tika pārceltas laika periodā uz priekšu. Aktivitāšu ieviešanas
aizkavēšanās projektos saistīta ar problēmām iepirkumos (konkursa izbeigšana bez rezultāta un atkārtota tā
organizēšana), zemu mērķgrupas aktivitāti, kavējumiem atbilstošas pamatojošās dokumentācijas izstrādē,
kā arī iztrūkstošu līdzfinansējumu projekta īstenošanai.



72.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas
apgūšanai”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 54 euro un, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešiem, izpilde nav
mainījusies.
Izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešu plānu, ir 98,2%, atlikums saistīts ar
budžeta plānošanas specifiku.



72.06.00 apakšprogramma „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007 2013) projekta partneriem”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 138 902 euro un, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešiem, izpilde
palielinājusies par 49,4%. Palielinājums saistīts ar to, ka palielinājies individuālajā projektā CH03
„Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā” veikto maksājumu apmērs.
Izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešu plānu, ir 20%. Netika veikti
izdevumi plānotajā apmērā sakarā ar to, ka projekta īstenošanas laika grafiks un kvalitāte neatbilda
sākotnēji plānotajam, kā rezultātā tika veikti grozījumi projekta līgumā, pagarinot projekta ieviešanu, kā
arī veicot kvalitatīvus uzlabojumus projektā (pārdalot daļu no projekta partnera plānotajām aktivitātēm
projekta īstenotājam). Ņemot vērā pagarināto projekta īstenošanas termiņu, plānotā naudas plūsma tika
pārcelta laika periodā uz priekšu.



72.07.00 apakšprogramma „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu
īstenošanai”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 296 371 euro un, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešiem, izpilde
samazinājusies par 35,7%. Samazinājums saistīts ar projekta īstenotāja Latvijas Attīstības finanšu
institūcijas „Altum” veiktajiem izdevumiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētajā
projektā CH08 „Mikrokreditēšanas programma”. Izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar
2014.gada 12 mēnešu plānu, ir 99,8%.
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3.4. Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas
2007.- 2013.gada plānošanas perioda sertificējošās institūcijas funkciju
īstenošana
3.4.1. Darbības virziena mērķis.
Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu sertificēšanas iestādes funkciju īstenošanu Solidaritātes
programmas ietvaros.

3.4.2. Budžeta apakšprogrammas.
Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja šādās budžeta apakšprogrammās:




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 2014.gadā skatiet
3.4.5.sadaļā un 1.pielikumā.

3.4.3. Darbības virziena apraksts.
Solidaritātes programmas ietvaros ir pieejams finansējums 33 909 169 eiro apmērā. CFLA, veicot
sertificēšanas iestādes funkcijas, apstiprina fondu projektu ietvaros veiktos izdevumus pirms progresa vai
noslēguma ziņojuma iesniegšanas EK.

CFLA galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2014.gadā:






pārbaudīts, vai izdevumu deklarācijas ir precīzas, deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošiem ES un
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas izraudzītas
saskaņā ar programmai piemērojamiem kritērijiem;
pārbaudītas vadošās iestādes procedūru un veikto pārbaužu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
datorizēti glabāti EK deklarēto izdevumu grāmatvedības dati;
nodrošināta nepamatoti izmaksāta ES finansējuma un soda procentu atgūšanu uzraudzība, kā arī
uzskaitītas atgūstamās summas un ES vispārējā budžetā atgūtās summas.

3.4.4. Darbības rezultāti.
2014.gadā, turpinot sertificēšanas iestādes funkciju īstenošanu Solidaritātes programmas ietvaros, CFLA
sertificēja izdevumus 4 551 238 euro apmērā (EK daļa) līdz ar to kopumā līdz 31.12.2014. ir sertificēti
izdevumi 17 363 675 euro apjomā jeb 51% apjomā no programmā pieejamā finansējuma. 2014.gadā CFLA
pārbaudīja 4 vadošās iestādes sagatavotos ziņojumus un sagatavoja 4 izdevumu apstiprinājumus.

Informācija par CFLA stratēģijā noteikto rezultatīvo rādītāju izpildi:
2014.gadā CFLA nodrošināja darbības stratēģijā un 2014.gada darba plānā noteiktā rezultatīvā rādītāja „No
Eiropas Komisijas atmaksās saņemto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sertificēto izdevumu īpatsvars
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam ietvaros (%)”
izpildi plānotajā apjomā, t.i., 100 %.
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3.4.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros.



73.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu
pārvaldīšanas pamatprogrammas apgūšanai (2007 - 2013)”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 18 718 euro un, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešiem, kopējā izpilde
palielinājusies par 5,3%, palielinājušies izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar projekta ietvaros
finansētā darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanu, t.i., tika veikta apmaksa par angļu valodas apmācībām,
kā arī veikti izdevumi par dalību Eiropas nodokļu, ekonomikas un tiesību akadēmijas organizētajā seminārā
„EU Funding for Home Affairs and Security”.
Izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešu plānu, ir 92,3%. Netika veikti
piešķirtie līdzekļi atlīdzībai sakarā ar izmaiņām atvaļinājumu naudas izmaksā (izmaksa tika veikta no cita
finansējuma saistībā ar atbalstāmām izmaksām projektos) un plānotie izdevumi precēm un pakalpojumiem
saistībā ar izmaiņām semināra dalības maksas un komandējuma izmaksu veikšanas kārtībā.
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3.5. Publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkciju
īstenošana
3.5.1. Darbības virziena mērķis.
Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu PPP uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju
īstenošanu.

3.5.2. Budžeta apakšprogrammas.
Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja budžeta 38.01.00 apakšprogrammā "Eiropas
Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija".
Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2014.gadā skatiet
1.pielikumā.

3.5.3. Darbības virziena apraksts.
PPP ir sadarbība starp publisko un privāto sektoru, sniedzot sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu, ko
tradicionāli sniegtu publiskais sektors.
PPP projektu ieviešanas intensitāte ir saistīta ar publiskā sektora vēlmi, interesi un iespējām kā alternatīvu
tradicionālajam iepirkumam izmantot PPP iepirkumu, pirms tam sagatavojot un saskaņojot ar CFLA un
FM finanšu un ekonomiskos aprēķinus par izvēlētas projekta ieviešanas alternatīvas izdevīgumu. Tā kā
PPP iepirkuma uzsākšana ir laikietilpīgāka un sarežģītāka nekā tradicionālais iepirkums, publiskais sektors
līdz šim nav izrādījis lielu aktivitāti šādu projektu ieviešanā.
CFLA galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2014.gadā:




izvērtēti finanšu un ekonomiskie aprēķini;
sniegtas konsultācijas interesentiem par PPP jautājumiem un sadarbībā ar nozares politikas
plānotāju sagatavoti priekšlikumi PPP attīstībai.

3.5.4. Darbības virziena rezultāti.
Nodrošinot PPP uzraudzības institūcijas (t.sk. kompetences centra) funkciju īstenošanu, CFLA sagatavoja
ikgadējo PPP ziņojumu un sniedza pārskatu MK un FM par PPP aktualitātēm, problēmjautājumiem, kā arī
sagatavoja priekšlikumus PPP vides uzlabošanai. Tāpat 2014.gadā CFLA turpināja darbu pie finanšu un
ekonomisko aprēķinu izvērtēšanas, tika sagatavotas 4 precizējumu vēstules, kā arī organizētas tikšanās ar
publisko partneru pārstāvjiem. Pēc attiecīgo precizējumu iestrādes un atkārtotas pārbaudes tika sagatavoti
2 atzinumi par izmantotajiem pieņēmumiem un risku pārdali. Papildus minētajam, tika sniegtas 15
konsultācijas par dažādiem PPP jautājumiem pēc publiskā vai privātā sektora, t.sk. ārvalstu interesentu,
pieprasījuma.
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3.6. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta 2004.-2009.gada plānošanas perioda ietvaros
piešķirto finanšu līdzekļu administrēšana
3.6.1. Darbības virziena mērķi.
Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta īstenoto programmu
projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību.

3.6.2. Budžeta apakšprogrammas.
Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja budžeta 38.01.00 apakšprogrammā "ES
pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija". Detalizētu finanšu informāciju par
budžeta apakšprogrammas finansējuma izlietojumu 2014.gadā skatiet 1.pielikumā.

3.6.3. Darbības virziena apraksts.
2014.gadā CFLA turpināja pabeigto projektu pēc-uzraudzību, veicot specifisko vai vispārīgo nosacījumu
izpildes kontroles pēc projektu pabeigšanas.

3.6.4. Darbības virziena rezultāti.
Ņemot vērā to, ka 2013. gadā tika pabeigta visu aktīvo projektu administrēšana, 2014.gadā CFLA turpināja
70 pabeigto projektu pēc-uzraudzību, veicot specifisko vai vispārīgo nosacījumu izpildes kontroles pēc
projektu pabeigšanas 70 projektos.

3.6.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros



71.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu”
Salīdzinot ar 2013.gada budžetu, 2014.gadam ir veiktas strukturālas izmaiņas un apakšprogramma netiek
plānota (2004.–2009.gada plānošanas perioda projekti ir noslēgušies, un visi noslēguma maksājumi
projektu īstenotājiem tika veikti 2012. un 2013.gadā).
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3.7. Phare un Pārejas programmu projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzība
3.7.1. Darbības virziena mērķis.
Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu Phare un Pārejas programmas īstenoto programmu projektu
rezultātu ilgtspējas uzraudzību.

3.7.2. Budžeta apakšprogrammas.
Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja budžeta 38.01.00 apakšprogrammā "Eiropas
Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija".
Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2014.gadā skatiet
1.pielikumā.

3.7.3. Darbības virziena apraksts.
2014.gadā Aģentūra, nodrošinot Phare un Pārejas programmas ieviešanas institūcijas funkcijas, turpināja
īstenoto programmu (projektu) rezultātu ilgtspējas uzraudzību laika posmā no programmas finanšu
memorandā vai finanšu lēmumā noteiktā izmaksu beigu datuma vai līgumu izpildes beigu datuma līdz
attiecīgās programmas slēgšanai.

3.7.4. Darbības virziena rezultāti.
Phare un Pārejas programmas ietvaros EK pārskata periodā ir slēgusi pēdējo atvēro Phare un Pārejas
programmas programmu (TF2004), līdz ar to CFLA ir beigusi Ministru kabineta (turpmāk – MK)
24.10.2006. noteikumos Nr.874 „Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē PHARE
programmu un Pārejas programmu” noteikto projektu rezultātu ilgtspējas novērtēšanas funkciju, t.i., CFLA
ir beigusi veikt Phare un Pārejas programmu ieviešanas institūcijas funkcijas.
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4. PERSONĀLS
CFLA nodarbināto cilvēkresursu skaits 2014.gadā bija vidēji 170 darbinieki, no kuriem 143 bija vispārējā
valsts civildienesta ierēdņa un 27 darbinieka statusā. CFLA Rīgas resorā 2014.gadā bija nodarbināti vidēji
141 darbinieks, bet reģionu nodaļās 29 darbinieki.
2014.gadā darbu CFLA uzsāka 23 darbinieki, darbu CFLA pārtrauca 15 darbinieki.
No visiem CFLA darbiniekiem sievietes ir 146, vīrieši - 24. Strādājošo vidējais vecums ir 36 gadi. Lielākais
skaits strādājošo ir dzimuši laikā no 1980. gada līdz 1989.gadam (50%) un laikā no 1970.gada līdz
1979.gadam (36%).
Lielākā daļa darbinieku, t.i. 104, CFLA strādā ilgāk par 5 gadiem, no kuriem lielākā daļa ir strādājuši ar
dažādām programmām un aktivitātēm. Ņemot vērā minēto, CFLA tiek saglabāta institucionālās atmiņa un
pastāvīgi paplašināts darbinieku kompetenču tvērums, kas nodrošina atbilstošu CFLA sniegto pakalpojumu
kvalitāti.
No visiem CFLA strādājošajiem 95% ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība, 58%
no strādājošajiem ir ieguvuši maģistra grādu. 115 darbiniekiem ir augstākā izglītība ekonomikā vai
vadībā/administrēšanā, 14 darbiniekiem - tiesību zinātnēs, 16 darbiniekiem - dabaszinātņu, matemātikas
vai informācijas tehnoloģiju jomā, 12 darbiniekiem- inženierzinātņu, ražošanas vai būvniecības jomā, 11
darbiniekiem- izglītības zinātņu vai pedagoģijas jomā, 8 darbiniekiem- humanitāro zinātņu vai mākslas
jomā, 6 darbiniekiem- veselības aprūpes vai sociālās labklājības jomā, 3 darbiniekiem- lauksaimniecības
jomā, 2 darbiniekiem- pakalpojumu jomā.
Katrs CFLA darbinieks, pildot to atbildībā esošos uzdevumus, iegulda savu intelektu, zināšanas un
pieredzi, tādējādi uzlabojot CFLA darbību. Lai nodrošinātu personāla izaugsmi un uzlabotu pakalpojumu
kvalitāti, CFLA nodrošina regulāras darbinieku iekšējās un ārējās mācības (semināri, pieredzes apmaiņas
pasākumi), piesaistot vadošos CFLA darbiniekus un nozares ekspertus, iespēju robežās darbiniekiem tiek
nodrošinātas dažādas mācības.
Ikgadēji tiek veikta darbinieku novērtēšana un noteikti sasniedzamie mērķi un veicamie uzdevumi.
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
CFLA mērķauditorija ir tās klienti - potenciālie un esošie finansējuma saņēmēji CFLA pārziņā esošajās
programmās un finanšu instrumentos, sadarbības partneri, kā arī citi interesenti par ES fondu finansējuma
piesaisti projektu realizācijā.
2014.gadā, nodrošinot komunikācijas pasākumu īstenošanu ar sabiedrību, CFLA:
 nodrošināja sadarbību un informācijas apmaiņu ar klientiem tiem ērtākā veidā - klātienē,
telefoniski, elektroniski, mājaslapā. Dažādojot informācijas kanālus, tika izveidots CFLA konts
sociālās saziņas vietnē Twitter.com (@CFLA_gov_lv);
 turpināja pirms vairākiem gadiem iesākto praksi par projekta uzraudzību no projekta sākuma līdz
beigām visos ar projekta ieviešanu saistītos procesos nosakot vienu atbildīgo darbinieku, tādējādi
saziņā un komunikācijā ar klientiem ievērojot „vienas pieturas aģentūras” principu un minimizējot
komunikācijas un informācijas riskus;
 organizēja klientu apmācības, rīkojot seminārus, sniedzot konsultācijas gan pirms projektu
iesniegumu atlases, gan projektu īstenošanas laikā par būtiskākajām attiecīgā projekta ieviešanas
cikla aktualitātēm;
 nodrošināja klientiem maksimāli pietuvināta pakalpojuma sniegšanu CFLA reģionālajās nodaļās
Cēsīs, Kuldīgā, un Rēzeknē.

Informācija mājaslapā
CFLA informē mērķauditoriju par būtiskākajiem un aktuālākajiem jautājumiem, publicējot informācijas
savā mājaslapā www.cfla.gov.lv.
CFLA mājaslapā interesentiem ir pieejama gan vispārīga informācija par CFLA, gan informācija par CFLA
īstenoto darbības virzienu aktualitātēm, sasniegto progresu projektu ieviešanā un finansējuma apguvē, un,
kas vissvarīgāk CFLA klientiem, mājaslapā ir pieejama specifika informācija, norādes, ieteikumi, problēmu
apraksti un priekšlikumi to risināšanai, kas ir noderīgi projektu īstenošanā.
Sadarbojoties ar FM, CFLA publicē aktuālo informāciju arī ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.
2014.gadā CFLA ir sagatavojusi un publicējusi mājaslapas www.cfla.gov.lv sadaļā Jaunumi 45 ziņas.
Tāpat CFLA 2014.gadā ir aktualizējusi un pilnveidojusi informatīvu materiālu finansējuma saņēmējiem
mājaslapas www.cfla.gov.lv sadaļā Palīgs finansējuma saņēmējiem, apkopojot praktisku informāciju par
iesniedzamajiem dokumentiem, to iesniegšanas termiņiem un galvenajiem nosacījumiem, kā arī
svarīgākajiem procesiem visos projekta ieviešanas posmos.
2014.gadā CFLA mājaslapa www.cfla.gov.lv ir apmeklēta 48 736 reizes. Mājaslapas sadaļas Struktūrfondi
un Kohēzijas fonds 2007-2013, kurā publicēta informācija par CFLA kā ES fondu sadarbības iestādes
administrētajām aktivitātēm, apmeklētākās apakšsadaļas:
 Projektu īstenošana – gada laikā skatīta 11 810 reizes ( 8 906 unikālie skatījumi);
 Palīgs finansējuma saņēmējiem – gada laikā skatīta 10 937 reizi (8 356 unikālie skatījumi);
 Vispārīgā informācija – gada laikā skatīta 5 468 reizes (3 956 unikālie skatījumi).
2014. gada nogalē veikta mājaslapas pārstrukturizācija, izveidojot sadaļas ES fondi 2007-2013 (sadaļas
Struktūrfondi un Kohēzijas fonds 2007-2013 saturs) un ES fondi 2014 – 2020.

Informatīvie un konsultatīvie semināri, konsultācijas
2014. gadā CFLA turpināja konsultēt savus klientus, rīkojot informatīvos seminārus: tika organizēti 10
informatīvie semināri ES finansējuma saņēmējiem par ES fondu projektu īstenošanu 3.darbības
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros Rīgā un reģionos, t.sk. Kuldīgā, Rēzeknē un Madonā.
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Šos seminārus apmeklēja 367 dalībnieki. Atsaucoties uz Nodarbinātības valsts aģentūras uzaicinājumu, par
aktuālo projektu īstenošanā CFLA sniedza prezentāciju Cēsīs.
Tāpat 2014. gadā CFLA sniedza interesentiem informāciju par 2014. – 2020. gada plānošanas perioda
aktualitātēm, izmaiņām un plāniem, piedaloties Ekonomikas ministrijas organizētajā forumu ciklā “Forums
par atbalsta iespējām uzņēmējiem” Cēsīs, Valmierā, Ogrē, Gulbenē, Rēzeknē, Bauskā, Jūrmalā, Liepājā,
Daugavpilī, Alūksnē un Aizkrauklē; Finanšu ministrijas semināru ciklā “ES fondi – augam kopā!”
Smiltenē, Jelgavā, Daugavpilī, Ventspilī un Rīgā, kā arī Zemgales plānošanas reģiona organizētajā
seminārā reģiona pašvaldības darbiniekiem Ozolniekos.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar CFLA darba kvalitāti.
CFLA klientu apmierinātības aptauju plāno veikt 2015.gada 2.pusgadā, iekļaujot aptaujā arī ES fondu
2014 – 2020 finansējuma saņēmējus. Informāciju par aptaujas rezultātiem CFLA publicēs savā mājaslapā
www.cfla.gov.lv.
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6. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
2014.gadā CFLA turpinās aktīvu darbu, administrējot tās kompetencē esošās programmas un finanšu
instrumentus. CFLA 2015.gadam ir izvirzījusi šādas prioritātes un uzdevumus:










nodrošināt CFLA pakāpeniski, bet būtiski pieaugošam darba apjomam atbilstošu un optimālu
cilvēkresursu plānošanu un piesaisti, efektīvu darba organizāciju (pakāpeniskas izmaiņas CFLA
institucionālajā struktūrā);
veicināt normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstošu CFLA administrēto
programmu un projektu ieviešanas uzraudzību un izdevumu atbilstības kontroli, t.sk. nodrošinot
savlaicīgu ES fondu 2014 – 2020 projektu iesniegumu atlasi;
turpināt ES fondu 2014 – 2020 IKS izstrādi un aktualizāciju;
nodrošināt KP VIS izveidi un veicināt elektronisko datu apmaiņu ar finansējuma saņēmējiem un
citām ES fondu ieviešanā iesaistītajām iestādēm;
nodrošinot CFLA izstrādātās IKS akreditāciju un KP VIS sertifikāciju;
sniegt priekšlikumus un līdzdarboties ārējo normatīvo aktu izstrādes un pilnveidošanas procesā;
īstenot potenciālajiem un esošajiem finansējuma saņēmējiem (klientiem) atbalsta, skaidrojoša un
izglītojoša rakstura pasākumus par ES fondu atbalsta saņemšanas iespējām, kā arī projektu
īstenošanas kvalitātes uzlabošanu;
veikt nepieciešamos priekšdarbus ES fondu 2007 – 2013 slēgšanas procesa nodrošināšanai un
sekmīgi pabeigt ES fondu 2007 – 2013 projektu ieviešanas uzraudzību.
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PIELIKUMI
1.Pielikums
Budžeta apakšprogrammu finanšu līdzekļu izlietojums, euro
Ieņēmumu un izdevumu pozīcija

Plāns
(ar
izmaiņām)

Izpilde

38.01.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu
koordinācija”
Resursi izdevumu segšanai
1 347 057
1 317 764
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
1 347 057
1 317 764
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
1 347 057
1 317 764
Izdevumi – kopā
1 347 057
1 317 764
Uzturēšanas izdevumi
1 234 028
1 205 987
Kārtējie izdevumi
1 234 028
1 205 987
Atlīdzība
981 126
974 547
Atalgojums
725 000
721 651
Preces un pakalpojumi
252 902
231 440
Kapitālie izdevumi
113 029
111 777
Pamatkapitāla veidošana
113 029
111 777
61.06.00 „Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projektu (2007–2013)”
Resursi izdevumu segšanai
2 587 394
2 587 394
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2 587 394
2 587 394
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2 587 394
2 587 394
Izdevumi – kopā
2 587 394
2 587 394
Uzturēšanas izdevumi
2 587 394
2 587 394
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
2 587 394
2 587 394
Subsīdijas un dotācijas
2 587 394
2 587 394
62.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
finansējumu (2007–2013)”
Resursi izdevumu segšanai
39 736 235
39 736 231
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
39 736 235
39 736 231
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
39 736 235
39 736 231
Izdevumi – kopā
39 736 235
39 736 231
Uzturēšanas izdevumi
6 350 078
6 350 077
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
6 350 078
6 350 077
sadarbība
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem
6 350 078
6 350 077
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem
6 350 078
6 350 077
uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
Kapitālie izdevumi
Kapitālo izdevumu transferti
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem
kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

33 386 157
33 386 157
33 386 157
33 386 157

33 386 154
33 386 154
33 386 154
33 386 154
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62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas
finansējuma saņēmējiem (2007–2013)”
Resursi izdevumu segšanai
65 522 505
65 522 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
65 522 505
65 522 500
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
65 522 505
65 522 500
Izdevumi – kopā
65 522 505
65 522 500
Uzturēšanas izdevumi
34 202 390
34 202 387
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
34 032 412
34 032 410
Subsīdijas un dotācijas
34 032 412
34 032 410
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
169 978
169 977
sadarbība
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem
169 978
169 977
noteiktam mērķim
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas
169 978
169 977
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
Kapitālie izdevumi
31 320 115
31 320 113
Kapitālo izdevumu transferti
31 320 115
31 320 113
Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citiem budžetiem
31 320 115
31 320 113
noteiktam mērķim
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas
31 320 115
31 320 113
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
63.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–
2013)”
Resursi izdevumu segšanai
2 392 761
2 124 701
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2 392 761
2 124 701
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
2 392 761
2 124 701
Izdevumi – kopā
2 392 761
2 124 701
Uzturēšanas izdevumi
2 392 761
2 124 701
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
2 392 761
2 124 701
sadarbība
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem
2 392 761
2 124 701
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem
2 392 761
2 124 701
uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
70.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007–2013)”
Resursi izdevumu segšanai
17 066 853
16 969 561
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
17 066 853
16 969 561
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
17 066 853
16 969 561
Izdevumi – kopā
17 066 853
16 969 561
Uzturēšanas izdevumi
16 700 881
16 644 083
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
16 700 881
16 644 083
sadarbība
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem
16 700 881
16 644 083
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem
16 700 881
16 644 083
uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
Kapitālie izdevumi
365 972
325 478
Kapitālo izdevumu transferti
365 972
325 478
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
365 972
325 478
29
CENTRĀLĀS FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRAS PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 2014

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem
kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

365 972

325 478

70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)”
Resursi izdevumu segšanai
2 544 676
2 494 428
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2 544 676
2 494 428
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2 544 676
2 494 428
Izdevumi – kopā
2 544 676
2 494 428
Uzturēšanas izdevumi
2 430 689
2 380 442
Kārtējie izdevumi
2 430 689
2 380 442
Atlīdzība
2 069 470
2 042 778
Atalgojums
1 553 404
1 531 988
Preces un pakalpojumi
361 219
337 664
Kapitālie izdevumi
113 987
113 986
Pamatkapitāla veidošana
113 987
113 986
72.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas
finansējumu (2007–2013)”
Resursi izdevumu segšanai
5 782 975
4 016 941
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
5 782 975
4 016 941
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam
5 782 975
4 016 941
Izdevumi – kopā
5 782 975
4 016 941
Uzturēšanas izdevumi
5 782 975
4 016 941
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
5 782 975
4 016 941
sadarbība
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem
5 782 975
4 016 941
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem
5 782 975
4 016 941
uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
72.05.00 „Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai”
Resursi izdevumu segšanai
55
54
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
55
54
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
55
54
Izdevumi – kopā
55
54
Uzturēšanas izdevumi
55
54
Kārtējie izdevumi
55
54
Preces un pakalpojumi
55
54
72.06.00 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007–2013) projekta
partneriem”
Resursi izdevumu segšanai
694 188
138 902
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
694 188
138 902
Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto
694 188
138 902
projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības
programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība
Izdevumi – kopā
694 188
138 902
Uzturēšanas izdevumi
694 188
138 902
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
694 188
138 902
Subsīdijas un dotācijas
694 188
138 902
72.07.00 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu īstenošanai”
Resursi izdevumu segšanai
296 888
296 371
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
238 079
237 655
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Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
238 079
237 655
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
58 809
58 716
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
58 809
58 716
Izdevumi – kopā
296 888
296 371
Uzturēšanas izdevumi
296 888
296 371
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
296 888
296 371
Subsīdijas un dotācijas
296 888
296 371
73.05.00 „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas
apgūšanai (2007–2013)”
Resursi izdevumu segšanai
20 289
18 718
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
20 289
18 718
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
20 289
18 718
Izdevumi – kopā
20 289
18 718
Uzturēšanas izdevumi
20 289
18 718
Kārtējie izdevumi
20 289
18 718
Atlīdzība
18 119
17 159
Atalgojums
13 854
13 078
Preces un pakalpojumi
2 170
1 559
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2.pielikums
CFLA struktūra 2014.gadā (apstiprināta ar 29.08.2014. rīkojumu)

DIREKTORS
PROGRAMMU VADĪBAS
UN UZRAUDZĪBAS
DEPARTAMENTS
DIREKTORA VIETNIEKS
STRATĒĢISKAJOS
JAUTĀJUMOS

PUBLISKĀS PĀRVALDES
PROJEKTU
DEPARTAMENTS

PROGRAMMU
UZRAUDZĪBAS UN
STRATĒĢISKĀS
PLĀNOŠANAS
NODAĻA

EIROPAS
SAVIENĪBAS FONDU
PUBLISKĀS
PĀRVALDES
PROJEKTU NODAĻA

PROGRAMMU
VADĪBAS UN
METODIKAS
NODAĻA

EIROPAS
SAVIENĪBAS FONDU
ŪDENSSAIMNIECĪBA
S PROJEKTU
NODAĻA

SPECIĀLO
PROGRAMMU
PROJEKTU
VADĪBAS NODAĻA

VADĪBAS
INFORMĀCIJAS
SISTĒMAS NODAĻA

EIROPAS SAVIENĪBAS
FONDU TEHNISKĀS
PALĪDZĪBAS UN
VESELĪBAS APRŪPES
PROJEKTU
DEPARTAMENTS

FINANŠU VADĪBAS UN
GRĀMATVEDĪBAS
DEPARTAMENTS

EIROPAS
SAVIENĪBAS FONDU
VESELĪBAS UN
SATIKSMES
PROJEKTU NODAĻA

TEHNISKĀS
PALĪDZĪBAS
PROJEKTU NODAĻA

SERTIFICĒŠANAS,
FINANŠU
ADMINISTRĒŠANAS
UN PLĀNOŠANAS
NODAĻA

EIROPAS
SAVIENĪBAS FONDU
KULTŪRAS UN
VIDES PROJEKTU
NODAĻA

VESELĪBAS APRŪPES
ATTĪSTĪBAS
PROJEKTU NODAĻA

EIROPAS SAVIENĪBAS
FONDU
INFRASTRUKTŪRAS
PROJEKTU
DEPARTAMENTS

KURZEMES
REĢIONA NODAĻA

VIDZEMES
REĢIONA NODAĻA

LATGALES
REĢIONA NODAĻA

FINANŠU
INSTRUMENTU
MAKSĀJUMU UN
GRĀMATVEDĪBAS
UZSKAITES NODAĻA

JURIDISKĀ UN ADMINISTRATĪVĀ
NODROŠINĀJUMA
DEPARTAMENTS
DIREKTORA VIETNIEKS
PROGRAMMU UN PROJEKTU
ATBILSTĪBAS JAUTĀJUMOS
JURIDISKĀ
NODROŠINĀJUM
A NODAĻA

PROJEKTU
ATLASES NODAĻA

LIETVEDĪBAS UN
ARHĪVA NODAĻA

ADMINISTRATĪVĀ
NODROŠINĀJUMA
NODAĻA
INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJU
NODAĻA
PERSONĀLVADĪBA
S NODAĻA
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