
  

 
ES fondu Revīzijas iestādes 

pieeja krāpšanas riska 
izvērtēšanā un mazināšanā 

 

Nata Lasmane 
Finanšu ministrija 

Revīzijas iestādes vadītāja 
Zvērināta revidente, CGAP 

2013.gada 12.aprīlis 
 



  

Prezentācijas mērķis 

 Sniegt priekšstatu par pieeju ES  

 fondu revīzijai.  
 

 Iepazīstināt ar Revīzijas  iestādes 

 lomu, funkcijām un  darba apjomu. 

  

    Iepazīstināt ar pieeju       

 krāpšanas risku identificēšanā. 
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Prezentācijas saturs 

1. Revīzijas iestādes darbību 

regulējošie ES normatīvie akti. 

2. Revīzijas iestādes funkcijas. 

3. ES fondu vadības un kontroles 

sistēmas institucionālais modelis. 

4. Revīzijas pieeja. 
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  ES fondu uzraudzības 

organizatoriskā  

struktūra 
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Revīzijas iestādes darbību 

regulējošie ES normatīvie akti 

(EK) No 1083/2006 art 59 –  katrai darbības  

programmai DV norīko revīzijas iestādi (RI):  

valsts iestādi vai struktūru, kas ir funkcionāli  

neatkarīga no vadošās iestādes un  

sertifikācijas iestādes un kas ir atbildīga par  

vadības un kontroles sistēmas efektīvas  

darbības pārbaudi. 

• Saskaņā ar Struktūrfondu un Kohēzijas 

Fonda likumu par RI ir noteikta Finanšu  

Ministrija (FM). 

• Saskaņā ar FM reglamentu RI funkciju veic  

ESFRD. 
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Revīzijas iestādes funkcijas, kas 

noteiktas normatīvajos aktos 

(EK) No 1083/2006 [art 62 – RI funkcijas] GALVENĀS 

- Revīzijas stratēģijas izstrāde; 

- nodrošināt to, ka tiek veiktas revīzijas, lai pārbaudītu darbības 

programmas vadības un kontroles sistēmu efektīvu darbību 

(sistēmu auditi); 

- nodrošināt to, ka darbību revīzijas veic, pamatojoties uz atbilstīgu 

izlasi, lai pārbaudītu deklarētos izdevumus;  

- līdz katra gada 31. decembrim iesniegt Komisijai gada kontroles 

ziņojumu un atzinumu. 

Revīzijas iestāde nodrošina, ka revīzijas veic, ņemot vērā 

starptautiski atzītus revīzijas standartus. 
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Revīzijas iestādes funkcijas 

Sniegt Eiropas Komisijai viedokli (atzinumu) par to, vai:  

1) ES fondu administrēšanai izveidotā kontroles sistēma 

ir efektīva => lai to nodrošinātu, veic sistēmas 

auditus administrējošajās institūcijās (aģentūras un 

nozaru ministrijas,  t.sk. darbību atkārtošana pie 

finansējuma saņēmējiem); 

2) iepriekšējā kalendārajā gadā Eiropas Komisijai 

deklarētie izdevumi ir attiecināmi (likumīgi un 

pareizi) finansēšanai no ES fondiem => lai to 

nodrošinātu, veic projektu pārbaudes (darbību 

revīzijas). 
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ES fondu vadības un kontroles 

sistēmas institucionālais modelis LV 

Vadošā iestāde (FM) 
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Iepirkumu 

uzraudzības 

birojs 

Deleģē ES fondu īstenošanas, kontroles un uzraudzības funkcijas aktivitāšu un projektu līmenī 

Revīzijas 

iestāde (FM) 
Sertifikācijas iestāde un 

Maksājumu iestāde  (VK) 
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EK regulas 1083 60.panta vadošās iestādes funkcijas: 
1.c) vienotā informācijas sistēmas izveide 

2.e) izvērtējumi par darbības programmu īstenošanu 

3.h) uzraudzības komiteju organizēšana 

4.i) gada un noslēguma ziņojumu sagatavošana un iesniegšana 

5.k) informācijas par Lielajiem projektiem sniegšana EK 

EK regulas 1083 60.panta deleģētās īstenošanas, uzraudzības un 
kontroles funkcijas: 
a) projektu atlase (daļēji) 
b) izdevumu attiecināmība/projekta pārbaudes uz vietas 

d) grāmatvedības uzskaite 

f) dokumentu uzglabāšana 

g) pārliecības sniegšana sertifikācijas iestādei (daļēji) 

j) informācijas un publicitātes (daļēji) 
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Pārbaužu veidi (1) 

 Sadarbības iestāde (iestāde, ar kuru ir noslēgts līgums) veic 

pārbaudes: 

  pirms līguma slēgšanas, 

  projekta realizācijas laikā (t.sk. iepirkumu pirmspārbaudes), 

  pirms-maksājumu veikšanas, 

 pēc projekta pabeigšanas, ja līgums paredz pēc-projekta 

saistības.  

 Vadošā iestāde un Sertifikācijas iestāde veic pārbaudes: 

  Sadarbības iestādēs, 

  Atbildīgajās iestādēs (nozaru ministrijās), 

  atsevišķos gadījumos – uz vietas pie finansējuma 

saņēmējiem. 
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Pārbaužu veidi (2) 

 Eiropas Komisijas audits: 

 vai var paļauties uz Revīzijas iestādes darbu (veic arī 

atkārtotas pārbaudes projektu īstenošanas vietās) 

 īpaša mērķa pārbaudes (fact finding)– atkarībā no 

mērķa. 

 Eiropas Revīzijas palāta 

pārbauda EK darba efektivitāti, 

 veic ticamības deklarācijas pārbaudes (izlases veidā 

konkrētus projektu maksājuma pieprasījumus). 

 

 



  

Revīzijas iestādes pieeja 

 

Revīzijas iestāde veic savu darbu 3 posmos – sistēmu 

auditi, darbību revīzijas un rezultātu apkopojums. 

 

 

 

Gada kontroles ziņojums + Atzinums par Latvijā 

izveidotās ES fondu sistēmu darbības efektivitāti un 

sertificēto izdevumu likumību un atbilstību. 
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Revīzijas iestādes pārbaudes 

 Informācija, kas pieejama datu bāzēs 
 

Dokumentācija, kas jau  

  iesniegta līgumslēdzējām  

  iestādēm 
 

Uz vietas pie pārbaudāmā   

  uzņēmuma / iestādes 
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1.posms - Sistēmu auditi 

1.posms: kontroles sistēmas novērtējuma revīzijas – 

SISTĒMU AUDITI. 

– Revīzijas tiek veiktas starpniekinstitūcijās un atbildīgajās 

institūcijās, kā arī vadošajā iestādē + darbību atkārtošana pie 

finansējuma saņēmējiem. 

– Rezultātā sistēma katrā konkrētā iestādē tiek novērtēta 

kategorijās 1-4. Novērtējumi tiek piešķirti atbilstoši EK 

izstrādātajām vadlīnijām: 

  1 - darbojas labi, tikai nebūtiski uzlabojumi ir nepieciešami.  

  2 - darbojas, bet nepieciešami atsevišķi uzlabojumi.  

  3 - darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski uzlabojumi.  

  4 - kontroles sistēma nedarbojas.   
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EK noteiktas 7 pamatprasības 

EK vadlīnijas par kopēju metodoloģiju vadības un 

kontroles sistēmu novērtēšanai 2007.-2013.gada 

periodā 
7 pamatprasības: 

1.pamatprasība – skaidri noteiktas un nodalītas funkcijas iestādē, kā 

arī starp iestādēm 

2.pamatprasība – izstrādāta procedūra, kuru izmanto finansēto 

darbību atlasei 

3.pamatprasība – skaidra un atbilstoša informācija un vadlīnijas ES 

fondu finansējuma saņēmējiem 

15 



  

EK noteiktas 7 pamatprasības 

4.pamatprasība – izstrādāta procedūra, kuru izmanto projektu vadības 

uzraudzībai 

 

5.pamatprasība - skaidra un izsekojama dokumentācija pierādījumiem par 

ES fondu vadību 

 

6.pamatprasība - droša informācijas sistēma finansējuma uzskaitei, 

uzraudzībai un pārskatu sagatavošanai 

 

7.pamatprasība – revīzijas iestādes atklāto sistēmisko trūkumu novēršanas 

un labošanas procedūras esība 
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2.posms – Darbību revīzijas 

2.posms: darbību jeb projektu revīzijas, kuru rezultātā 

tiek noteikts, vai projekta izdevumi ir likumīgi un atbilstoši. 

– Projekti tiek atlasīti pēc statistikās atlases principiem, izmantojot 

Naudas vienību atlases metodi (Monetry Unit Sampling). 

– Darbību revīzijas tiek veiktas pie finansējuma saņēmējiem - 

konkrētiem atlasītajiem projektiem. 

– Darbību revīziju rezultātā tiek noteikts kļūdas līmenis, kas tiek  

  salīdzināts ar būtiskuma līmeni (2%) un izvērtēta  

   nepieciešamība atlasīt papildus vienības. 
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Darbību revīziju apjoms 

Darbību revīzijas pie finansējuma saņēmēja tiek veiktas ar mērķi 

pārliecināties, ka izdevumi, par kuriem pieprasīts ES finansējums ir: 

1) atbilstoši programmas un projekta mērķim; 

2) atbilstoši grāmatvedības uzskaites reģistriem un attaisnojuma 

dokumentu oriģināliem, kas glabājas pie finansējuma saņēmēja; 

3) atbilstoši ES un nacionālajiem normatīvajiem aktiem – 

attiecināmība, iepirkumi, valsts atbalsts, publicitāte, vides 

prasības, vienlīdzīgas iespējas… 

4) Sabiedriskais līdzfinansējums samaksāts savlaicīgi un  

       pilnā apmērā. 
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Dokumenti, kas parasti ir pakļauti 

pārbaudei (pie finansējuma saņēmēja): 
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 Vadības rīkojumi attiecībā uz projektu 

 Iepirkuma dokumenti, noslēgtie līgumi 

 Grāmatvedības organizācijas dokumenti 

 Rēķini, Pavadzīmes, Maksājumu 

uzdevumi  

 Pieņemšanas – nodošanas akti 

 Bankas kontu izraksti 

 Atskaites par izpildi 

 Darba laika uzskaites tabeles 

 Pamatlīdzekļu uzskaites reģistri / 

kartiņas 

 Debitoru / kreditoru reģistri 

 Tehniskā dokumentācija 

 

 Ekspertu slēdzieni 

 Tehniskās pases 

 Būvuzraudzības žurnāli … 



  

3.posms – Rezultātu apkopojums  
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Gada kontroles ziņojums (GKZ) 

2012 

Revīzijas iestādes apjoms GKZ 2012: 

• 16 sistēmu auditi, aptverot visas ES fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas 

• 4 horizontālie sistēmu auditi: 

– informāciju tehnoloģiju sistēmu efektivitāte un drošība 

– komercdarbības atbalsta kontroles sistēma 

– publiskā iepirkuma kontroles sistēma 

– finanšu instrumentu kontroles sistēma. 

• 2 regulārās darbību revīzijas, kurās pārbaudāmās vienības (projektu 

maksājuma pieprasījumi) tika atlasītas pēc statistikas teorijas pamatprincipiem  

• 3 papildu revīzijas: 

– izlases reprezentativitātes nodrošināšanai 

– paaugstināta riska projektiem 

– EK deklarēto avansu uzraudzība 
21 



  

ES fondu vadības un kontroles 

sistēmas novērtējums 

Sistēmu 

auditu 

novērtējums 

Sertificēto izdevumu revīziju 

kļūdu līmenis 

Sistēmiska kļūda, kurai nevar 

novērtēt finanšu ietekmi 

Zem 

būtiskuma 

līmeņa (< 2%) 

Virs būtiskuma 

līmeņa (> 2%) 

Būtiska, bet ne 

visaptveroša 

Būtiska un 

visaptveroša 

2 
Atzinums bez 

iebildēm 
N/a N/a N/a 
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EK tika iesniegts Atzinums bez iebildēm, jo Revīzijas iestāde secināja, ka: 

• izveidotā ES fondu vadības un kontroles sistēma ir vērtējama 

2.kategorijā (sistēma darbojas, taču tajā ir nepieciešami atsevišķi 

pilnveidojumi); 

• Iespējamā kļūda 2011.gadā EK deklarētajos izdevumos ir 0,86% (kļūdas 

līmenis izlasē ir 1,26%).   
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Revīzijās pārbaudītie izdevumi: 

• Regulāro revīziju apjoms – 141 (no 4779) 

maksājuma pieprasījumi par summu 

115,26milj. LVL (no 515,25 milj. LVL) => 22,4% 

 

• Papildu revīziju apjoms – 62 maksājuma 

pieprasījumi par summu 6,32 milj. LVL  
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Revīzijās konstatētie trūkumi (1): 

Regulāro revīziju ietvaros konstatētie trūkumu sadalījumā pa 

jomām 
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Revīzijās konstatētie trūkumi (2): 

Papildu revīziju ietvaros konstatētie trūkumu sadalījumā pa 

jomām 



  

Revīzijās konstatētie trūkumi (3): 
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 Iepirkumu jomā (40 gadījumi): 

 Pārkāpumi iepirkuma procedūrā (neatbilstoši īsi/saīsināti piedāvājumu 

iesniegšanas termiņi/neatbilstoša vērtēšana) = 7 gadījumi; 

 Diskriminējošas un/vai pārāk augstas prasības iespējamajiem 

pretendentiem = 8 gadījumi; 

 Iepirkuma komisijas locekļa interešu konflikts attiecībā uz pretendentu 

= 2 gadījumi; 

 Būtiski līgumu grozījumi (izmaiņas apjomos, izpildes termiņos, izpildes 

nosacījumos, norēķinu kārtībā) = 16 gadījumi; 

 Papildu darbi, kas radušies nepietiekamas/nekvalitatīvas plānošanas 

(t.sk. apsekošana, izpēte, laika plānošana u.t.t.) rezultātā = 5 

gadījumi; 

 Iegāde ārpus iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma =                   

2 gadījumi. 



  

Revīzijās konstatētie trūkumi (4): 
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Publicitātes jomā – nav ievērotas minimālās 

publicitātes un vizuālās identitātes prasības = 8 

gadījumi 

 



  

Revīzijās konstatētie trūkumi (5): 
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 Izdevumu attiecināmības jomā: 

 Maksājuma pieprasījumā iekļauti neattiecināmie izdevumi 

(izdevumi par aktivitātēm, kas nav paredzētas projekta 

iesniegumā/projekta realizāciju reglamentējošajos 

normatīvajos aktos); 

 Kļūdas/neprecizitātes aprēķinos; 

 Pārsniegtas iepirkuma rezultātā noteiktās preču vienības 

izmaksas  

 Gūti ieņēmumi projekta ietvaros (piemēram, komisijas 

maksas par iepirkuma dokumentāciju = 2 gadījumi, % par 

noguldījumiem depozīta kontos (ja projekta ietvaros saņemts 

avanss) 2 gadījumi) ,  

 U.c. 

 

 



  

ES fondu vadības un kontroles 

sistēmu auditu rezultāti (1) 
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ES fondu vadības un kontroles 

sistēmu auditu rezultāti (2) 

• No Revīzijas iestādes konstatētajiem trūkumiem ES fondu 

administrēšanā iesaistītajās institūcijās 69,6 % ir saistīti ar 

nepilnībām pirmā līmeņa kontrolēs, tai skaitā, nepietiekamā 

apjomā un kvalitātē veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas 

vietā.  

• Analizējot atklātos trūkumus pa jomām, Revīzijas iestāde 

konstatēja, ka uzlabojumi ES fondu vadības un kontroles 

sistēmā visvairāk ir nepieciešami attiecībā uz: 

― publiskā iepirkuma kontrolēm; 

― pirmā līmeņa kontroļu dokumentēšanu; 

― pārbaužu projekta īstenošanas vietā apjoma palielināšanu. 
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Aicinām: 

 Rūpīgi iepazīties un ņemt vērā līguma par 

projekta īstenošanu/finansējuma piešķiršanu 

nosacījumus; 

 Apzināt un ievērot projekta ieviešanu 

reglamentējošos normatīvos aktus (t.sk.: 

normatīvos aktus, kas reglamentē iepirkumus, 

publicitāti, grāmatvedību, būvniecību u.c.); 

 Ar neskaidrajiem jautājumiem vērsties 

administrējošās institūcijās un/vai pie projekta 

koordinatora. 
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Reglamentējošie dokumenti, 

informācijas avoti: 
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 Komisijas 2006.gada 8.decembra Regula (EK) Nr.1828/2006 kas paredz noteikumus 

par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 

Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu; 

 Padomes 2006.gada 11.jūlija Regula (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 

Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999; 

 2007.gada 15.februāra „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 

likums”; 

 iepirkumu procedūru, publicitātes, grāmatvedības uzskaites u.c. jomu reglamentējošie 

normatīvie akti; 

 pārbaudāmo projektu aktivitāšu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi; 

 http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099 , t.sk. pieejamas „Vadlīnijas par finanšu 

korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos”. 
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Informācijai! 

• http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/es_un_ar

valstu_finansu_palidziba/es_fondu_revizi

jas_iestade/ 

• http://www.esfondi.lv/page.php?id=480 

• http://ec.europa.eu/policies/regions_local

_development_lv.htm 
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Paldies par uzmanību! 
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 ES fondu Revīzijas iestādes vadītāja 

Nata Lasmane 

Nata.Lasmane@fm.gov.lv  
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