Par darbības programmas ''Cilvēkresursi un nodarbinātība''
papildinājuma pasākumu ''Labāka regulējuma politika'' un
''Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana'' uzraudzības komitejas darbību
Jau 2010.gadā atbildīgā iestāde Eiropas Savienības fondu finansējuma
apguvē – Valsts kanceleja – ir izveidojusi darbības programmas ''Cilvēkresursi
un nodarbinātība'' papildinājuma pasākumu ''Labāka regulējuma politika'' un
''Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana'' konsultatīvās komitejas (turpmāk –
uzraudzības komiteja).
Lai nodrošinātu minēto Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto pasākumu
īstenošanas uzraudzību, reizi ceturksnī notiek uzraudzības komitejas sēdes.
Komitejas sastāvā ir ministriju, Valsts kancelejas, sociālo partneru un
nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Uzraudzības komitejas sēdēs ir izskatīti atbildīgās iestādes ziņojumi par
aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanas progresu, normatīvo aktu un
plānošanas dokumentu grozījumiem Valsts kancelejas administrētajās
aktivitātēs, projektu iesniedzēju apstrīdēto lēmumu izvērtēšanu, Eiropas
Savienības fondu līdzfinansētajiem pētījumiem un Valsts kancelejas uzdevumā
veiktajām revīzijām pie projektu īstenotājiem. Sniedzot ziņojumus par aktivitāšu
īstenošanas gaitu, uzraudzības komitejas pārstāvjiem tika sniegta informācija par
aktuāliem jautājumiem administratīvā sloga mazināšanā. Notikušas arī atklātās
uzraudzības komitejas sēdes, kurās tika izskatīti jautājumi par Eiropas
Savienības fondu līdzfinansētajiem pētījumiem un sociālo partneru īstenotajiem
projektiem un kurās piedalījušies nozaru ministriju, kā arī citu Eiropas
Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu pārstāvji.
Revīzijās tika konstatēta vāja risku vadība projektu īstenošanā un
pārskatos sniegtās informācijas neatbilstība plānoto projekta aktivitāšu saturam,
identificēti dubultā finansējuma riska faktori gan projekta administratīvā
personāla darba samaksā, gan rēķinu apmaksā, kā arī nepamatotas avansa
summas pakalpojuma sniedzējiem. Konstatētās nepilnības palīdzējušas
pilnveidot projektu uzraudzības procesu.
Sabiedrības integrācijas fonds - sadarbības iestāde Eiropas Savienības
fondu finansējuma apguvē –– ir sniedzis ziņojumus par tās uzraudzībā esošo
aktivitāšu īstenošanas progresu attiecīgajā gadā, kā arī par īstenoto aktivitāšu vai
projektu iesniegumu atlašu rezultātiem. Sadarbības iestāde ir informējusi
uzraudzības komiteju par noraidīto projektu iesniegumu iemesliem, sniegusi
īstenoto projektu rezultātu izvērtējumu, ziņojusi par sasniegtajiem uzraudzības
rādītājiem, raksturojusi pārbaužu gaitu projektu īstenošanas vietās un konstatētās

neatbilstības iepirkuma procedūras pirmspārbaužu laikā sadalījumā pa projekta
iesniedzēju veidiem.
Uzraudzības komiteja ir rosinājusi Valsts kanceleju un Sabiedrības
integrācijas fondu sagatavot apmācību rezultātu izvērtējumu par Eiropas
Savienības projektu īstenošanu un administratīvā sloga samazināšanu, aicinājusi
nozaru ministrijas sniegt informāciju par konkrētiem normatīvo aktu projektiem,
kā arī plānošanas dokumentiem, kas izstrādāti, izmantojot Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētos pētījumus. Šobrīd visi Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētie pētījumi tiek publicēti pētījumu un publikāciju datubāzē mēneša
laikā pēc tam, kad atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pētījumu izmaksas
atzinusi par attiecināmām. Lai veicinātu projektu kvalitatīvāku īstenošanu,
uzraudzības komiteja ir ieteikusi Valsts kancelejai un Sabiedrības integrācijas
fondam organizēt projektu īstenotājiem paredzētus informatīvus pasākumus par
biežāk sastopamām kļūdām un pārkāpumiem, pieaicinot tiesībaizsardzības
iestāžu pārstāvjus.
Triju gadu laikā uzraudzības komitejas sēdēs vairākkārt tika izskatīti
jautājumi par Valsts kancelejas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības īstenoto projektu progresu un konstatētajām problēmām.
Īpaša uzraudzības komitejas locekļu uzmanība tika pievērsta projektā
''Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana'' izstrādātajam dokumentam
''Publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamais modelis'', kura
pilnveidošanas process tika izskatīts trijās uzraudzības komitejas sēdēs.
Pamatojoties uz projektā īstenotajām aktivitātēm, tika izstrādāta Koncepcija par
publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi, kas atbalstīta Ministru kabineta
2013.gada 19.februāra sēdē.
Arī atklāto konkursu projektu iesniegumu iesniedzējiem tika dota iespēja
prezentēt projektu rezultātus. Uzraudzības komiteja tika iepazīstināta ar Rīgas
plānošanas reģiona īstenoto projektu – elektronisko bukletu. Projekta ietvaros
izveidota informācijas vietne (http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/fondi-unfinansu-programmas), kas sniedz ziņas par finanšu piesaistes iespējām Latvijā.
Rīgas plānošanas reģiona priekšlikums ir pārveidot šo iniciatīvu par kopīgu
informatīvu ES fondu platformu interneta vidē.
Īpaša uzraudzības komitejas sēde tika veltīta publisko pakalpojumu
uzlabošanas projektiem pašvaldībās. Carnikavas novada dome prezentēja vienas
pieturas aģentūras darbību savā novadā, vienlaikus aktualizējot valsts mērogā
risināmos jautājumus ārējo normatīvo aktu izvērtējumā un publisko
pakalpojumu modeļa darbībā. Savukārt Salaspils novada dome ziņojumā
atspoguļoja pakalpojumu sniegšanas laika un administratīvo resursu patēriņa
ekonomiju, nodalot politisko un administratīvo atbildību lēmumu pieņemšanā.
Pēc biedrības ''Latvijas Pilsoniskā alianse'' ieteikuma, vienā no
uzraudzības komitejas sēdēm tika izskatīts jautājums par finansējuma saņēmēju
identificētajām problēmām projektu īstenošanā, kā arī ņemti vērā nevalstisko
organizāciju ieteikumi administratīvā sloga mazināšanai.

Uzraudzības komiteja ir izteikusi priekšlikumus vadošajai iestādei Eiropas
Savienības fondu finansējuma apguvē – Finanšu ministrijai –, kā arī Valsts
kancelejai un Sabiedrības integrācijas fondam par projektu iesniegumu
veidlapas, progresa pārskata veidlapas un progresa pārskata iesniegšanas
vienkāršošanas iespējām, nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos,
lai noteiktu vajadzību izvērtēt administratīvo slogu saistībā ar izstrādāto tiesību
aktu. Par uzraudzības komitejas sēžu laikā izteiktajiem priekšlikumiem tika
informētas attiecīgās ministrijas vai iestādes, nosūtot tām uzraudzības komitejas
sēžu protokolus un lūdzot izvērtēt iespēju ieviest attiecīgo priekšlikumu.
Turpinot uzraudzības komitejas darbu labākās prakses piemēru
iepazīšanā, pasākuma uzraudzības komitejas sēdēs tiks aicināti sniegt ziņojumus
projektu īstenotāji, kas īstenos projektus 2013. un 2014. gadā.
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