
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Informatīvs seminārs 

„Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas pārkāpumu 
tiesiskās sekas”

2013. gada 12. aprīlis

Viesnīcas „Radisson Blu Hotel Latvija”
konferenču zālē „Beta 2”
(Elizabetes ielā 55, Rīgā)

Lektori – amatpersonas no:
ü Valsts kancelejas,
ü Iepirkumu uzraudzības biroja,
ü Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes,
ü Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja,
ü Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu

apkarošanas pārvaldes

Semināra darba kārtība

9.00–9.30 Semināra atklāšana
Secinājumi,  kļūdas  un  to  novēršana  Eiropas  Savienības  fondu
projektu īstenošanā

Solvita  Gulbe,  Valsts  kancelejas  Eiropas  Savienības  struktūrfondu
departamenta vadītāja

9.30–11.00 Raksturīgākās  kļūdas  Eiropas  Savienības  fondu  projektu
iepirkumos

Arita  Ūdre,  Iepirkumu  uzraudzības  biroja  Metodoloģijas  departamenta
direktores vietniece

11.00–11.30 Kafijas pauze



11.30–13.00 Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes pieeja krāpšanas riska
izvērtēšanā un mazināšanā

-‐ ES fondu uzraudzība – cik daudz, kāpēc un kādas kontroles?

-‐ Revīzijas iestādes funkcijas – pārbaužu mērķis.

-‐ Kā revīzijas iestāde izvērtē krāpšanas risku.

-‐ Revīziju laikā konstatētie trūkumi.

Nata Lasmane, ES fondu Revīzijas iestādes vadītāja (Finanšu ministrijas ES
fondu revīzijas departamenta direktore) 
Laura  Graudiņa,  ES  fondu  Revīzijas  iestādes  vadītājas  vietniece  (Finanšu
ministrijas ES fondu revīzijas departamenta direktores vietniece)

13.00–14.30 Pārtraukums
14.30–15.30 Administratīvā  un  kriminālatbildība  publiskā  finansējuma

prettiesiskā izmantošanā

Inga  Zarāne,  Korupcijas  novēršanas  un  apkarošanas  biroja  Valsts
amatpersonu kontroles nodaļas galvenā speciāliste
Dace  Dubova,  Korupcijas  novēršanas  un  apkarošanas  biroja  Korupcijas
novēršanas nodaļas galvenā speciāliste starptautiskās sadarbības jautājumos

15.30–16.00 Noziedzīgi nodarījumi Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanā

Dmitrijs  Novickis,  Valsts  policijas  Galvenās  kriminālpolicijas  pārvaldes
Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļas vecākais inspektors

16.00–16.15 Semināra noslēgums

Informācijai:

-‐ Dalība seminārā ir bez maksas.

-‐ Pieteikšanās  notiek,  aizpildot  reģistrācijas  formu  tīmekļa  vietnē
https://docs.google.com/forms/d/1oc3AvBpZBp6UIl5TRx0yLstSRPHvVjXxip
bcDBn_w3E/viewform

-‐ Pieteikšanās termiņš ir š.g. 9. aprīlis.

Seminārs „Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas pārkāpumu tiesiskās
sekas” tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības

fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta
Nr. VSID/TP/CFLA/11/06/006 „Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības

nodrošināšanai” līdzekļiem
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