Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.501

< Izglītības un zinātnes ministrijas>
ziĦojums
par Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu
par pārskata periodu no <01.07.2007.> līdz <31.12.2007.>

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 2. pusgads

1

SATURA RĀDĪTĀJS
Satura rādītājs ......................................................................................................................... 2
Ievads ...................................................................................................................................... 3
I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji .......................................................................................... 4
1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji ....................................................... 4
1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekĜauto informāciju ............................. 12
1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekĜauto informāciju ............................. 17
II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai.............. 19
2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā . 19
2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekĜauto informāciju ............................ 24
2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekĜauto informāciju ............................ 28
III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai ........... 29
3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas
efektivitātes paaugstināšanai ............................................................................................ 29
4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu
projektos un atklātu konkursu projektos1 2 ....................................................................... 32
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekĜauto informāciju ............................. 32
V Horizontālie jautājumi1 ..................................................................................................... 33
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā .............. 33

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 2. pusgads

2

IEVADS
Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu
atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD)
noteiktajām prioritātēm, <Izglītības un zinātnes ministrija> iesniegšanai Eiropas Savienības
(turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto
pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziĦojumu par laika periodu no <01.07.2007.> līdz
<31.12.2007.>.
ZiĦojuma mērėis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un
aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu
uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).
ZiĦojums sniedz informāciju par <Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reăionālās
attīstības fonda> līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un
izvērtē piešėirto finanšu līdzekĜu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus
efektivitātes uzlabošanai.
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I REZULTATĪVIE UN IETEKMES RĀDĪTĀJI

Nr.p.k.

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji

A

Rādītāja nosaukums1

Mērvienība

B

C

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

D

Rezultatīvo rādītāju apraksts
Pārskata
periodā
Pārskata
sasniegtā
No 1.01.2004.
periodā
rādītāja
sasniegtais
sasniegtais
apjoma
rādītāja
rādītāja
īpatsvars PP
apjoms 4
apjoms3
noteiktajā
apjomā (%),
E/D*100
E
F
G

Pasākuma Nr. un nosaukums
1.4. Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība
1.
Apmācības programmu skaita
%
20
0,72%
palielinājums profesionālās
izglītības un apmācības iestādēs,
kas nodrošinātas ar atbilstošu un
mūsdienīgu mācību aprīkojumu un
nepieciešamo infrastruktūru
2.
Studiju programmu skaita
%
50
0%
palielinājums zinātĦu un
1

No 1.01.2004.
sasniegtā
rādītāja
apjoma
īpatsvars PP
noteiktajā
rādītāja
apjomā (%),
G/D*100
H

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

I

3,6%

20%

100%

100% no plānotā, t.i.,
noslēgusies 28 projektu
īstenošana

0%

50%

100%

Sasniegtā rādītāja vērtība
pārskata periodā nav

SaskaĦā ar ES SF 2006.gada 01.jūnija UK protokolu Nr. P-2006/1
Datu avots: Programmas papildinājums ar grozījumiem, kas apstiprināti 01.06.2006. Uzraudzības komitejas sanāksmē (UK protokols Nr. P-2006/1)
3
Datu avots: (a) par atklāta konkursa veidā ieviešamajām aktivitātēm – VIS (par projektiem, kuru īstenošana ir noslēgusies);
(b) par nacionālo programmu veidā ieviešamajām aktivitātēm – uzraudzības informācija, IZM.
4
Datu avots: (a) par atklāta konkursa veidā ieviešamajām aktivitātēm – VIS (par projektiem, kuru īstenošana ir noslēgusies);
(b) par nacionālo programmu veidā ieviešamajām aktivitātēm – uzraudzības informācija, IZM.
2
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Nr.p.k.
A

Rādītāja nosaukums1

Mērvienība

B

C

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

D

Rezultatīvo rādītāju apraksts
Pārskata
periodā
Pārskata
sasniegtā
No 1.01.2004.
periodā
rādītāja
sasniegtais
sasniegtais
apjoma
rādītāja
rādītāja
īpatsvars PP
apjoms 4
apjoms3
noteiktajā
apjomā (%),
E/D*100
E
F
G

No 1.01.2004.
sasniegtā
rādītāja
apjoma
īpatsvars PP
noteiktajā
rādītāja
apjomā (%),
G/D*100
H

tehnoloăiju ietilpīgajās nozarēs,
kuras nodrošinātas ar atbilstošu un
mūsdienīgu aprīkojumu un
nepieciešamo infrastruktūru

Augstas konkurētspējas pētniecības
jomu skaits
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mainījusies, jo 2007.gada
pirmajā pusgadā
noslēgusies visu, t.i., 9
nacionālās programmas
projektu īstenošana

Pasākuma Nr. un nosaukums
2.5. Atbalsts lietišėās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās
3.
Pētniecības centru īstenoto
%
20
- 1,88%*
pētniecības projektu skaita
pieaugums

4.

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

gb

8
Atbilsto
ši SF
NP

1

5

- 7,52%

58,70%

293,50%

12,5%

8

100%

Salīdzinot ar 2006.gada
datiem, īstenoto pētniecības
projektu skaita pieaugums
2007.gadā ir - 1,88%.
Savukārt 2004.-2007.g.
laikā īstenoto pētniecības
projektu skaits pieaudzis
vidēji par 58,70% (datu
avots: IZM).
Jomas: materiālzinātnes
nozare, organiskās sintēzes
un biomedicīnas nozare,
koksnes pārstrādes
tehnoloăijas un
mežzinātnes nozare,

Nr.p.k.
A

Rādītāja nosaukums1

Mērvienība

B

C

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

D

Rezultatīvo rādītāju apraksts
Pārskata
periodā
Pārskata
sasniegtā
No 1.01.2004.
periodā
rādītāja
sasniegtais
sasniegtais
apjoma
rādītāja
rādītāja
īpatsvars PP
apjoms 4
apjoms3
noteiktajā
apjomā (%),
E/D*100
E
F
G

No 1.01.2004.
sasniegtā
rādītāja
apjoma
īpatsvars PP
noteiktajā
rādītāja
apjomā (%),
G/D*100
H

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

I

inženierzinātnes
(Enerăētika un mehānika),
informācijas tehnoloăiju
nozare, astronomijas
nozare, vides zinātnes,
bioloăijas un ekoloăijas
nozares
Pasākuma Nr. un nosaukums
3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība
5.

gb

6 500

968

14,89%

Studentu skaits, kas pabeiguši
jaunas vai uzlabotas studiju
programmas
(pēc izglītības līmeĦa (vidējā
profesionālā izglītība, augstākā
profesionālā izglītība, vispārējā
izglītība) un pēc dzimuma un
vecuma)
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1 174

18,06%

Rādītāja vērtība atspoguĜo
situāciju par projektiem,
kuru īstenošanas
noslēgusies.
VPD 3.2.1. aktivitātes
ietvaros tiek īstenoti 82
projekti, no tiem līdz
2007.gada 31.decembrim
noslēgušies 6.
VPD
3.2.3.2.apakšaktivitātes
ietvaros tiek īstenoti 66
projekti. Visi projekti

Nr.p.k.
A

6.

7.

Rādītāja nosaukums1

Mērvienība

B

C

Studentu skaits, kas turpina
studijas/mācības jaunās vai
uzlabotās izglītības programmās
(pēc izglītības līmeĦa (vidējā
profesionālā izglītība, augstākā
profesionālā izglītība) dzimuma un
vecuma).
Apmācīto pedagogu skaits
(pēc izglītības jomas, dzimuma un
vecuma)
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PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

D

Rezultatīvo rādītāju apraksts
Pārskata
periodā
Pārskata
sasniegtā
No 1.01.2004.
periodā
rādītāja
sasniegtais
sasniegtais
apjoma
rādītāja
rādītāja
īpatsvars PP
apjoms 4
apjoms3
noteiktajā
apjomā (%),
E/D*100
E
F
G

No 1.01.2004.
sasniegtā
rādītāja
apjoma
īpatsvars PP
noteiktajā
rādītāja
apjomā (%),
G/D*100
H

gb

2 000

658

32,9%

658

32,9%

gb

14 500

5 324

36,72

11 763

81,12%

7

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

I

atrodas īstenošanas stadijā
un to noslēgums plānots
2008.gada jūlijā-augustā.
Informāciju par VPD 3.2.1.
aktivitāti un VPD
3.2.3.2. apakšaktivitāti skat.
skaidrojumā par 5.rādītāju.

T.sk. VPD 3.2.2.aktivitātes
ietvaros apmācīti 637
pedagogi;
VPD 3.2.5.1. – 2 799;
VPD 3.2.5.2. – 2 283;
VPD 3.2.5.3. – 1 136;
VPD 3.2.7.1. – 3 819
pedagogi.
IZM ir konstatējusi, ka
papildus Programmas
papildinājumā plānotajam

Nr.p.k.
A

Rādītāja nosaukums1

Mērvienība

B

C

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

D

Rezultatīvo rādītāju apraksts
Pārskata
periodā
Pārskata
sasniegtā
No 1.01.2004.
periodā
rādītāja
sasniegtais
sasniegtais
apjoma
rādītāja
rādītāja
īpatsvars PP
apjoms 4
apjoms3
noteiktajā
apjomā (%),
E/D*100
E
F
G

No 1.01.2004.
sasniegtā
rādītāja
apjoma
īpatsvars PP
noteiktajā
rādītāja
apjomā (%),
G/D*100
H

8.

Cilvēku skaits, kas pabeiguši
doktorantūras vai pēcdoktorantūras
studijas
(pēc dzimuma un vecuma)

gb

450

204

45,33%

380

84,44%

9.

Jaunizveidoto mūžizglītības tīklu
skaits
Apmācīto reăiona valsts iestāžu
darbinieku un mūžizglītības

gb

6

0

0%

6

100%

gb

150

319

212,67%

798

532%

10.
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Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

I

pedagogu apmācība ir
notikusi arī VPD
3.2.1.aktivitātes un
3.2.7.2.apakšaktivitātes
projektu ietvaros – attiecīgi
10 un 1079 apmācīti
pedagogi.
Sagaidāms, ka rādītāja
vērtība palielināsies.
Līdz 2007.gada 31.
decembrim VPD
3.2.3.1.apakšaktivitātes
nacionālās programmas
ietvaros doktorantūras
studijas pabeiguši 380
doktoranti, atbalstu
saĦēmuši 708 doktoranti un
165 jaunie zinātnieki.
Tīkli ir izveidoti un veic
plānotās funkcijas.
Rādītāja vērtība pārsniegta.
IZM ir konstatējusi, ka

Nr.p.k.
A

Rādītāja nosaukums1

Mērvienība

B

C

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

D

Rezultatīvo rādītāju apraksts
Pārskata
periodā
Pārskata
sasniegtā
No 1.01.2004.
periodā
rādītāja
sasniegtais
sasniegtais
apjoma
rādītāja
rādītāja
īpatsvars PP
apjoms 4
apjoms3
noteiktajā
apjomā (%),
E/D*100
E
F
G

No 1.01.2004.
sasniegtā
rādītāja
apjoma
īpatsvars PP
noteiktajā
rādītāja
apjomā (%),
G/D*100
H

koordinatoru skaits
(pēc dzimuma un vecuma)

11.

Pieaugušo skaits, kas pabeiguši
tālākizglītības kursus
(pēc dzimuma un vecuma)

gb

3 500

1 889

53,97%

1 977

56,49%

12.

Pedagogu/augstākās profesionālās
izglītības iestāžu akadēmiskā
personāla skaits, kas pabeiguši
praksi uzĦēmumos
(pēc dzimuma un vecuma)

gb

3 300

411

12,45%

428

12,97%
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Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

I

papildus Programmas
papildinājumā plānotajam,
reăiona valsts iestāžu
darbinieki un mūžizglītības
koordinatori ir apmācīti arī
VPD 3.2.4.2.apakšaktivitātes projektu
ietvaros – 178 personas.
VPD
3.2.4.2.apakšaktivitātes
ietvaros tiek īstenoti 38
projekti, no tiem līdz
2007.gada 31.decembrim
noslēgušies 22, par kuriem
dati ievadīti VIS.
VPD
3.2.5.2.apakšaktivitātes
ietvaros tiek īstenoti 98
projekti, no tiem līdz
2007.gada 31.decembrim
noslēgušies 15, par kuriem

Nr.p.k.
A

Rādītāja nosaukums1

Mērvienība

B

C

13.

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

D

Rezultatīvo rādītāju apraksts
Pārskata
periodā
Pārskata
sasniegtā
No 1.01.2004.
periodā
rādītāja
sasniegtais
sasniegtais
apjoma
rādītāja
rādītāja
īpatsvars PP
apjoms 4
apjoms3
noteiktajā
apjomā (%),
E/D*100
E
F
G

No 1.01.2004.
sasniegtā
rādītāja
apjoma
īpatsvars PP
noteiktajā
rādītāja
apjomā (%),
G/D*100
H

gb

22 000

1 574

7,15%

3 734

16,97%

Vidējās profesionālās izglītības
iestāžu un augstākās izglītības
iestāžu studentu skaits, kas
pabeiguši mācību praksi
(pēc dzimuma un vecuma)
14.

Apmācīto sociālo partneru pārstāvju
skaits (pēc dzimuma un vecuma)

gb

800

0

0%

808

101%

15.

Pedagogu, kas pabeiguši apmācību
karjeras izvēles pakalpojumu un
konsultāciju sniegšanā, skaits (pēc
dzimuma un vecuma)

gb

3 700

0

0%

3 819

103,22%
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Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

I

dati ievadīti VIS.
Sagaidāms, ka rādītāja
vērtība pieaugs.
VPD
3.2.6.3. apakšaktivitātes
ietvaros tiek īstenoti 180
projekti, no tiem līdz
2007.gada 31.decembrim
noslēgušies 91, par kuriem
dati ievadīti VIS.
VPD
3.2.6.1.apakšaktivitātes
īstenošana noslēgusies
2006.gadā.
Paredzams, ka rādītāja
vērtība palielināsies, jo
VPD
3.2.7.1.apakšaktivitātes
nacionālās programmas
projektam piešėirts papildu
finansējums.

Nr.p.k.
A

16.

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

Rezultatīvo rādītāju apraksts
Pārskata
periodā
Pārskata
sasniegtā
No 1.01.2004.
periodā
rādītāja
sasniegtais
sasniegtais
apjoma
rādītāja
rādītāja
īpatsvars PP
apjoms 4
apjoms3
noteiktajā
apjomā (%),
E/D*100
E
F
G

No 1.01.2004.
sasniegtā
rādītāja
apjoma
īpatsvars PP
noteiktajā
rādītāja
apjomā (%),
G/D*100
H

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

Rādītāja nosaukums1

Mērvienība

B

C

D

Skolēnu un studentu skaits, kas
piedalījušies karjeras
izglītības/konsultāciju pasākumos
(pēc dzimuma un vecuma)

gb

20 000

24 091

120,46%

74 521

372,61%

VPD 3.2.7.2.apkšaktivitātes
ietvaros tiek īstenoti 137
projekti, no tiem līdz
2007.gada 31.decembrim
noslēgušies 87, par kuriem
dati ievadīti VIS.

gb

330

227

68,79%

448

135,76%

VPD
3.3.6.1.apakšaktivitātes
ietvaros kopumā tiek
īstenoti 28 projekti, no tiem
līdz 2007.gada
31.decembrim noslēgušies
7, par kuriem dati ievadīti
VIS.
Pārskata periodā VPD
3.3.6.1.apakšaktivitātes
ietvaros tika noslēgti līgumi
par 18 jaunu projektu
īstenošanu, kuri apstiprināti

I

Pasākuma Nr. un nosaukums
3.3. Sociālās atstumtības mazināšana
17.

Skolēnu skaits, kas iesaistīti
pedagoăiskās
korekcijas pasākumos
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Nr.p.k.
A

Rādītāja nosaukums1

Mērvienība

B

C

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

D

Rezultatīvo rādītāju apraksts
Pārskata
periodā
Pārskata
sasniegtā
No 1.01.2004.
periodā
rādītāja
sasniegtais
sasniegtais
apjoma
rādītāja
rādītāja
īpatsvars PP
apjoms 4
apjoms3
noteiktajā
apjomā (%),
E/D*100
E
F
G

No 1.01.2004.
sasniegtā
rādītāja
apjoma
īpatsvars PP
noteiktajā
rādītāja
apjomā (%),
G/D*100
H

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

I

otrreiz sludinātā atklātā
konkursa rezultātā.

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekĜauto informāciju
Lai šajā ziĦojumā sniegtie dati iespējami precīzi atspoguĜotu esošo situāciju, informējam par sekojošo:
(1) informācijas avots par nacionālo programmu veidā ieviešamo aktivitāšu rezultatīvo rādītāju progresu ir projektu uzraudzības informācija
(IZM). Tā atspoguĜo rādītāju progresu arī īstenošanā esošiem projektiem;
(2) informācijas avots par atklātu konkursu veidā ieviešamo aktivitāšu rezultatīvo rādītāju progresu ir VIS. Tā atspoguĜo rādītāju progresu
projektiem, kuru
– īstenošana ir noslēgusies (noslēguma ziĦojums saskaĦots Valsts izglītības attīstības aăentūrā (turpmāk – VIAA). Projektu statuss VIS –
„noslēgts līgums”;
– īstenošana ir pabeigta un šāds statuss projektiem piešėirts VIS (saĦemts apstiprinājums no Valsts kases par pēdējo veikto atmaksu).
Kā redzams, rādītāju Nr. 1, 2 un 4 vērtības ir sasniegtas plānotajā apjomā. Sagaidāms, ka rādītāja Nr. 1 un Nr. 2 vērtība pieaugs, jo pārskata
periodā VPD 1.4.4. un 1.4.5.aktivitātes ietvaros ir piešėirts papildu finansējums 3 jaunu projektu īstenošanai katrā no minētajām aktivitātēm
(Ministru kabineta 06.12.2007. rīkojums Nr.780).
Rādītāja Nr. 3 vērtība pārsniedz PP plānoto. Skaidrojums piezīmei (*): pie pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma ir iekĜauta 2007.gada laikā
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sasniegtā rādītāja vērtība, jo IZM nav pieejami dati pārskata perioda, t.i. pusgada griezumā. Pētniecības projektu skaita pieauguma
samazinājums 2007.gada laikā (salīdzinot ar 2006.gada datiem) atspoguĜo to, ka tiek īstenota sekojoša politika: pētniecības projektiem
piešėirtais finansējums tiek koncentrēts, t.i. atbalsta mazāku skaitu projektu, Ħemot vērā projekta nozīmīgumu, ietekmi uz attīstību un projekta
īstenošanas ilgumu, par lielāku summu katru.
Rādītāju Nr. 5 – 6 faktiskās sasniegtās vērtības būs iespējams fiksēt pēc projektu noslēgšanās. Projektu statistiskās atskaites neparedz datu
sniegšanu šādā griezumā, tāpēc IZM gatavo papildus informācijas pieprasījumu projektu īstenotājiem ar mērėi iegūt nepieciešamo informāciju.
Dati tiks apkopoti līdz 2008.gada augusta beigām, kad paredzēts visu projektu noslēgums.
Rādītājs Nr.7. PP plānotā rādītāja vērtība atspoguĜo visu 3.2. pasākuma aktivitāšu ietvaros apmācīto pedagogu kopējo skaitu, tādejādi summējot
visus rādītājus, kas ietver pedagogu apmācību, t.sk.:
 Rādītāju Apmācīto pedagogu skaits (7 500)
 Rādītāju Pedagogu/ augstākās profesionālās izglītība iestāžu akadēmiskā personāla skaits, kas pabeiguši praksi uzĦēmumos (3 300);
 Rādītāju Pedagogi, kas pabeiguši apmācības karjeras izvēles pakalpojumu un konsultāciju sniegšanā, skaits (3 700).
Rādītāja Nr. 9 vērtība nav mainījusies. Mūžizglītības tīklu izveide ir notikusi plānotajā termiĦā un apjomā un tie turpina savu darbību.
Rādītāja Nr.10 vērtība pārskata periodā palielinājusies par 212,67% un būtiski pārsniedz PP plānoto. Kā galvenie iemesli minami (1) mērėa grupas
sasniedzamība, t.i., mērėa grupa tiek sasniegta ieguldot salīdzinoši mazākus finanšu u.c. resursus, kā arī (2) projektu iesniedzēju aktivitāte.

Sagaidāms, ka rādītāja Nr. 11 vērtība palielināsies, jo daĜa projektu atrodas īstenošanas stadijā.
Rādītājs Nr. 12. Lai gan sagaidāms, ka rādītāja vērtība palielināsies, IZM prognozē, ka rādītājs netiks sasniegts plānotajā apjomā. Tas
skaidrojams ar grūtībām noorganizēt atbilstošas prakses vietas pedagogiem.
Rādītājs Nr. 13. IZM prognozē, ka rādītāja vērtība tiks sasniegta mazākā apjomā kā plānots. Rādītāja izpildi plānotajā apjomā kavē (1) mācību
prakšu sezonālais raksturs, kā arī (2) sociālo partneru piesaistes problēma. Mazie un vidējie uzĦēmumi, kas ir galvenie šo projektu partneri,
vienlaicīgi spēj nodrošināt prakses vietas nelielam studentu skaitam. Savukārt projektu īstenotāji ir devuši priekšroku apjomīgākiem projektiem
raugoties no šādu projektu administratīvās vadības izdevīguma pozīcijām. Problēma atrisināta, aktivitātes finansējumu samazinot par 67%,
pārdalot finansējumu aktivitātēm ar lielāku finanšu absorbciju, radot priekšnosacījumu citu rādītāju vērtību palielināšanai. IZM ierosināja
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attiecīgi grozīt PP rādītāja vērtību, t.i., samazināt to līdz 7260 (SF uzraudzības komitejā 01.12.2005.), taču tika pieĦemts lēmums jautājumu
neskatīt. IZM plānotā vērība tiks sasniegta.
Rādītāja Nr. 14 vērtība pārskata periodā nav mainījusies, jo VPD 3.2.6.1.apakšaktivitātes nacionālās programmas projekta īstenošana
noslēgusies.
Rādītāja Nr. 15 vērtība pārskata periodā nav mainījusies. Paredzams, ka tā palielināsies, jo pārskata periodā VPD 3.2.7.1.apakšaktivitātes
nacionālās programmas projektam piešėirts papildu finansējums 500 000 LVL apmērā (Ministru kabineta 06.12.2007. rīkojums Nr.780). ĥemot
vērā iepriekš minēto, rādītāja vērtība, kuru plānots sasniegt projekta ietvaros palielināta no 3 700 uz 5 225.
Rādītāja Nr. 16 vērtība jau iepriekšējā pārskata periodā pārsniedza PP plānoto un šajā pārskata periodā vērtība palielinājusies vēl par 120,46%.
Kā galvenie iemesli minami (1) mērėa grupas sasniedzamība, t.i., mērėa grupa tiek sasniegta ieguldot salīdzinoši mazākus finanšu u.c. resursus,
kā arī (2) projektu iesniedzēju aktivitāte.
Rādītāja Nr. 17 vērtība pārskata periodā ir palielinājusies par 68,79% un pārsniedz PP plānoto.

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 2. pusgads

14

Nr.p.k.

1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji1

Rādītāja nosaukums

Mērvienība

A

B

C

Ietekmes rādītāju apraksts
Pārskata
periodā
PP
Pārskata
sasniegtā
noteiktais
periodā
rādītāja
rādītāja
sasniegtai
apjoma
apjoms
s rādītāja
īpatsvars PP
apjoms
noteiktajā
apjomā (%),
E/D*100
D
E
F

Pasākuma Nr. un nosaukums
2.5. Atbalsts lietišėās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās
1.
Pētniecības un attīstības
%
25%
104,78%*
finansējuma pieaugums publiskās
2003.gadā:
pētniecības sektoram
EUR 17
milj.

Pasākuma Nr. un nosaukums
3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība
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419,12%

G

No 1.01.2004.
sasniegtā
rādītāja
apjoma
īpatsvars PP
noteiktajā
rādītāja
apjomā (%),
G/D*100
H

104,56%

418,24%

No 1.01.2004.
sasniegtais
rādītāja
apjoms

Skaidrojums par
rādītāja apjoma
sasniegšanas gaitu

I

Salīdzinot ar
2006.gada datiem,
pētniecības un
attīstības finansējuma
pieaugums publiskās
pētniecības sektoram
2007.gadā ir
104,78%.
Savukārt 2004.2007.g. laikā
pētniecības un
attīstības finansējums
publiskās pētniecības
sektoram pieaudzis
vidēji par 104,56%.

Nr.p.k.

Rādītāja nosaukums

Mērvienība

A

B

C

Vidējās profesionālās izglītības
studentu, kas studē jaunizveidotās
vai uzlabotās programmās
ekonomiski svarīgās nozarēs, skaita
palielinājums
(pēc dzimuma un vecuma)

%

2.
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Ietekmes rādītāju apraksts
Pārskata
periodā
PP
Pārskata
sasniegtā
noteiktais
periodā
rādītāja
rādītāja
sasniegtai
apjoma
apjoms
s rādītāja
īpatsvars PP
apjoms
noteiktajā
apjomā (%),
E/D*100
D
E
F

palielināju
ms līdz 58
%

*

2003.gadā:
53%
2003.gadā
pēc
dzimuma:
sievietes ir
40,7% no
kopējā
uzĦemto
studentu
skaita
attiecīgajās
programmā
s
Informācija
s avots:
IZM
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*

G

No 1.01.2004.
sasniegtā
rādītāja
apjoma
īpatsvars PP
noteiktajā
rādītāja
apjomā (%),
G/D*100
H

*

*

No 1.01.2004.
sasniegtais
rādītāja
apjoms

Skaidrojums par
rādītāja apjoma
sasniegšanas gaitu

I

Informācija tiks
sniegta 2008.gada
2.pusgada ziĦojumā.

Nr.p.k.

Rādītāja nosaukums

Mērvienība

A

B

C

3.

4.

Studentu, kas studē jaunizveidotās
vai uzlabotās studiju programmās
inženierzinātnē, zinātnē un
tehnoloăijās, skaita palielinājums
(pēc dzimuma un vecuma)
Studentu skaits, kas izslēgti no
profesionālās izglītības studiju
programmām
(pēc dzimuma un vecuma)

Ietekmes rādītāju apraksts
Pārskata
periodā
PP
Pārskata
sasniegtā
noteiktais
periodā
rādītāja
rādītāja
sasniegtai
apjoma
apjoms
s rādītāja
īpatsvars PP
apjoms
noteiktajā
apjomā (%),
E/D*100
D
E
F

No 1.01.2004.
sasniegtais
rādītāja
apjoms

G

No 1.01.2004.
sasniegtā
rādītāja
apjoma
īpatsvars PP
noteiktajā
rādītāja
apjomā (%),
G/D*100
H

Skaidrojums par
rādītāja apjoma
sasniegšanas gaitu

I

%

palielināju
ms līdz
13%5

*

*

*

*

Informācija tiks
sniegta 2008.gada
2.pusgada ziĦojumā.

%

samazināju
ms līdz
12%6

*

*

*

*

Informācija tiks
sniegta 2008.gada
2.pusgada ziĦojumā.

1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekĜauto informāciju
Rādītāja Nr. 1 sasniegtā vērtība pārsniedz PP plānoto. Skaidrojums piezīmei (*): pie pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma ir iekĜauta
2007.gada laikā sasniegtā rādītāja vērtība, jo IZM ir pieejami dati pilna kalendārā gada griezumā. Pētniecības un attīstības finansējuma
pieaugums publiskās pētniecības sektoram 2004.gadā salīdzinot ar 2003.gada datiem ir 13,42%, 2005.gadā – 35,96%, 2006.gadā – 17,16% un
2007.gadā – 104,78%.
5
6

Dati par sadalījumu pēc vecuma nav zināmi, bet būs pieejami īpašā pārskatā 2008.gada beigās
Dati par sadalījumu pēc vecuma nav zināmi, bet būs pieejami īpašā pārskatā 2008.gada beigās
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Skaidrojumu par ietekmes rādītāju Nr.2 – 4 sasniegšanas gaitu skatīt ziĦojuma 1.3.tabulā pie rezultatīvajiem rādītājiem Nr.5 – 6.
Piezīme:
1
Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
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II VEIKTĀS DARBĪBAS PASĀKUMU/AKTIVITĀŠU IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

A

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.
Apakšaktivitātes
Nr.

Nr.p.k.

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

B

1. 1.4.
1.4.4.
1.4.5.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.

2. 2.5.

C

Pasākuma/ aktivitātes
ieviešanas gaitā atklātā
problēma un tās cēloĦi

D

1) ěoti ilgs tehnisko un
finanšu progresa pārskatu,
un SF pieprasījumu
izskatīšanas un
saskaĦošanas laiks 2LSI –
1.4.5.aktivitātes ietvaros
vidējais SF pieprasījumu
izskatīšanas ilgums 473
dienas, tehniskā un finanšu
progresa pārskata vidējais
izskatīšanas ilgums 288
dienas;
2) Gala lēmuma saĦemšana
par projekta progresa
dokumentācijas
saskaĦošanu gadu pēc reālo
maksājumu veikšanas liedz
iespēju veikt koriăējošus
pasākumus.
2.5.1.aktivitātē konstatēts
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1SI un citu institūciju
veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto
problēmu novēršanai
E

1) IZM rīkojusi divus

19

1SI1 nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

TermiĦš
darbības
ieviešanai

F

G

1) IZM organizēt

03.2008.

Citu institūciju
nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

TermiĦš
darbības
ieviešanai

H

I

2LSI iespēju robežās
saīsināt tehnisko un
finanšu progresa
pārskatu, un SF
pieprasījumu
izskatīšanas un
saskaĦošanas laiku,
tādējādi paātrinot gala
lēmuma saĦemšanu par
projekta progresa
dokumentācijas
saskaĦošanu projektu
īstenotājiem.

pastāvīgi/
nepārtraukti

2LSI lūgt Tieslietu

01.2008.

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.
Apakšaktivitātes
Nr.

Nr.p.k.
A

B

2.5.1.

C

Pasākuma/ aktivitātes
ieviešanas gaitā atklātā
problēma un tās cēloĦi

D

Ĝoti liels atlikto maksājumu
apjoms (līdz 31.12.2007.
iesniegto SF pieprasījumu
apmērs ir 2 436 316,18
LVL, projektu īstenotājiem
atmaksāti 312 010,59
LVL), jo:
1) SF finansējuma saĦēmēji
nepareizi piemēro
iepirkumu procedūru;
2) pastāv pretruna starp
Ministru kabineta
2005.gada 11.janvāra
noteikumu Nr. 820 „Bāzes
finansējuma piešėiršanas
kārtība valsts zinātniskajām
institūcijām un valsts
augstskolu zinātniskajiem
institūtiem” 1.punktu un
Zinātniskās darbības likuma
37.pantu..
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1SI un citu institūciju
veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto
problēmu novēršanai
E

1SI1 nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

TermiĦš
darbības
ieviešanai

F

G

seminārus projektu
īstenotājiem par
publisko iepirkumu
likumu un iepirkuma
procedūras
piemērošanu SF
projektos.
2) IZM 2007.gada
14.decembrī
organizēja
2.5.1.aktivitātes
uzraudzības padomes
sēdi, kurā piedalījās
arī pārstāvji no 2LSI
un darba kārtībā tika
iekĜauts jautājums par
projektu līguma
saistību izpildi un
atalgojuma izdevumu
attiecināmību.

papildu seminārus SF
projektu īstenotājiem
par iepirkuma
procedūru veikšanu,
grāmatvedības
jautājumiem un darba
tiesībām struktūrfondu
projektu īstenošanas
ietvaros;
2) IZM skaidrot
darbinieku darba
apmaksas kārtību
valsts zinātniskajos
institūtos 2LSI;
3) IZM turpināt stingru
uzraudzību aktivitātes
līmenī nodrošinot
uzraudzības padomes
sēžu noturēšanu ne
retāk kā reizi ceturksnī
un atklātu konkursu
veidā ieviešamo
aktivitāšu īstenošanas
progresa izvērtēšanas
komisijas sēdes vidēji
reizi mēnesī.
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01.2008.

kopš
01.2008.
regulāri/nepārtraukti

Citu institūciju
nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

TermiĦš
darbības
ieviešanai

H

I

ministriju interpretēt un
Izglītības un zinātnes
ministriju skaidrot
Ministru kabineta
2005.gada 11.janvāra
noteikumus Nr. 820
„Bāzes finansējuma
piešėiršanas kārtība
valsts zinātniskajām
institūcijām un valsts
augstskolu
zinātniskajiem
institūtiem” un
Zinātniskās darbības
likumu.

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.
Apakšaktivitātes
Nr.

Nr.p.k.
A

B

Pasākuma/ aktivitātes
ieviešanas gaitā atklātā
problēma un tās cēloĦi

C

D

3. 3.2.
3.2.1.

3.2.3.2.

4. 3.2.

3.2.3.2.

IZM sadarbībā ar 2LSI ir
konstatējusi, ka projektu
statistiskās atskaites
neparedz datu sniegšanu
uzraudzības rādītājiem
atbilstošā griezumā.
Aktivitātes ietvaros ir
salīdzinoši liela SF
pieprasījumu nobīde laikā,
t.i., projekti nespēj „deldēt”
neizpildes par 2005. un
2006.gadu. IZM prognozē,
ka aktivitātē pilnībā apgūt
piešėirto finansējumu var
neizdoties laika trūkuma
dēĜ.

5. 3.2.
3.3.

Visas
IZM
pārziĦā

1) Aktivitāšu ietvaros
konstatēts liels
neattiecināmo izmaksu un
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1SI un citu institūciju
veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto
problēmu novēršanai
E

IZM 2007.gada
janvārī aicināja SF
finansējuma
saĦēmējus izvērtēt
īstenoto projektu
progresu un
nepieciešamības
gadījumā veikt
projektu grozījumus,
atsakoties no
finansējuma, kuru tie
nespēs apgūt.

1) IZM 2007.gada
28.novembrī
izveidoja IZM
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1SI1 nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

F

IZM sagatavot
informācijas
pieprasījumu projektu
īstenotājiem ar mērėi
iegūt nepieciešamo
informāciju.
1) IZM izvērtēt atklātu
konkursu veidā
ieviešamo aktivitāšu
īstenošanas progresu
izvērtēšanas komisijā
ne retāk kā reizi 2
mēnešos;
2) IZM izvērtēt
nepieciešamību lemt
par finanšu līdzekĜu
pārdali starp
aktivitātēm VPD
3.2.pasākuma
"Izglītības un
tālākizglītības attīstība"
ietvaros.
1) IZM noturēt atklātu
konkursu veidā
ieviešamo aktivitāšu

TermiĦš
darbības
ieviešanai

Citu institūciju
nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

TermiĦš
darbības
ieviešanai

G

H

I

2LSI sadarbībā ar IZM
ierosināt SF
finansējuma
saĦēmējiem pagarināt
projekta pēdējā SF
pieprasījuma
saskaĦošanas laiku, lai
nodrošinātu iespējami
lielāku SF atmaksu
apjomu.

03.2008.

04.2008.

kopš
01.2008.
regulāri/nepārtraukti

03.2008.

kopš
01.2008.
regulāri/ne-

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.
Apakšaktivitātes
Nr.

Nr.p.k.
A

B

6. 3.2.
3.2.1.

Pasākuma/ aktivitātes
ieviešanas gaitā atklātā
problēma un tās cēloĦi

C

D

esošās
atklātu
konkur
su
veidā
ievieša
mās
aktivitā
tes.

atlikto maksājumu īpatsvars
(4%-12% no SF
pieprasījumiem), kas
radušies galvenokārt tāpēc,
ka projektos nav piemērota
personu uzĦēmuma līguma
iepirkumu procedūra;
2) SF finansējuma saĦēmēji
neizlietos pilnībā visus
projektiem piešėirtos un
līgumos apstiprinātos
līdzekĜus (līdzšinējā
neapguve projektā ir
robežās 10%-12%).

3.2.3.2.
3.2.6.3.

1) Aktivitātēs konstatēts
nepietiekams finanšu
apguves progress, t.sk. liels
neiesniegto SF
pieprasījumu apjoms – SF
pieprasījumi tiek iesniegti

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 2. pusgads

1SI un citu institūciju
veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto
problēmu novēršanai
E

1SI1 nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

pārziĦā esošo atklātu
konkursu veidā
ieviešamo aktivitāšu
īstenošanas progresa
izvērtēšanas
komisiju;
2) IZM uzĦēmusies
virssaistības vairāku
ESF aktivitāšu
nacionālo programmu
ietvaros, lai
kompensētu APK
neattiecināmos
izdevumus 8%
apmērā, APK
neizpildi 11% apmērā
un NP neattiecināmos
izdevumus 2%
apmērā.
IZM 2007.gada
janvārī un novembrī
sniegusi SF
finansējuma
saĦēmējiem
skaidrojumu par

īstenošanas progresa
izvērtēšanas komisijas
sēdes ne retāk kā reizi
divos mēnešos;
2) IZM izvērtēt
nepieciešamību lemt
par finanšu līdzekĜu
pārdali starp
aktivitātēm VPD
3.2.pasākuma
"Izglītības un
tālākizglītības attīstība"
ietvaros.

pārtraukti

1) IZM sadarbībā ar
2LSI organizēt riska
aktivitāšu projektu
īstenotāju un IZM
valsts sekretāra un
atbildīgo amatpersonu

02.2008.
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F

TermiĦš
darbības
ieviešanai

Citu institūciju
nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

TermiĦš
darbības
ieviešanai

G

H

I

2LSI veikt
nepieciešamās
darbības, lai 2008.gadā
nodrošinātu atmaksas
SF finansējuma
saĦēmējiem iespējami

kopš
01.2008.
regulāri/
nepārtraukti

03.2008.

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.
Apakšaktivitātes
Nr.

Nr.p.k.
A

B

C

Pasākuma/ aktivitātes
ieviešanas gaitā atklātā
problēma un tās cēloĦi

D

mazākā apjomā, kā plānots,
jo: (1) sākotnēji projekti
(izglītības programmu
uzlabošanai) plānoti
apjomīgāki nekā SF
finansējuma saĦēmēju spēja
tos īstenot; (2) uzĦēmēji
studentiem nodrošina
bezmaksas praksi (plānotās
maksas prakses vietā),
tādējādi nepilnā apmērā
apgūstot projektam
piešėirtos līdzekĜus.
2) Aktivitātēs konstatēts, ka
SF finansējuma saĦēmēji,
mēăinot izvairīties no
grozījumu veikšanas
projektā to laikietilpīguma
dēĜ, atturas veikt nozīmīgas
darbības projekta mērėa
efektīvākai sasniegšanai, ja
tās veikšanai ir
nepieciešams mainīt kādas
projekta budžeta izdevumu
pozīcijas apmēru.

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 2. pusgads

1SI un citu institūciju
veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto
problēmu novēršanai
E

1SI1 nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

TermiĦš
darbības
ieviešanai

F

G

projektu grozījumu
veikšanu, īpaši
finanšu grozījumu.

pārrunas par projektu
ieviešanas problēmām
un turpmāko
nepieciešamo rīcību
finanšu apguves
progresa uzlabošanai;
2) IZM veikt
individuālas pārrunas ar
projektu īstenotājiem,
kuru īstenojamajos
projektos konstatēts
nepietiekams finanšu
apguves progress;
3) IZM sniegt
skaidrojumu riska
aktivitāšu projektu
īstenotājiem par
budžeta tāmes
izmaiĦām projekta
īstenošanas procesā,
neveicot grozījumus
projektā, kā arī atkārtoti
skaidrojumu par
grozījumu veikšanu
projektā.
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Citu institūciju
nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

TermiĦš
darbības
ieviešanai

H

I

lielākā apjomā no
visiem iesniegtajiem SF
pieprasījumiem.

03.2008.

03.2008.

2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekĜauto informāciju
Nav.

Apakšaktivitātes Nr.

A

Pasākuma/
aktivitātes Nr.

Nr.p.k.

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziĦojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

B

C

1. 1.4.
1.4.4.
1.4.5.

1SI ziĦojumā par iepriekšējo
pārskatu periodu plānotās
darbības aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai
(no 2.1. F)
D

1SI veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai

1) IZM lemt par atkārtotu
atbrīvojušos līdzekĜu piesaisti
projektiem;
2) pozitīva lēmuma gadījumā
sniegt projekta grozījumu
pieprasījumu ERAF vadības
komitejā par atbrīvojušos
līdzekĜu piesaisti jaunu
aktivitāšu/ projektu
īstenošanu.

IZM 2007.gada
septembrī ierosināja
grozījumus Ministru
kabineta 2006.gada
18.decembrī rīkojumā
Nr.975 „Par
virssaistību
uzĦemšanos Eiropas
Reăionālās attīstības
fonda, Eiropas Sociālā
fonda un
Zivsaimniecības
vadības finansēšanas

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 2. pusgads

E
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ZiĦojumā par
iepriekšējo pārskata
periodu citu institūciju
nepieciešamā rīcība
problēmas novēršanai
(no 2.1. H)
G

Citu institūciju veiktā
rīcība problēmas
novēršanai

Iespējamās
problēmas
nākamajā
pārskata periodā

F

H

1) Vadošajai iestādei –
izskatīt un saskaĦot
grozījumus
1.4.4. aktivitātes
nacionālajā
programmā;
2) IZM un 2LSI –
nodrošināt līgumu
grozījumu veikšanu.

Ministru kabinets ar
06.12.2007. rīkojumu
Nr.780 apstiprināja
grozījumus Ministru
kabineta 2006.gada
18.decembrī rīkojumā
Nr.975 „Par virssaistību
uzĦemšanos Eiropas
Reăionālās attīstības
fonda, Eiropas Sociālā
fonda un
Zivsaimniecības
vadības finansēšanas

Lēna dokumentu
aprite apstiprinot
grozījumus ERAF
vadības komitejā.
kas attiecīgi kavē
līgumslēgšanas
procedūru un
projektā
paredzēto
aktivitāšu
veikšanu
atbilstoši projekta
laika grafikā

Apakšaktivitātes Nr.

Pasākuma/
aktivitātes Nr.

Nr.p.k.

2. 2.5.
2.5.2.

1SI ziĦojumā par iepriekšējo
pārskatu periodu plānotās
darbības aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai
(no 2.1. F)

1) nepieciešamības gadījumā
lemt par atkārtotu papildu
līdzekĜu piesaisti jau
īstenošanā esošiem
projektiem.

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 2. pusgads

1SI veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai

instrumenta
līdzfinansētajām
Vienotā
programmdokumenta
aktivitātēm 2004.2006.gada plānošanas
periodā”.
1) Ir noslēgusies 23
2004.-2006.g. projektu
īstenošana un tika
noslēgti 4 jaunu
projektu īstenošanas
līgumi;
2) IZM 2007.gada
septembrī ierosināja
grozījumus Ministru
kabineta 2006.gada
18.decembrī rīkojumā
Nr.975 „Par
virssaistību
uzĦemšanos Eiropas
Reăionālās attīstības
fonda, Eiropas Sociālā
fonda un
Zivsaimniecības
vadības finansēšanas
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ZiĦojumā par
iepriekšējo pārskata
periodu citu institūciju
nepieciešamā rīcība
problēmas novēršanai
(no 2.1. H)

1) Finanšu ministrijai –
virzīt valsts budžeta
līdzekĜu pārdales
priekšlikumu
apstiprināšanai
Ministru kabinetā;
2) IZM un 2LSI
nodrošināt līgumu
slēgšanu par jaunu
projektu īstenošanu.

Citu institūciju veiktā
rīcība problēmas
novēršanai

instrumenta
līdzfinansētajām
Vienotā
programmdokumenta
aktivitātēm 2004.2006.gada plānošanas
periodā”.
Ministru kabinets ar
06.12.2007. rīkojumu
Nr.780 apstiprināja
grozījumus Ministru
kabineta 2006.gada
18.decembrī rīkojumā
Nr.975 „Par virssaistību
uzĦemšanos Eiropas
Reăionālās attīstības
fonda, Eiropas Sociālā
fonda un
Zivsaimniecības
vadības finansēšanas
instrumenta
līdzfinansētajām
Vienotā
programmdokumenta
aktivitātēm 2004.2006.gada plānošanas

Iespējamās
problēmas
nākamajā
pārskata periodā

plānotajam.

Lēna dokumentu
aprite apstiprinot
grozījumus ERAF
vadības komitejā.
kas attiecīgi kavē
līgumslēgšanas
procedūru un
projektā
paredzēto
aktivitāšu
veikšanu
atbilstoši projekta
laika grafikā
plānotajam.

Apakšaktivitātes Nr.

Pasākuma/
aktivitātes Nr.

Nr.p.k.

3. 3.2.

3.2.3.1
.
3.2.5.3
.

1SI ziĦojumā par iepriekšējo
pārskatu periodu plānotās
darbības aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai
(no 2.1. F)

1) IZM iesniegt ESF vadības
komitejā NP grozījumus
3.2.3.1. un 3.2.5.3.aktivitātēs
par papildu finansējuma
piešėiršanu;
2) IZM pieprasīt valsts
budžetā virssaistību
īstenošanai nepieciešamos
papildu līdzekĜus;
3) IZM informēt SF
finansējuma saĦēmējus
(3.2.3.1. un 3.2.5.3. NP
projektu īstenotājus) par
nepieciešamību iesniegt 2LSI
līguma grozījumu
pieprasījumu.

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 2. pusgads

1SI veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai

instrumenta
līdzfinansētajām
Vienotā
programmdokumenta
aktivitātēm 2004.2006.gada plānošanas
periodā”.
1) IZM 2007.gada
jūlijā iesniedza
vadošajai iestādei
saskaĦošanai ESF
vadības komitejā VPD
3.2.3.1. un
3.2.5.3.aktivitātes NP
grozījumus;
2) IZM pieprasīja
valsts budžetā papildu
piešėirtos finanšu
līdzekĜus projektu
īstenošanai 2007.gada
maijā un jūnijā;
3) IZM 2007.gada
jūnijā informēja SF
finansējuma saĦēmējus
(3.2.3.1. un 3.2.5.3. NP
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ZiĦojumā par
iepriekšējo pārskata
periodu citu institūciju
nepieciešamā rīcība
problēmas novēršanai
(no 2.1. H)

Citu institūciju veiktā
rīcība problēmas
novēršanai

periodā”, kā rezultātā
aktivitātei piešėirts
papildu finansējums
11 131 392 LVL
apmērā 16 jaunu
projektu īstenošanai.
1) Vadošajai iestādei –
saskaĦot grozījums
nacionālajās
programmās ESF
vadības komitejā;
2) Finanšu ministrijai –
virzīt valsts budžeta
līdzekĜu pārdales
priekšlikumu
apstiprināšanai
Ministru kabinetā;
3) SF finansējuma
saĦēmējiem - iesniegt
2LSI līgumu grozījumu
pieprasījumus.
4) IZM un 2LSI
nodrošināt līgumu
grozījumu veikšanu.

1) Vadošā iestāde
2007.gada jūlijā ESF
vadības komitejā
saskaĦoja VPD 3.2.3.1.
un 3.2.5.3.aktivitātes
NP grozījumus;
2) Valsts budžeta
līdzekĜu pārdales
priekšlikums
apstiprināts Ministru
kabinetā 2007.gada
augustā;
3) SF finansējuma
saĦēmēji 2007.gada
jūlijā iesniedza
attiecīgus projekta
līguma grozījumus
2LSI;

Iespējamās
problēmas
nākamajā
pārskata periodā

Apakšaktivitātes Nr.

Pasākuma/
aktivitātes Nr.

Nr.p.k.

1SI ziĦojumā par iepriekšējo
pārskatu periodu plānotās
darbības aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai
(no 2.1. F)

4. 3.3.6.
3.3.7.

3.3.6.1
.

IZM pieprasīt valsts budžetā
virssaistību īstenošanai
nepieciešamos līdzekĜus.

5. 3.2.
3.3.

Visas
IZM
pārziĦ
ā
esošās
aktivit
ātes

IZM izstrādāt kārtību, kādā
IZM izskata gadījumus un
pieĦem lēmumu par valsts
budžeta iestāžu – SF
finansējuma saĦēmēju –
atbildīgajiem darbiniekiem,
kas nepilda līgumā uzĦemtās
saistības ES struktūrfonda

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 2. pusgads

1SI veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai

projektu īstenotājus)
par nepieciešamību
iesniegt 2LSI līguma
grozījumu
pieprasījumu.
IZM pieprasīja valsts
budžetā papildu
piešėirtos finanšu
līdzekĜus projektu
īstenošanai 2007.gada
jūnijā;

IZM ir izstrādāta un
16.10.2007.
apstiprināta kārtība
Nr.44 „Kārtība, kādā
Izglītības un zinātnes
ministrijas izskata
gadījumus un pieĦem
lēmumu par Eiropas
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ZiĦojumā par
iepriekšējo pārskata
periodu citu institūciju
nepieciešamā rīcība
problēmas novēršanai
(no 2.1. H)

Citu institūciju veiktā
rīcība problēmas
novēršanai

4) 2007.gada augustā
tika apstiprināti visi
projektu līguma
grozījumi 2LSI.
1) Finanšu ministrijai –
virzīt valsts budžeta
līdzekĜu pārdales
priekšlikumu
apstiprināšanai
Ministru kabinetā;
2) 2LSI veikt līgumu
slēgšanu ar projektu
īstenotājiem.

2LSI turpināt sniegt
informāciju par SF
finansējuma
saĦēmējiem, kuri
nepilda līguma
saistības.

1) Valsts budžeta
līdzekĜu pārdales
priekšlikums
apstiprināts Ministru
kabinetā 2007.gada
augustā;
2) visi līgumi ar SF
finansējuma
saĦēmējiem par jaunu
projektu īstenošanu ir
noslēgti 2007.gada
3.cetruksnī.
2LSI regulāri sniedz
informāciju par SF
finansējuma
saĦēmējiem, kuri
nepilda līguma
saistības.

Iespējamās
problēmas
nākamajā
pārskata periodā

Apakšaktivitātes Nr.

Pasākuma/
aktivitātes Nr.

Nr.p.k.

1SI ziĦojumā par iepriekšējo
pārskatu periodu plānotās
darbības aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai
(no 2.1. F)

projekta īstenošanā un
projekta atskaišu
sagatavošanā.

1SI veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai

Savienības
struktūrfonda
finansējuma
saĦēmējiem –
ministrijas padotībā
esošām valsts tiešās
pārvaldes iestādēm -,
kuri nepilda līgumā par
Eiropas Savienības
struktūrfonda projekta
īstenošanu uzĦemtās
saistības.”

2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekĜauto informāciju
Nav.

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 2. pusgads
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ZiĦojumā par
iepriekšējo pārskata
periodu citu institūciju
nepieciešamā rīcība
problēmas novēršanai
(no 2.1. H)

Citu institūciju veiktā
rīcība problēmas
novēršanai

Iespējamās
problēmas
nākamajā
pārskata periodā

III SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI AKTIVITĀTES IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

Apakšaktivitātes
Nr.

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.

Nr.p.k.

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai
Secinājumi par rezultāta un
ietekmes rādītāju ieviešanas
efektivitāti

Pamatojums
secinājuma izdarīšanai

Priekšlikumi rezultāta un
ietekmes rādītāju ieviešanas
efektivitātes uzlabošanai

Plānotais
termiĦš
priekšlikuma
īstenošanai

Priekšlikuma
īstenošanā
iesaistītās
institūcijas

E

F

G

H

A

B

C

D

1.

1.4.
2.5.
3.2.
3.3.

Visas IZM
pārziĦā esošās
aktivitātes un
apakšaktivitātes.

Rezultātu un ietekmes rādītāju
izpilde saistīta ar finanšu
rādītāju progresu. Sekojoši,
priekšlikumus finanšu rādītāju
uzlabošanai skat.3.2. tabulā.

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 2. pusgads
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Apakšaktivitātes
Nr.

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.

Nr.p.k.

3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai1

A

B

C

1.

1.4.
2.5.
3.2.
3.3.

Visas IZM
pārziĦā esošās
aktivitātes un
apakšaktivitātes.

2.

3.2.1.

3.

3.2.1.

Secinājumi par finanšu
rādītāju ieviešanas efektivitāti
(rādītāju izpilde, finanšu
līdzekĜu apguve)
D

Pamatojums
secinājuma
izdarīšanai

Priekšlikumi finanšu rādītāju
ieviešanas efektivitātes
uzlabošanai

E

F

Lai iespēju robežās tiktu
nodrošināta N+2 principa
izpilde, nepieciešams
pastiprināt aktivitāšu
ieviešanas uzraudzību.

Projektu uzraudzības
informācija, 2LSI
informācija.

3.2.3.2.
3.2.6.3.

No 2LSI ir saĦemta
informācija par projektiem,
kuri nepilda uzĦemtās
līgumsaistības, t.sk., uzrāda
vāju finanšu progresu.

Projektu uzraudzības
informācija, 2LSI
informācija.

3.2.3.2.
3.2.6.3.

Nepieciešams mazināt
nelietderīgu (lasīt: tādu, kuri
nav vērsti uz projekta mērėu
sasniegšanu) grozījumu
pieprasījumu iesniegšanas

Projektu uzraudzības
informācija, 2LSI
informācija.

IZM plāno organizēt Nacionālo
programmu izvērtēšanas
komisijas un Atklātu konkursu
veidā ieviešamo aktivitāšu
īstenošanas progresa
izvērtēšanas komisijas sēdes ne
retāk kā reizi 2 mēnešos un
uzraudzības padomes sēdes ne
retāk kā reizi ceturksnī, kurās
tiktu izskatīti projektu finanšu
progresa jautājumi un rasti
risinājumi problēmjautājumiem.
IZM plāno minētos SF
finansējuma saĦēmējus
uzaicināt uz IZM klātienē, lai
SF finansējuma saĦēmēji
sniegtu skaidrojumu par līguma
saistību nepildīšanas iemesliem.
IZM plāno sniegt papildu
skaidrojumu SF finansējuma
saĦēmējiem par projektu
grozījumu veikšanas kārtību,
īpaši par finanšu grozījumiem.
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Plānotais
termiĦš
priekšlikuma
īstenošanai

Priekšlikuma
īstenošanā
iesaistītās
institūcijas

G

H

kopš 01.2008.
IZM, 2LSI
regulāri/nepārtraukti.

02.2008.
03.2008.

IZM, 2LSI

03.2008.

IZM, 2LSI
(VIAA)

Apakšaktivitātes
Nr.

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.

Nr.p.k.

Secinājumi par finanšu
rādītāju ieviešanas efektivitāti
(rādītāju izpilde, finanšu
līdzekĜu apguve)

Pamatojums
secinājuma
izdarīšanai

Priekšlikumi finanšu rādītāju
ieviešanas efektivitātes
uzlabošanai

Plānotais
termiĦš
priekšlikuma
īstenošanai

Priekšlikuma
īstenošanā
iesaistītās
institūcijas

skaitu 2LSI, tādejādi
paātrinot pārējo grozījumu
saskaĦošanu.
4.

1.4.
2.5.
3.2.
3.3.

Visas IZM
pārziĦā esošās
aktivitātes un
apakšaktivitātes.

SF finansējuma saĦēmēji
iesniedz nekvalitatīvi
sagatavotus pārskatus un SF
pieprasījumus iesniegšanai
2LSI, jo SF finansējuma
saĦēmējiem ir nepietiekamas
zināšanas par publisko
iepirkumu likumu un
iepirkuma procedūras
piemērošanu SF projektos.

Projektu uzraudzības
informācija, 2LSI
informācija.

IZM plāno atkārtoti organizēt
seminārus SF finansējuma
saĦēmējiem par iepirkuma
procedūru veikšanu,
grāmatvedības jautājumiem un
darba tiesībām struktūrfondu
projektu īstenošanas ietvaros.

03.2008.

IZM, 2LSI

Piezīme:
1
Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas ziĦojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu
ieviešanu.
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IV APSTIPRINĀTIE GROZĪJUMI STRUKTŪRFONDU PROJEKTOS
4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos1 2
Skat. 1.pielikumu.
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekĜauto informāciju
IZM nacionālo programmu projektu ietvaros pārskata periodā saskaĦoti grozījumi 13 projektos. Grozījumi galvenokārt skar papildu finansējuma
piešėiršanu, finansējuma pārdali pa gadiem (t.sk. 2006.gadā neiztērēto līdzekĜu pārcelšanu uz 2007. un 2008.gadiem), finansējuma pārdali starp
izdevumu pozīcijām. IZM pārziĦā esošo ERAF līdzfinansēto aktivitāšu nacionālo programmu projektos pārskata periodā nav veikti grozījumi.
IZM atklāta konkursa projektu ietvaros pārskata periodā saskaĦoti grozījumi 65 projektos. Grozījumi skar galvenokārt finansējuma sadalījumu
pa gadiem, izmaiĦas laika grafikā. Pēdējo minēto galvenokārt izraisa aizkavēšanās/ sarežăījumi iepirkumu procedūras norisē.
Piezīmes:
1
Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Aizpilda visas pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas, izĦemot Zemkopības ministriju.
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V HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā
Nr.p.k.

Horizontālais jautājums

Veiktā darbība

A
1.

B
Dzimumu līdztiesības un vienādu
iespēju principa ievērošana

C
Aktivitāšu ieviešanas un rezultatīvie rādītāji liecina, ka kopumā labumsaĦēmēju vidū abi dzimumi ir
līdzīgi pārstāvēti.

2.

Ilgtspējīgas attīstības un vides
aizsardzības principu ievērošana

Projekti, kuru īstenošana tiek atbalstīta no struktūrfondu līdzekĜiem, atbilst Vienotā programmdokumenta
prasībām attiecībā uz horizontālo prioritāšu īstenošanu.

3.

Informācijas sabiedrības attīstības
veicināšana

Projekti, kuru īstenošana tiek atbalstīta no struktūrfondu līdzekĜiem, atbilst Vienotā programmdokumenta
prasībām attiecībā uz horizontālo prioritāšu īstenošanu.

4.

Reăionu sociālekonomisko atšėirību
izlīdzināšana

Projekti, kuru īstenošana tiek atbalstīta no struktūrfondu līdzekĜiem, atbilst Vienotā programmdokumenta
prasībām attiecībā uz horizontālo prioritāšu īstenošanu. Analizējot pieejamos datus par projektu reăionālo
izkliedi, var secināt, ka projektu skaits visos reăionos ir samērīgs.

Piezīme:
1
Aizpilda visas pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.
Pielikumā: 1. „4.1.tabula - pārskata periodā apstiprinātie grozījumi – NACIONĀLĀS PROGRAMMAS, ESF”
2. „4.1.tabula - pārskata periodā apstiprinātie grozījumi – ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTI, ESF”
3. „4.1.tabula - pārskata periodā apstiprinātie grozījumi – ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTI, ERAF”
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uz 4 lp.
uz 6 lp.
uz 2 lp.

