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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 ziņojumu par laika periodu no <01.07.2008.> līdz
<31.12.2008.>.
Ziņojuma mērķis 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).
Ziņojums sniedz informāciju par <Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās
attīstības fonda> līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un
izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu 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 3
apjoms
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
14%
palielinājums profesionālās
izglītības un apmācības iestādēs,
kas nodrošinātas ar atbilstošu un
mūsdienīgu mācību aprīkojumu un
nepieciešamo infrastruktūru
2.
Studiju programmu skaita
%
50
11%
palielinājums zinātņu un
tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs,
kuras nodrošinātas ar atbilstošu un
mūsdienīgu aprīkojumu un
nepieciešamo infrastruktūru

1

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

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

I

70%

34%

170%

Rādītājs attiecas uz VPD
1.4.4.aktivitāti.

22%

61%

122%

Rādītājs attiecas uz VPD
1.4.5.aktivitāti.

Saskaņā 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 2004-2006 plānošanas perioda versija pirms datu migrācijas uz 2007-2013 versiju;
(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 3
apjoms
noteiktajā
apjomā (%),
E/D*100
E
F
G

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

4.

Augstas konkurētspējas pētniecības
jomu skaits
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8
Atbilsto
ši SF
NP

8

5

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

- 7,52%

58,70%

293,50%

100%

8

100%

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

I

Rādītājs attiecas uz VPD
2.5.1. un 2.5.2.aktivitātēm.
Salīdzinot ar 2006.gada
datiem, īstenoto pētniecības
projektu skaita pieaugums
2007.gadā ir negatīvs „1,88%”.
Savukārt 2004.-2007.g.
laikā īstenoto pētniecības
projektu skaits pieaudzis
vidēji par 58,70% (datu
avots: IZM).
Rādītājs attiecas uz VPD
2.5.2.aktivitāti.
Aktivitātes ietvaros tika
īstenoti projekti šādās
pētniecības jomās:
materiālzinātnes nozare - 4,
organiskās sintēzes un
biomedicīnas nozare - 4,
koksnes pārstrādes
tehnoloģijas un
mežzinātnes nozare - 2,

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 3
apjoms
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 (enerģētika
un mehānika) - 3,
informācijas tehnoloģiju
nozare - 2, vides zinātnes,
bioloģijas un ekoloģijas
nozare - 1
Pasākuma Nr. un nosaukums
3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība
5.

6.

7.

Studentu skaits, kas pabeiguši
jaunas vai uzlabotas studiju
programmas
Studentu skaits, kas turpina
studijas/mācības jaunās vai
uzlabotās izglītības programmās
Apmācīto pedagogu skaits
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6 500

3 189

49,06%

5 169

79,52%

gb

2 000

12 689

634%

14 509

725%

gb

14 500

784

5,4%

23 391

161,31%

6

Rādītājs attiecas uz VPD
3.2.1.aktivitāti (īstenoti 82
projekti) un
3.2.3.2.apakšaktivitāti
(īstenoti 66 projekti).
Analīzi skat. 1.2.tabulā.
Rādītājs attiecas uz VPD
aktivitātēm 3.2.2.; 3.2.5.1.;
3.2.5.3.; 3.2.5.2. un 3.2.7.1.
T.sk.
VPD 3.2.2. – 2 984
VPD 3.2.5.1. – 8 233;
VPD 3.2.5.2. – 3 136;
VPD 3.2.5.3. – 2 128;
VPD 3.2.7.1. – 5 390

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 3
apjoms
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

gb

450

129

28,66%

673

149,55%

9.

Jaunizveidoto mūžizglītības tīklu
skaits

gb

6

0

0%

6

100%

10.

Apmācīto reģiona valsts iestāžu
darbinieku un mūžizglītības
koordinatoru skaits

gb

150

-71

-47,33%

711

474%
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Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

I

pedagogi.
Papildus PP plānotajam
pedagogi ir apmācīti arī
VPD 3.2.1.aktivitātes un
3.2.7.2.apakšaktivitātes
projektu ietvaros – attiecīgi
107 un 1 413 pedagogi.
Rādītājs attiecas uz VPD
3.2.3.1.aktivitāti.
Dalījums pa izglītības
iestādēm:
(1) RTU – 369; (2) DU –
15; (3) LU – 179; (4) LLU
– 36; (5) RSU – 74.
Rādītājs attiecas uz VPD
3.2.4.1.aktivitāti.
Tīkli ir izveidoti un veic
plānotās funkcijas.
Rādītājs attiecas uz VPD
3.2.4.1.aktivitāti.
Kopumā aktivitātes ietvaros
apmācīti 533 mūžizglītības
koordinatori.
Papildus PP 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 3
apjoms
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

178 reģiona valsts iestāžu
darbinieki un mūžizglītības
koordinatori ir apmācīti arī
VPD 3.2.4.2.apakšaktivitātes projektu
ietvaros.
Rādītājs attiecas uz VPD
3.2.4.2.apakšaktivitāti,
kuras ietvaros tika īstenoti
38 projekti.
Rādītājs attiecas uz VPD
3.2.5.2.apakšaktivitāti,
kuras ietvaros tika īstenoti
98 projekti.

11.

Pieaugušo skaits, kas pabeiguši
tālākizglītības kursus

gb

3 500

0

0%

2 612

74,63%

12.

Pedagogu/augstākās profesionālās
izglītības iestāžu akadēmiskā
personāla skaits, kas pabeiguši
praksi uzņēmumos

gb

3 300

0

0%

821

24,88%

13.

Vidējās profesionālās izglītības
iestāžu un augstākās izglītības
iestāžu studentu skaits, kas
pabeiguši mācību praksi

gb

22 000

0

0%

4 560

20,73%

Rādītājs attiecas uz VPD
3.2.6.3.apakšaktivitāti,
kuras ietvaros tika īstenoti
180 projekti.

14.

Apmācīto sociālo partneru pārstāvju
skaits

gb

800

0

0%

808

101%

Rādītājs attiecas uz VPD
3.2.6.1.apakšaktivitāti.
Projekta īstenošana
noslēgusies 2007.gadā.
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Nr.p.k.
A

15.

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 3
apjoms
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

Pedagogu, kas pabeiguši apmācību
karjeras izvēles pakalpojumu un
konsultāciju sniegšanā, skaits
Skolēnu un studentu skaits, kas
piedalījušies karjeras
izglītības/konsultāciju pasākumos

gb

3 700

1 571

42,5%

5 390

145,7%

Rādītājs attiecas uz VPD
3.2.7.1.apakšaktivitāti.

gb

20 000

0

0%

93 611

468,06%

Rādītājs attiecas uz VPD
3.2.7.2.apakšaktivitāti,
kuras ietvaros tika īstenoti
137 projekti.

gb

330

0

0%

701

212,42%

Rādītājs attiecas uz VPD
3.3.6.1. un
3.3.6.2.apakšaktivitātēm.
VPD
3.3.6.1.apakšaktivitātes
ietvaros tika īstenoti 28
projekti un 3.3.6.2. – viens
projekts.

I

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

Skolēnu skaits, kas iesaistīti
pedagoģiskās korekcijas pasākumos

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju
Lai šajā ziņojumā sniegtie dati iespējami precīzi atspoguļotu esošo situāciju, informējam par sekojošo:
(1) informācijas avots par nacionālo programmu veidā ieviešamo aktivitāšu rezultatīvo rādītāju progresu ir projektu uzraudzības informācija
SF ieviešanas ziņojums. IZM, 2008.gada 2. pusgads
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(IZM);
(2) informācijas avots par atklātu konkursu veidā ieviešamo aktivitāšu rezultatīvo rādītāju progresu ir Finanšu ministrijas Vadības
informācijas sistēmas (turpmāk – VIS) 2004-2006 gadu versija. Atklātu konkursu veidā ieviešamo aktivitāšu rezultatīvo rādītāju progress
pārskata periodā ir fiksēts līdz 2008.gada 6.jūnijam, jo, veicot pārbaudi VIS 2007-2013 gadu versijā, IZM konstatēja, ka rādītāju
sasniegtās vērtības neatbilst faktiskajai situācijai, kā arī atsevišķiem rādītājiem ir ‘piekārtotas’ neatbilstošas aktivitātes.
IZM risina jautājumu sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru kā otrā līmeņa starpniekinstitūciju (turpmāk – 2LSI) un Finanšu
ministriju kā vadošo iestādi un paredzams, ka līdz nākamā (pēdējā) IZM ziņojuma par struktūrfondu ieviešanu 2004.-2006. gadu periodā
gatavošanai VIS 2007-2013 būs pieejama pilnīga un atbilstoša informācija par iznākuma un rezultātu rādītājiem IZM pārziņā esošajās
VPD aktivitātēs.
Rādītāju Nr.1 un 2 sasniegtais apjoms pārskata periodā ir palielinājies un, kā prognozēts iepriekšējā progresa ziņojumā, pārsniedzis Programmas
papildinājumā (turpmāk – PP) plānoto. Tas skaidrojams ar 2008.gada sākumā apstiprināto virssaistību rezultātā īstenotajiem sešiem projektiem.
Rādītāja Nr.3 sasniegtais apjoms pārskata periodā nav mainījies. Skaidrojums piezīmei (*): pie pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma ir
iekļauta 2007.gada laikā sasniegtā rādītāja vērtība, jo informācija par pētniecības centru īstenoto pētniecības projektu skaita pieaugumu
2008.gadā būs pieejama 2009.gada pirmajā ceturksnī un tiks iekļauta nākamajā IZM pusgada ziņojumā.
Rādītāja Nr.4 PP noteiktais apjoms ir sasniegts 100% apmērā.
Rādītāju Nr.5 un 6 sasniegtais apjoms pārskata periodā ir palielinājies un PP plānotais studentu skaits, kuri turpina studijas uzlabotajās studiju
programmās, ir pārsniegts vairāk kā sešas reizes. Lai gan uzlabotās studiju programmas pabeidzis mazāks skaits studentu kā PP plānots (5 169
studenti jeb 79,5% no PP plānotā), pozitīvi vērtējams, ka uzlabotajās programmās studijas turpina 14 509 studentu jeb sešas reizes vairāk kā PP
plānots. Šāda studentu skaita dinamika skaidrojama ar projektu, kuros tiek uzlabotas studiju programmas, specifiku, proti, projekta laikā norit
darbs pie programmu uzlabošanas un tikai projekta noslēgumā iespējams programmu īstenot. Abu rādītāju korelācija apliecina projektu
ilgtspēju.
Rādītāju aprēķinam izmantoti statistikas dati par studentu skaitu uzlabotajās studiju programmās VPD 3.2.1. un 3.2.3.2.aktivitāšu projektos.
Rādītājs Nr.7 sasniegtais apjoms pārskata periodā palielinājies par 5,4%, par 61% pārsniedzot PP plānoto. Nacionālo programmu ietvaros
dabaszinātnēs un matemātikā apmācīti 2 984 pedagogi, 5 137 pedagogi paaugstinājuši kompetenci darbā ar informācijas tehnoloģijām, 3 819
pedagogs – karjeras izvēles konsultāciju sniegšanā, 3096 pedagogi – tālākizglītības jautājumos u.c.
Paredzams, ka pēc datu atbilstības pārbaudes VIS 2007-2013, rādītāja vērtība palielināsies, jo tiks precizēti atklāta konkursa projektos
SF ieviešanas ziņojums. IZM, 2008.gada 2. pusgads
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sasniegtie rezultāti.
Rādītāja Nr.8 sasniegtais apjoms pārskata periodā palielinājies par 28,7% un par 49% pārsniedz PP plānoto, tādejādi doktorantūras vai
pēcdoktorantūras studijas pabeiguši 673 cilvēki. Rādītājs pārsniegts, jo projekta īstenošanas laikā tika veiktas izmaiņas projektā (palielināts
stipendiju apmērs un precizēta ‘jaunā zinātnieka’ definīcija) ar mērķi piesaistīt doktorantūras studentus, kā arī projekta ietvaros tika uzņemtas
virssaistības.
Rādītāja Nr.9 sasniegtais apjoms nav mainījies – iepriekšējos periodos rādītājs ir sasniegts plānotajā apjomā.
Rādītāja Nr.10 sasniegtais apjoms pārskata periodā samazinājies, jo VPD 3.2.4.1.apakšaktivitātes nacionālās programmas projekts „Atbalsta
sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai Rīgā” ir precizējis sasniegtā rādītāja apjomu projekta ietvaros.
Kopumā PP noteiktais rādītāja Nr.10 apjoms ir pārsniegts.
Rādītāju Nr.11, 12, 13 un 16 sasniegtais apjoms pārskata periodā nav mainījies. Paredzams, ka pēc datu atbilstības pārbaudes VIS 2007-2013,
rādītāja vērtība palielināsies, jo tiks precizēti atklāta konkursa projektos sasniegtie rezultāti. Informāciju par rādītāju pašreizējām un
prognozējamām vērtībām, lūdzu skat. ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu.
Rādītāja Nr.14 sasniegtais apjoms pārskata periodā nav mainījies, jo VPD 3.2.6.1.apakšaktivitātes nacionālās programmas projekta īstenošana
noslēgusies jau 2007.gadā.
Rādītāja Nr.15 sasniegtais apjoms pārskata periodā palielinājies par 42,5%, t.i. uzņemto virssaistību rezultātā nacionālās programmas projektā
karjeras izvēles konsultāciju sniegšanā papildus apmācīti 1 571 pedagogi.
Rādītāja Nr.17 sasniegtais apjoms pārskata periodā nav mainījies. Nacionālās programmas ietvaros pedagoģiskās korekcijas pasākumos iesaistīti
253 skolēni, savukārt atklāta konkursa projektu gadījumā rādītājs tiks precizēts pēc datu atbilstības pārbaudes VIS 2007-2013.
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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 lietišķās 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
2.
Vidējās profesionālās izglītības
studentu, kas studē jaunizveidotās
SF ieviešanas ziņojums. IZM, 2008.gada 2. pusgads

%

palielināju
ms līdz 58

10%*

12

G

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

419,12%

104,56%

418,24%

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%.

17,24%

63%*

108,62%

Aktuālākiem dati

No 1.01.2004.
sasniegtais
rādītāja
apjoms

Skaidrojums par
rādītāja apjoma
sasniegšanas gaitu

I

Nr.p.k.

Rādītāja nosaukums

Mērvienība

A

B

C

vai uzlabotās programmās
ekonomiski svarīgās nozarēs, skaita
palielinājums

3.

4.

Studentu, kas studē jaunizveidotās
vai uzlabotās studiju programmās
inženierzinātnē, zinātnē un
tehnoloģijās, skaita palielinājums
Studentu skaits, kas izslēgti no
profesionālās izglītības studiju
programmām
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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

No 1.01.2004.
sasniegtais
rādītāja
apjoms

G

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

%

%

%

2003.gadā:
53%
Informācija
s avots:
IZM
palielināju
ms līdz
13%
samazināju
ms līdz
12% jeb
samzaināju
ms par
2,6%

*

*

1,8%*

13

*

69,23%

I

par studentu skai6ta
pieaugumu
2008.gadā būs
pieejama 2009.gada
pirmajā ceturksnī
un tiks iekļauta
nākamajā (pēdējā)
IZM pusgada
ziņojumā

*

12,8%*

Skaidrojums par
rādītāja apjoma
sasniegšanas gaitu

69,23%

Skaidrojums par (*):
kolonnā G ir iekļauti
dati par
2006./2007.māc.g.,
savukārt, kolonnā E ir
iekļauts rādītāja
izmaiņas kopš
2003.gada (14,6%).

1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju
Rādītājs Nr.1: pie pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma ir iekļauta 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%. Dati par 2008.gadu būs pieejama 2009.gada pirmajā
ceturksnī un tiks iekļauta nākamajā (pēdējā) IZM pusgada ziņojumā.
Piezīme:
1
Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
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II VEIKTĀS DARBĪBAS PASĀKUMU/AKTIVITĀŠU IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.
Apakšaktivitātes
Nr.

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

A

B

C

D

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

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

Nr.p.k.

Pasākuma/ aktivitātes
ieviešanas gaitā atklātā
problēma un tās cēloņi

2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju
Nav.
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1SI1 nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

F

G

H

I

N/a

N/a

N/a

N/a

Termiņš
darbības
ieviešanai

Citu institūciju
nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

Termiņš
darbības
ieviešanai

A

Apakšaktivitātes Nr.

Pasākuma/
aktivitātes Nr.

Nr.p.k.

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai
1SI ziņojumā par iepriekšējo
pārskata periodu plānotās
darbības aktivitātes
ieviešanas gaitā atklāto
problēmu novēršanai
(no 2.1. F)
D

1SI veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto
problēmu novēršanai

1. 2.5.
2.5.1.

Piedalīties ĪUMESFPL
vadītajā darba grupā, kas
izveidota ar ĪUMESFPL
10.05.2008. rīkojumu
Nr. 534 un kuras mērķis ir
rast risinājumu ar publiskā
iepirkuma veikšanu un
projekta personāla
atalgojuma izmaksu
aprēķināšanu saistītajiem
jautājumiem SF projektu
īstenošanā augstākās
izglītības un zinātnes jomā.
kolonnā minētās darba
grupas sanāksmēs un IZM
kompetences ietvaros
sniegt priekšlikumus.

2. 1.4.
1.4.4.

1) Veikt virssaistību
projektu ieviešanas kontroli

IZM piedalījās darba
grupā, ko apliecina D
kolonnā minētais
rīkojums. IZM savas
kompetences ietvaros
sniedza
priekšlikumus gan
darba grupas
sanāksmēs, gan arī
atbildot uz FM
jautājumiem rakstiski
(IZM 29.07.2008.
vēst. Nr. 1-10/5252).
Lai nodrošinātu
nepastarpinātu
finansējuma
saņēmēju viedokļa
paušanu, pēc IZM
ierosinājuma uz
darba grupas
sanāksmēm tika
aicināti arī
finansējuma
saņēmēji.
1) IZM nodrošināja
virssaistību projektu

B

C
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Ziņojumā 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

Vadošajai iestādei,
balstoties uz E
kolonnā minētajā
darba grupā nolemto,
sagatavot ziņojumu un
iesniegt LR Saeimas
Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijā

Ziņojums ir iesniegts LR
Saeimas Izglītības, kultūras
un zinātnes komisijā.

2LSI nodrošināt:
1) SF pieprasījumu un

2LSI projektu atskaišu
dokumentāciju ir izskatījusi

Apakšaktivitātes Nr.

Pasākuma/
aktivitātes Nr.

Nr.p.k.

3. 3.2.
3.2.1.
3.2.3.

3.2.3.2.

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

1SI veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto
problēmu novēršanai

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

Citu institūciju veiktā rīcība
problēmas novēršanai

un uzraudzību, nodrošinot
atbilstošu virssaistību
projektu ieviešanu;
2) lai korekti atspoguļotu
SF atbalsta rezultātus,
izvērtēt nepieciešamību
koriģēt uzraudzības
indikatoru sasniegtās
vērtības minētajā aktivitātē
(svītrot indikatoru vērtības,
kuras sasniegtas četru
minēto projektu ietvaros).

uzraudzību, īpaši
iepirkumu procedūru
atbilstības LR spēkā
esošajiem
normatīvajiem
aktiem pārbaudi.
Virssaistību projekti
ir sekmīgi
noslēgušies un visas
projektos veiktās
izmaksas ir
attiecināmas;
2) IZM ir koriģējis
uzraudzības
indikatoru sasniegtās
vērtības, svītrojot
vērtības, kas
sasniegtas 100%
neattiecināmos
projektos.
IZM regulāri
analizēja 2LSI
sniegtos aktivitāšu
ieviešanas finanšu
rādītājus un sniedza
ziņojumus Finanšu
ministrijai un
ĪUMESFPL (saskaņā

projektu atskaišu
dokumentācijas
izskatīšanu tiesību
aktos noteiktajos
termiņos;
2) kompetences
ietvaros sniegt
nepieciešamo atbalstu
finansējuma
saņēmējiem.

tiesību aktos noteiktajos
termiņos.

2LSI nodrošināt:
1) SF pieprasījumu un
projektu atskaišu
dokumentācijas
izskatīšanu tiesību
aktos noteiktajos
termiņos;
2) kompetences

2LSI projektu atskaišu
dokumentāciju ir izskatījusi
tiesību aktos noteiktajos
termiņos.

Veikt regulārus projektu
uzraudzību un kontroli.
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Iespējamās
problēmas
nākamajā
pārskata
periodā

Apakšaktivitātes Nr.

Pasākuma/
aktivitātes Nr.

Nr.p.k.

4. 3.3.
3.3.6.

3.3.6.1.

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

Veikt regulārus projektu
uzraudzību un kontroli.

1SI veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto
problēmu novēršanai

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

ar MK 18.09.2007.
protokolu Nr. 52
63.§.

ietvaros sniegt
nepieciešamo atbalstu
finansējuma
saņēmējiem.
2LSI nodrošināt:
1) SF pieprasījumu un
projektu atskaišu
dokumentācijas
izskatīšanu tiesību
aktos noteiktajos
termiņos;
2) kompetences
ietvaros sniegt
nepieciešamo atbalstu
finansējuma
saņēmējiem.

IZM regulāri
analizēja 2LSI
sniegtos aktivitāšu
ieviešanas finanšu
rādītājus un sniedza
ziņojumus Finanšu
ministrijai un
ĪUMESFPL (saskaņā
ar MK 18.09.2007.
protokolu Nr. 52
63.§.

2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju
Nav.
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Citu institūciju veiktā rīcība
problēmas novēršanai

2LSI projektu atskaišu
dokumentāciju ir izskatījusi
tiesību aktos noteiktajos
termiņos.

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

A

B

C

D

1.

1.4.
2.5.
3.2.
3.3.

Visas IZM
pārziņā esošās
aktivitātes un
apakšaktivitātes.

Vairumā gadījumu rezultāta un
ietekmes rādītāji ir sasniegti
Programmas papildinājumā
plānotajā apjomā vai
pārsniegta plānotā vērtība.
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Pamatojums
secinājuma izdarīšanai

Priekšlikumi rezultāta un
ietekmes rādītāju ieviešanas
efektivitātes uzlabošanai

Plānotais
termiņš
priekšlikuma
īstenošanai

Priekšlikuma
īstenošanā
iesaistītās
institūcijas

E

F

G

H

–

–

–

Ziņojuma 1.1.–
1.4.tabula.
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Pasākuma/
aktivitātes
Nr.

3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai1

C

N/a

N/a

N/a

Apakšaktivitātes
Nr.

B

N/a

Nr.p.k.
A

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

Priekšlikumi finanšu rādītāju
ieviešanas efektivitātes
uzlabošanai

Plānotais termiņš
priekšlikuma īstenošanai

Priekšlikuma
īstenošanā
iesaistītās
institūcijas

Pamatojums
secinājuma
izdarīšanai
E

F

G

H

N/a

N/a

N/a

N/a

Piezīme:
1
Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu
ieviešanu.
IV APSTIPRINĀTIE GROZĪJUMI STRUKTŪRFONDU PROJEKTOS
4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos 1
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju
Pārskata periodā grozījumi projektos nav veikti.
Piezīmes:
1
Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot 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 labumsaņēmēju vidū abi dzimumi ir
līdzīgi pārstāvēti.

2.

Ilgtspējīgas attīstības un vides
aizsardzības principu ievērošana

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

3.

Informācijas sabiedrības attīstības
veicināšana

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

4.

Reģionu sociālekonomisko atšķirību
izlīdzināšana

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

Piezīme:
1
Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.
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