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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 ziĦojumu par laika periodu no <01.01.2007.> līdz
<30.06.2007.>.
ZiĦojuma mērėis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un
aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2007.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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2.

Studiju programmu skaita
palielinājums zinātĦu un
tehnoloăiju ietilpīgajās nozarēs,
kuras nodrošinātas ar atbilstošu un

%

50

2,5%

5%

13,9%

50%

19,28%

100%

96,4%

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

2006.gadā otrajā pusgadā
noslēgušies 27 projekti no
nacionālās programmas 28
projektiem. Vienam
projektam piešėirts
finansējums papildu
aktivitāšu īstenošanai un
projekta īstenošanas
termiĦš ir pagarināts.
2007.gada pirmajā pusgadā
noslēgušies visi, t.i., 9
nacionālās programmas
ietvaros īstenotie projekti.

I

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu
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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 (Atskaites/ Rādītāji/ Rādītāju izpildes progress (par projektiem, kuru īstenošana ir noslēgusies);
(b) par nacionālo programmu veidā ieviešamajām aktivitātēm – uzraudzības informācija, IZM (par visiem projektiem).
4
Datu avots: (a) par atklāta konkursa veidā ieviešamajām aktivitātēm – VIS (Atskaites/ Rādītāji/ Rādītāju izpildes progress (par projektiem, kuru īstenošana ir noslēgusies);
(b) par nacionālo programmu veidā ieviešamajām aktivitātēm – uzraudzības informācija, IZM.

1

B

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

Pasākuma Nr. un nosaukums
1.4. Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība
1.
Apmācības programmu skaita
%
20
2,78%
palielinājums profesionālās
izglītības un apmācības iestādēs,
kas nodrošinātas ar atbilstošu un
mūsdienīgu mācības aprīkojumu un
nepieciešamo infrastruktūru

A

Rādītāja nosaukums1

Mērvienība

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

I REZULTATĪVIE UN IETEKMES RĀDĪTĀJI

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji

Nr.p.k.

A

mūsdienīgu aprīkojumu un
nepieciešamo infrastruktūru

B

Rādītāja nosaukums1

C

Mērvienība

D

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

Augstas konkurētspējas pētniecības
jomu skaits
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Pasākuma Nr. un nosaukums
3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība
5.
Studentu skaits, kas pabeiguši
jaunas vai uzlabotas studiju
programmas

4.

gb

gb

6 500

8
Atbilsto
ši SF
NP

0

4

5

0%

50%

0%

206

Projekti
īstenoti 7
pētniecības
jomās

20%

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
2.5. Atbalsts lietišėās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās
3.
Pētniecības centru īstenoto
%
20
0%
pētniecības projektu skaita
pieaugums

Nr.p.k.

3,17%

87,5%

100%

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

3.2.3.2. apakšaktivitātes
ietvaros projekti vēl nav
noslēgušies un

2006.gadā tika uzsākta 42
projektu īstenošana, kas
turpinās šajā pārskata
periodā.
Pārskata periodā ir
beigusies 6 projektu
realizācija, kuri tika īstenoti
sekojošos prioritāros
zinātnes virzienos:
informācijas tehnoloăijas,
organiskā sintēze un
biomedicīna,
materiālzinātnes, meža
zinātnes un koksnes
tehnoloăijas.

2007.gada pirmajā pusgadā
2 projektu termiĦš tika
pagarināts par 2
ceturkšĦiem.

I

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

7.

6.

A

Studentu, 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)

(pēc izglītības līmeĦa (vidējā
profesionālā izglītība, augstākā
profesionālā izglītība, vispārējā
izglītība) un pēc dzimuma un
vecuma)

B

Rādītāja nosaukums1

gb

gb

C

Mērvienība
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Nr.p.k.

14 500

2 000

D

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

1 511

0

6

10,42%

0%

6 439

0

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

44,41%

0%

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

T.sk. VPD 3.2.2.aktivitātes
ietvaros apmācīti 626
pedagogi;
VPD 3.2.5.3. – 535
pedagogi;
VPD 3.2.5.1. – (1) 94
tālākizglītībā tieši iesaistīti

3.2.1. aktivitātes ietvaros
noslēgušies 3 projekti, par
kuriem dati ievadīti VIS.
Kopumā 3.2.1. un 3.2.3.2.
aktivitāšu ietvaros tiek
īstenoti attiecīgi 82 un 66
projekti.
Faktisko uzlaboto studiju
programmu pabeigušo
studentu skaitu būs
iespējams fiksēt pēc
projektu noslēgšanās.
Informāciju par 3.2.1. un
3.2.3.2. aktivitātēm skat.
skaidrojumā par 5.rādītāju.

I

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

B

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

A

8.

Rādītāja nosaukums1

gb

C

Mērvienība
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Nr.p.k.

450

D

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

56

7

12,44%

176

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

39,11%

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

darba grupu dalībnieki; (2)
organizēti 8 informatīvi/
izglītojoši pasākumi
(semināri, diskusijas,
konferences), kuru kopējais
dalībnieku skaits – 256;
NP-3.2.7.1. – 0. Aktivitātē
pedagogu apmācība
noslēgusies 2006. gadā.
T.sk. rādītāja dalījums pa
izglītības iestādēm pārskata
periodā:
(1) RSU – 12, (2) LU - 19,
(3) LLU – 5, (4) DU – 6,
(5) RTU – 14.
Kopā stipendijas saĦēmuši:
(1) DU 22 doktoranti un 8
jaunie zinātnieki; (2) RTU
197 doktoranti un 44 jaunie
zinātnieki, (3) LU 194
doktoranti un 54 jaunie
zinātnieki; (4) LLU – 61
doktoranti un 8 jaunie
zinātnieki; (5) RSU – 51
doktoranti un 10 jaunie

I

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

11.

10.

9.

A

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

Jaunizveidoto mūžizglītības tīklu
skaits
Apmācīto reăiona valsts iestāžu
darbinieku un mūžizglītības
koordinatoru skaits
(pēc dzimuma un vecuma)

B

Rādītāja nosaukums1

gb

gb

gb

C

Mērvienība
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Nr.p.k.

3 500

150

6

D

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

0

406

0

8

0%

270,67%

0%

88

479

6

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

2,51%

319,33%

100%

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

Tīkli ir izveidoti un veic
plānotās funkcijas.
T.sk. (1) Kurzemes reăionā
apmācīti 66 koordinatori;
(2) Rīgas reăionā apmācīti
220 koordinatori; (3)
Latgales reăionā apmācīti
51 koordinatori; (4)
Zemgales reăionā apmācīti
40 koordinatori; (5) Rīgas
pilsētā apmācīti 29
koordinatori.
Vidzemes reăionā un
Latvijas pieaugušo
izglītības apvienībā
apmācības šajā periodā nav
notikušas. Apmācības
atsāksies š.g. rudenī.
3.2.4.2. aktivitātes ietvaros
pārskata periodā pilnībā
pabeigta viena projekta
īstenošana.
Kopumā tiek īstenoti 38
projekti.

zinātnieki.

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

B

Pedagogu, kas pabeiguši apmācību
karjeras izvēles pakalpojumu un
konsultāciju sniegšanā, skaits (pēc
dzimuma un vecuma)
Skolēnu un studentu skaits, kas
piedalījušies karjeras
izglītības/konsultāciju pasākumos
(pēc dzimuma un vecuma)

15.

16.

Apmācīto sociālo partneru pārstāvju
skaits (pēc dzimuma un vecuma)

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

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

14.

13.

12.

A

Rādītāja nosaukums1

gb

gb

20 000

3 700

800

22 000

gb

gb

3 300

D

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

gb

C

Mērvienība
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Nr.p.k.

302

0

0

0

3

9

1,51%

0%

0%

0%

0,09%

50430

3 819

808

2160

17

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

252,15%

103,2%

101%

9,82%

0,52%

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

3.2.7.2. aktivitātes ietvaros
pārskata periodā pilnībā
pabeigti 31 projekti.
Kopumā noslēgusies 58
projektu īstenošana.
Kopumā aktivitātes ietvaros

3.2.5.2. aktivitātes ietvaros
pārskata periodā
noslēgusies 4 projektu
īstenošana.
Kopumā ir apstiprināti un
tiek īstenoti 98 projekti.
3.2.6.3. apakšaktivitātes
ietvaros pārskata periodā
pilnībā pabeigta 30 projektu
īstenošana. Kopumā
aktivitātes ietvaros tiek
īstenoti 180 projekti.
3.2.6.1. aktivitātes
īstenošana noslēgusies
2006.gadā.
3.2.7.1. aktivitātes
īstenošana noslēgusies
2006.gadā.

I

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

A

B

Rādītāja nosaukums1

gb

C

Mērvienība
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Pasākuma Nr. un nosaukums
3.3. Sociālās atstumtības mazināšana
17. Skolēnu skaits, kas iesaistīti
pedagoăiskās
korekcijas pasākumos

Nr.p.k.

330

D

PP
noteikta
is
rādītāja
apjoms2

73

10

22,12%

221

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

66,97%

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

3.3.6.1. apakšaktivitātes
ietvaros pārskata periodā
pilnībā pabeigti 3 projekti.
Kopumā apakšaktivitātes
ietvaros tiek īstenoti 10
projekti.
ESF vadības komitejā
pārskata periodā saskaĦots
atbalsts vēl 18 projektiem
otrreiz sludinātā atklātā
konkursa rezultātā.
3.3.6.2. apakšaktivitātes
nacionālās programmas
projekta ietvaros pārskata
periodā sasniegta pirmā
auditējamā vērtība sagatavots pirmais projekta
ekspertu grupas ziĦojums.
Skolēnu iesaistīšana
pedagoăiskās korekcijas
pasākumos sāksies līdzko
būs pabeigta telpu

tiek īstenoti 137 projekti.

I

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu

A

B

Rādītāja nosaukums1

C

Mērvienība

D

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

pielāgošana mācību
procesam.

I

Skaidrojums par rādītāja
apjoma sasniegšanas gaitu
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Rādītāju Nr. 5 – 6 vērtības aktivitātes specifikas dēĜ būs iespējams fiksēt pēc projektu noslēgšanās.

Kā redzams, rādītāju Nr. 1 – 4 vērtības ir sasniegtas plānotajā apjomā vai tiks sasniegtas nākamajā pārskata periodā.

ĥemot vērā, ka projektu iesniegumu veidlapās norādītie rezultāti ne vienmēr tieši korelē ar Programmas papildinājumā (turpmāk tekstā – PP)
noteiktajiem rādītājiem, IZM ir nosūtījusi vēstuli VIAA, kurā informē par konkrētu aktivitāšu parametru (mērėa grupas, rezultātu) atbilstību
konkrētiem PP rādītājiem. SaskaĦā ar VIAA informāciju, pašreiz tiek veikta minēto rādītāju pārskatīšana VIS.

Lai šajā ziĦojumā sniegtie dati iespējami precīzi atspoguĜotu esošo situāciju, informējam par sekojošo:
(1) saskaĦā ar 2LSI (Valsts izglītības attīstības aăentūras, turpmāk tekstā – VIAA) sniegto informāciju, rezultatīvo rādītāju nr. 5.-17. vērtības
vienotajā informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – VIS) tiek ievadītas pēc projekta noslēguma ziĦojuma apstiprināšanas VIAA, t.i., kad
projekta īstenošana ir noslēgusies;
(2) informācijas avots par nacionālo programmu veidā ieviešamo aktivitāšu rezultatīvo rādītāju progresu ir projektu uzraudzības informācija
(IZM). Tā atspoguĜo rādītāju progresu arī īstenošanā esošiem projektiem;
(3) informācijas avots par atklātu konkursu veidā ieviešamo aktivitāšu rezultatīvo rādītāju progresu ir VIS. Tā atspoguĜo rādītāju progresu
tikai projektiem, kuru
– īstenošana ir noslēgusies (noslēguma ziĦojums saskaĦots VIAA).Projektu statuss VIS – „noslēgts līgums”;
– īstenošana ir pabeigta un šāds statuss projektiem piešėirts VIS (saĦemts apstiprinājums no Valsts kases par pēdējo veikto atmaksu).

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekĜauto informāciju

Nr.p.k.
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Rādītāja Nr. 17 vērtība pārskata periodā ir palielinājusies par 22,12%. Vērtība turpinās augt un paredzams, ka sasniegs PP plānoto, jo (1) šobrīd
no 10 īstenošanā esošiem projektiem īstenošana turpinās 7 projektos un (2) š.g. jūnijā ESF vadības komitejā saskaĦots atbalsts vēl 18

Rādītāja Nr. 16 vērtība jau iepriekšējā pārskata periodā pārsniedza PP plānoto un šajā pārskata periodā vērtība palielinājusies vēl par 1,51%.

Rādītāju Nr. 14 - 15 vērtības pārskata periodā nav mainījušās, jo attiecīgo projektu aktivitāšu īstenošana ir noslēgusies. Abi rādītāji ir
pārsnieguši PP plānoto vērtību.

Rādītāja Nr. 13 vērtība sastāda 9,82% no PP plānotā, kas ir par 1,6% vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā. ĥemot vērā kopējo projektos
plānoto apmācāmo skaitu, kuriem paredzēts iziet mācību praksi, pastāv iespēja neizpildīt rādītāju PP plānotajā apjomā. Tomēr jāĦem vērā, ka
rādītāja vērtību būtiski palielinās 94 iepriekšējā pārskata periodā apstiprinātajos projektos plānotā mērėa grupa.
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,
veicot atlikušā finansējuma pārdali uz aktivitātēm, kam ir lielāka finanšu apbsorbcijas jauda, radot priekšnosacījumu citu rādītāju vērtību
palielināšanai.

Paredzams, ka rādītāju Nr. 11 -12 vērtības palielināsies. Līgumi par projektu īstenošanu noslēgti tikai 2006.gadā un vairums projektu atrodas
īstenošanas stadijā.

Būtiski palielinājusies rādītāja Nr.10 vērtība. Tas skaidrojams ar mērėa grupas lielo interesi par mūžizglītības kursiem.

Rādītāja Nr. 9 vērtība nav mainījusies – iepriekšējos periodos rādītājs ir sasniegts plānotajā apjomā, piem., mūžizglītības tīklu izveide ir notikusi
plānotajā termiĦā un apjomā un tie turpina savu darbību.

Rādītājs Nr.7. Paredzams, ka rādītāja vērtība tiks sasniegta plānotajā apjomā. Šobrīd aktivitāšu ietvaros notiek intensīva pedagogu apmācība, kas
turpināsies arī 2007./2008. mācību gadā.
Tā piem., 3.2.5.3. apakšaktivitātē - lai nodrošinātu skolotāju tālākizglītību, tika meklētas jaunas apmācības formas, respektējot skolu ierobežotās
iespējas atbrīvot skolotājus no ikdienas pedagoăiskā darba. Papildu tradicionālajām semināru nodarbībām tika uzsākts darbs pie 7 DVD formāta
metodisko līdzekĜu izstrādes, lai nodrošinātu skolotāju metodiskajai tālākizglītībai plašākas iespējas, nekavējot ikdienas mācību darbu. Šis
jauninājums saskaĦots projekta grozījumos, kas pārskata periodā ir apstiprināti.
Šī rādītāja vērtības fiksēšanai pastāv metodoloăiska rakstura problēmas. Tā piemēram, aktivitātēs, kurās tiek īstenotas pedagogu apmācības
viens pedagogs apmeklē vairākus kursus, turklāt kursi tiek apmeklēti vairāku projektu vai pat aktivitāšu ietvaros.

B

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

A

Rādītāja nosaukums

Mērvienība

13

7,8%

31,2%

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

1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji1

18,22%

G

No 1.01.2004.
sasniegtais
rādītāja
apjoms

72,88%

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

Rādītājs atspoguĜo
pieaugumu, kādu
kopējam pētniecības
atbalstam rada SF
līdzekĜi.
Pārskata periodā
publiskās pētniecības
sektoram no SF
līdzekĜiem piesaistīti
EUR 2,3 milj.
Savukārt kopējais
pētniecībai piešėirtais
finansējums minētajā
periodā sastāda EUR
29,4 milj.
2004.–2007.1.pusg.
publiskās pētniecības

I

Skaidrojums par
rādītāja apjoma
sasniegšanas gaitu

ESF vadības komitejā pārskata periodā līdzfinansējuma piešėiršana saskaĦota 43 projektiem par kopējo summu LVL 2 442 023 šādās
aktivitātēs: 3.2.3.2., 3.3.6.1. un 3.3.7. aktivitātēs, kas ietekmēs rādītāju Nr. 5, 6 un 17 izpildi.

projektiem.

Nr.p.k.

B

Rādītāja nosaukums

%

C

Mērvienība
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Pasākuma Nr. un nosaukums
3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība
2.
Vidējās profesionālās izglītības
studentu, kas studē jaunizveidotās
vai uzlabotās programmās
ekonomiski svarīgās nozarēs, skaita
palielinājums
(pēc dzimuma un vecuma)

A

Nr.p.k.

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

palielināju
ms līdz 58
%

14

3%

3,4%

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

57%

G

No 1.01.2004.
sasniegtais
rādītāja
apjoms

98,3%

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

sektoram no SF
līdzekĜiem piesaistīti
EUR 111,4 milj., tajā
skaitā SF EUR 20,3
milj.

I

Skaidrojums par
rādītāja apjoma
sasniegšanas gaitu

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)

3.

%

%

C

Mērvienība

samazināju
ms līdz
12%6

Informācija
s avots:
IZM
palielināju
ms līdz
13%5

*

*

15

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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6

5

Piezīme:
1
Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

Nav.

*

*

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

1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekĜauto informāciju

4.

B

Rādītāja nosaukums

A

Nr.p.k.

*

*

G

No 1.01.2004.
sasniegtais
rādītāja
apjoms

*

*

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

Informācija tiks
sniegta nākamajos
ziĦojumos.

Informācija tiks
sniegta nākamajos
ziĦojumos.

I

Skaidrojums par
rādītāja apjoma
sasniegšanas gaitu

B

1. 3.2.

C

plānoto mērėu pilnīgai
izpildei: (*) sagatavoto
mācību materiālu
izvērtēšana un ieteikumu
sagatavošana, (*)
papildus uzskates
materiālu izgatavošana
un iegāde, kā arī (*)
tālākizglītības kursu
izmaksu pieauguma
segšana;
3) 3.2.3.1.aktivitātes NP
ietvaros nepieciešami

1) 3.2.pasākuma ietvaros
(neattiecināmu izmaksu u.c.
rezultātā) atbrīvojušies
līdzekĜi, kas rada
apdraudējumu N+2
nosacījuma izpildei;
2) 3.2.2. aktivitātes
nacionālās programmas
(turpmāk tekstā – NP)
ietvaros konstatētas šādas
papildu nepieciešamības

D

Pasākuma/ aktivitātes
ieviešanas gaitā atklātā
problēma un tās cēloĦi
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A

Nr.p.k.
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1) IZM iesniedza
priekšlikumu par
virssaistību
uzĦemšanos VPD
3.2.2.; 3.2.3.1. un
3.2.5.3.aktivitātēs.
Virssaistību
uzĦemšanās
apstiprināta –
3.2.2.aktivitātes
gadījumā ar MK
16.05.2007. rīkojumu
Nr. 285 un 3.2.3.1. un
3.2.5.3. aktivitāšu
gadījumā ar MK
22.06.2007. rīkojumu
Nr. 394;
2) IZM iesniedza
ESF vadības komitejā
NP grozījumus 3.2.2.
aktivitātē par papildu
finansējuma
piešėiršanu.
Grozījumi saskaĦoti
09.05.2007. ESF

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

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.

F

1SI1 nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

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

07.2007.

G

TermiĦš
darbības
ieviešanai

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.
3) IZM un 2LSI
nodrošināt līgumu
grozījumu veikšanu.

H

Citu institūciju
nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

II VEIKTĀS DARBĪBAS PASĀKUMU/AKTIVITĀŠU IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.
Apakšaktivitātes
Nr.

07.2007.
09.2007.

I

TermiĦš
darbības
ieviešanai

Nr.p.k.

B

C

17

vadības komitejā;
3) IZM pieprasījusi
valsts budžetā
virssaistību
īstenošanai
nepieciešamos
papildu līdzekĜus
3.2.2. aktivitātē;
4) 3.2.2. NP projekta
grozījumi saskaĦoti
12.06.2007.

papildu līdzekĜi: (*) 160
jau uzĦemto doktorantu
atbalstam, jo esošā
finansējuma ietvaros pēc
2007.gada septembra
atbalsts netika plānots, kā
arī (*) nepieciešams
uzĦemt jaunus
doktorantus, kas
veicinātu doktorantu
iesaistīšanos studiju un
pētnieciskajā darbā un
akadēmiskā personāla
atjaunošanos;
4) lai pilnībā sasniegtu
3.2.5.3. aktivitātes NP
ietvaros plānotos
rezultātus, papildus
nepieciešams iegādāties
mācību un uzziĦas
literatūru
(*) profesionālās
izglītības iestādēm, kas
īsteno mazākumtautību
izglītības programmas,
(*) izglītības iestādēm,
kurās audzēkĦi
korekcijas klasēs iegūst

D

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

Pasākuma/ aktivitātes
ieviešanas gaitā atklātā
problēma un tās cēloĦi
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A

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.
Apakšaktivitātes
Nr.

F

1SI1 nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

G

TermiĦš
darbības
ieviešanai

H

Citu institūciju
nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

I

TermiĦš
darbības
ieviešanai

Nr.p.k.

2. 3.3.6.
3.3.7.

B

3.3.6.1.

C

Lielās projektu iesniedzēju
aktivitātes rezultātā
aktivitātēs pieejamā
finansējuma ietvaros nav
iespējams apstiprināt ESF
līdzfinansējuma piešėiršanu
visiem kvalitātes kritērijiem
atbilstošajiem projektu
iesniegumiem.

pamatskolas izglītību,
(*) izglītības iestādēm,
kas nodrošina apmācības
ieslodzījuma vietās.

D

Pasākuma/ aktivitātes
ieviešanas gaitā atklātā
problēma un tās cēloĦi
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A

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.
Apakšaktivitātes
Nr.

18

IZM virzīja projektus
saskaĦošanai par visu
aktivitātēs pieejamo
finansējumu. Lai
aktivitātēs piešėirtais
finansējums tiktu
izmantots pilnībā,
IZM uzĦēmās
virssaistības tādā
apmērā, lai tiktu
nosegta starpība,
starp pēdējā
atbalstāmo projektu
sarakstā esošā
projekta kopējām
izmaksām un
izmaksu daĜu, kuras
segšana iespējama no
aktivitātē pieejamiem
resursiem.
Virssaistību
uzĦemšanās
saskaĦota ar MK
22.06.2007. rīkojumu
Nr. 394.

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

1) IZM pieprasīt valsts
budžetā virssaistību
īstenošanai
nepieciešamos
līdzekĜus.

F

1SI1 nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

07.2007.

G

TermiĦš
darbības
ieviešanai

1) Finanšu ministrijai –
virzīt valsts budžeta
līdzekĜu pārdales
priekšlikumu
apstiprināšanai
Ministru kabinetā;
2) 2LSI veikt līgumu
slēgšanu ar projektu
īstenotājiem.

H

Citu institūciju
nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

08.2007.

I

TermiĦš
darbības
ieviešanai

Nr.p.k.

B

4. 1.4.4.
1.4.5.

3. 2.2.
2.5.

C

2.5.2.
2.2.1.2.

1) 1.4.4. aktivitātes NP
projektā tika konstatēta
papildu aktivitāšu

1) 2.2. pasākuma citu
institūciju pārziĦā esošu
aktivitāšu ietvaros
atbrīvojušies līdzekĜi, kas
rada apdraudējumu N+2
nosacījuma izpildei;
2) saskaĦā ar OLSI sniegto
informāciju, IZM ir
izvērtējusi iespējamos
līdzekĜu atlikumus un
identificējusi to kā risku
2.5. pasākuma ietvaros
piešėirtā SF
līdzfinansējuma apguvē.

D

Pasākuma/ aktivitātes
ieviešanas gaitā atklātā
problēma un tās cēloĦi
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A

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.
Apakšaktivitātes
Nr.

19

1) Ar SF uzraudzības
komitejas
19.04.2007. lēmumu
Nr. L-2007/2 līdzekĜi
no 2.2. pasākuma tika
pārdalīti uz
2.5.pasākumu;
2) IZM iesniedza
priekšlikumu
grozījumiem MK
18.12.2006. rīkojumā
Nr. 975 par
virssaistību
uzĦemšanos.
Priekšlikums
saskaĦots ar MK
16.05.2007. rīkojumu
Nr. 285;
3) ERAF vadības
komitejā
(20.06.2007.)
saskaĦoti grozījumi
2.5.2. aktivitātes NP
par papildu līdzekĜu
piešėiršanu un 4
jaunu projektu
īstenošanu.
1) ERAF vadības
komitejā iesniegti NP
grozījumi

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

1) IZM lemt par
atkārtotu atbrīvojušos
līdzekĜu piesaisti

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

F

1SI1 nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

08.2007.

07.2007.
09.2007.

G

TermiĦš
darbības
ieviešanai

1) Vadošajai iestādei –
izskatīt un saskaĦot
grozījumus

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

H

Citu institūciju
nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

07.2007.
09.2007.

08.2007.

I

TermiĦš
darbības
ieviešanai

Nr.p.k.

5. 3.2.
3.3.

B

Visas
IZM
pārziĦā
esošās
aktivitā
tes

C
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1) IZM saskaĦā ar
2LSI sniegto
informāciju par līguma
saistību pārkāpumiem
izsaka brīdinājumu
attiecīgo iestāžu – SF
finansējuma
saĦēmēju – vadītājiem
par līguma saistību
neievērošanas sekām
un par iestādei valsts
budžetā piešėirto
līdzekĜu neatbilstošas
izmantošanas sekām;
2) tiek izteikts
brīdinājums un
pieprasīts
paskaidrojums arī
gadījumā, kad netiek
savlaicīgi apgūti
projektam valsts

1.4.4. aktivitātē par
papildu finansējuma
piešėiršanu un
papildu aktivitāšu
īstenošanu vienā no
NP projektiem.

nepieciešamība. Papildus
aktivitāšu īstenošana nav
iespējam esošā finansējuma
ietvaros;
2) 1.4.4. un 1.4.5.aktivitāšu
ietvaros (neattiecināmu
izmaksu u.c. rezultātā)
atbrīvojušies līdzekĜi, kas
rada apdraudējumu N+2
nosacījuma izpildei.
Projektu īstenotāji, t.sk.
IZM padotībā esošās valsts
budžeta iestādes nepilda
līguma par projekta
īstenošanu saistības, t.sk.
neievēro projektu atskaišu
dokumentācijas
iesniegšanas termiĦus.

D

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

Pasākuma/ aktivitātes
ieviešanas gaitā atklātā
problēma un tās cēloĦi

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 1. pusgads, 02

A

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.
Apakšaktivitātes
Nr.

projektiem;
2) pozitīva lēmuma
gadījumā sniegt
projekta grozījumu
pieprasījumu ERAF
vadības komitejā par
atbrīvojušos līdzekĜu
piesaisti jaunu
aktivitāšu/ projektu
īstenošanu.
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 projekta
īstenošanā un projekta
atskaišu sagatavošanā.

F

1SI1 nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

G

TermiĦš
darbības
ieviešanai

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

1.4.4. aktivitātes
nacionālajā
programmā;
2) IZM un 2LSI –
nodrošināt līgumu
grozījumu veikšanu.

H

Citu institūciju
nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

I

TermiĦš
darbības
ieviešanai

Nr.p.k.

B

C

D

Pasākuma/ aktivitātes
ieviešanas gaitā atklātā
problēma un tās cēloĦi

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 1. pusgads, 02

A

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.
Apakšaktivitātes
Nr.
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budžetā piešėirtie
līdzekĜi;
2) ja pēc brīdinājuma
saĦemšanas neseko
atbilstoša SF
finansējuma saĦēmēja
rīcība, IZM attiecīgo
iestāžu vadītājus
aicina klātienē sniegt
skaidrojumu par
radušos situāciju;
3) ja minēto darbību
rezultātā neseko
atbilstoša SF
finansējuma saĦēmēja
rīcība, projekta
izmaksas, par kurām
netiek sniegta
atbilstoša atskaite, tiek
atzītas par
neattiecināmām un
tiek izvērtēta
nepieciešamība
piemērot
disciplinārsodu
iestādes atbildīgajiem
darbiniekiem.

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

1SI1 nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

G

TermiĦš
darbības
ieviešanai

H

Citu institūciju
nepieciešamā rīcība
atklātās problēmas
novēršanai

I

TermiĦš
darbības
ieviešanai

Nr.p.k.

B

3. 1.4.4.
1.4.5.
2.5.1.

2. 1.4.4.
1.4.5.
3.2.

1.

C

Lai paaugstinātu SF
finansējuma saĦēmēju
kompetenci iepirkuma
procedūru veikšanā:
1) Organizēt papildus
semināru par iepirkuma
veikšanu, t.sk. ESF projektu
īstenotājiem, piesaistot IUB
speciālistus;
2) jaunajā plānošanas periodā,
izstrādājot MK noteikumus
par aktivitāšu ieviešanu,
projektu budžetā paredzēt
atalgojumu profesionālu
iepirkuma speciālistu
piesaistīšanai.
Lai paātrinātu līgumu
grozījumu veikšanas procesu:
1) informēt SF finansējuma

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

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 1. pusgads, 02

A

Pasākuma/
aktivitātes Nr.
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1) IZM ir informējusi
visus ESF finansējuma
saĦēmējus par līguma

1) pārskata periodā
IZM organizēja 3
seminārus SF
finansējuma
saĦēmējiem par
publiskā iepirkuma
procedūrām. Seminārus
vadīja IUB pārstāvis;
2) attiecīgo MK
noteikumu izstrāde
pārskata periodā nebija
paredzēta.

E

1SI veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai

FM izskatīt un Ħemt
vērā IZM sniegtos
komentārus par 2007.–

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

1) IZM komentārs par
projekta ieviešanas
plānošanu pa mēnešiem

F

Citu institūciju veiktā
rīcība problēmas
novēršanai

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

Nav.

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

Apakšaktivitātes Nr.

H

Iespējamās
problēmas
nākamajā
pārskata periodā

Nr.p.k.

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 1. pusgads, 02

Lai īstenotu projektu
plānotajos termiĦos un
sasniedzot plānotos
rezultātus, t.sk., nekavētu n+2
principa izpildi,
1) atkārtoti iesniegt ESF
vadības komitejā informāciju
par projektos veiktajiem
grozījumiem 2006.gadā;
2) sadarbībā ar IUB
speciālistiem organizēt

4. 3.2.2.

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

saĦēmējus atklāta konkursa
aktivitātēs par nosacījumiem,
kuriem ir jāatbilst grozījumu
pieprasījumam, lai par to tiktu
pieĦemts pozitīvs lēmums;
2) sniegt priekšlikumus
2007.–2013.g. perioda MK
noteikumiem par grozījumu
veikšanu struktūrfondu
līdzfinansētos projektos
(ekvivalents 2004.-2006.g.
MK 27.06.2006. noteikumi
Nr. 545).

Pasākuma/
aktivitātes Nr.

2.5.2.
3.2.
3.3.6.
3.3.7.

Apakšaktivitātes Nr.

2013.g. projekta
iesnieguma veidlapu.

FM – izvērtēt un
saskaĦot IZM sniegto
priekšlikumu
iespējamam projekta
izmaksu
palielinājumam.

grozījumu veikšanas
nosacījumiem un
izskatīšanas kārtību,
t.sk., par grozījumu
ieteicamo minimālo
finanšu apjomu u.c.
jautājumiem;
2) attiecīgais MK
noteikumu projekts vēl
nav pieejams
komentēšanai, taču par
minēto jautājumu IZM
informējusi arī īpašu
uzdevumu ministru
Eiropas Savienības
līdzekĜu apguves lietās
(25.04.2007. vēstule
Nr. 01–10/2559).
1) informācija ESF
vadības komitejā ir
iesniegta un saskaĦota;
2) IZM pārskata
periodā ir organizējusi
divus seminārus par
iepirkumu veikšanu
ESF finansējuma
saĦēmējiem, kurā
piedalījās IUB
pārstāvji;
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ZiĦojumā par
iepriekšējo pārskata
periodu citu institūciju
nepieciešamā rīcība
problēmas novēršanai
(no 2.1. H)

1SI veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai

aizstāt ar plānošanu pa
ceturkšĦiem ESF
veidlapas gadījumā
Ħemts vērā; ERAF
veidlapas gadījumā –
priekšlikums noraidīts;
2) priekšlikums
projekta iesnieguma
veidlapas pielikumā
pievienot projekta
finansēšanas plāna
kopsavilkumu ESF
gadījumā noraidīts, taču
šādu prasību iespējams
iekĜaut MK noteikumos
par aktivitātes
ieviešanu, ERAF
gadījumā priekšlikums
Ħemts vērā.
Informācija par
projektu grozījumiem ir
saskaĦota ESF VK.

Citu institūciju veiktā
rīcība problēmas
novēršanai

Iespējamās
problēmas
nākamajā
pārskata periodā

Nr.p.k.

3.2.1.
3.3.6.
3.3.7.

6.

3.3.6.1
.

3.2.4.1
.

Lai segtu projektu īstenošanā
radušos sadārdzinājumu, IZM
sniegt ESF vadības komitejā
atkārtotu priekšlikumu
finanšu līdzekĜu pārdalei starp
3.2.pasākuma aktivitātēm,
piešėirot papildus līdzekĜus.
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3) IZM ir ierosinājusi
grozījumus MK
18.12.2006. rīkojumā
Nr. 975 par virssaistību
uzĦemšanos aktivitātē.
Ar MK 16.05.2007.
rīkojumu Nr.285
saskaĦota virssaistību
uzĦemšanās aktivitātē.
Pārskata periodā ir
notikušas trīs
uzraudzības padomes
sanāksmes. Ir izvērtēts
projekta īstenošanas
progress. SF
finansējuma saĦēmējs
ir iesniedzis rīcības
plānu, kura izpilde tiek
stingri uzraudzīta
nacionālās programmas
uzraudzības padomēs.
Finanšu pārdales
priekšlikums iesniegts
ESF vadības komitejā
un apstiprināts. IZM ir
informējusi SF
finansējuma saĦēmējus
par nepieciešamību
iesniegt 2LSI attiecīgu
grozījumu

iepirkuma semināru;
3) IZM rosinās SF
finansējuma saĦēmēju veikt
grozījumus projektā, paredzot
darbības administratīvā
personāla piesaistei un esošā
personāla aizplūšanas
novēršanai.

Uzraudzības padomei (IZM)
izvērtēt Rīgas domes īstenotā
projekta ieviešanas progresu
un lemt par tālāko rīcību.

1SI veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai

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

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 1. pusgads, 02

3.2.4.

Pasākuma/
aktivitātes Nr.

5.

Apakšaktivitātes Nr.

2LSI – izvērtēt un
saskaĦot līgumu

FM (ESF VK) –
izvērtēt un apstiprināt
finanšu līdzekĜu
pārdales priekšlikumu
3.2. pasākuma ietvaros.

2LSI – veikt regulāras
pārbaudes projekta
īstenošanas vietā, sniegt
atzinumu uzraudzības
padomes sanāksmēs.

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

Finanšu pārdales
priekšlikums saskaĦots
ESF vadības komitejā.
Noslēgti līgumi par
papildu finansējuma
piešėiršanu projektiem.

2LSI regulāri sniedz
informāciju par
projekta progresu
uzraudzības padomes
sanāksmēs.

Citu institūciju veiktā
rīcība problēmas
novēršanai

Iespējamās
problēmas
nākamajā
pārskata periodā

Nr.p.k.

3.2.3.2
.

8. 3.2.3.

Lai rastu iespēju atbalstīt
kvalitātes prasībām
atbilstošus projektus, kas uz
doto brīdi nebija iespējams
ierobežotā aktivitātē pieejamā
finansējuma dēĜ, IZM sniegt

Pēc administratīvi atbilstošo
projektu iesniegumu
saĦemšanas IZM, veikt
kvalitātes vērtēšanu iespējami
īsā termiĦā, jo MK noteikumu
(vadlīniju) saskaĦošanas dēĜ
novēlojusies atkārtotu atklātu
konkursu sludināšana.

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

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 1. pusgads, 02

3.3.6.1
.

Pasākuma/
aktivitātes Nr.

7. 3.3.6.
3.3.7.

Apakšaktivitātes Nr.

1) 2LSI – iespējami ātri
pēc MK noteikumu
spēkā stāšanās sludināt
konkursus;
2) veikt projektu
administratīvo
vērtēšanu iespējami īsā
termiĦā.

Projektu izvērtēšana
pēc kvalitātes un
specifiskajiem
kritērijiem nodrošināta
vidēji 1 mēneša laikā.
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2) saskaĦot atbalstu

1) saskaĦot IZM
sniegto finanšu līdzekĜu
pārdales priekšlikumu;

FM (ESF VK):

grozījumus par papildu
finansējumu
projektiem.

pieprasījumu.

Finanšu pārdales
priekšlikums par
papildu līdzekĜu
piešėiršanu
3.2.3.2.aktivitātei
iesniegts ESF vadības

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

1SI veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai

1) IZM priekšlikums
saskaĦots 24.01.2007.
ESF vadības komitejā;
2) līdzfinansējuma
piešėiršana vēl 6

1) MK noteikumi
saskaĦoti 29.08.2006.,
konkursi izsludināti
21.09.2006.
2) 3.3.7. aktivitātē
konkurss noslēdzās
03.01.2007.,
administratīvi
atbilstošie projekti
saĦemti IZM
26.02.2007. un
08.03.2007.;
3.3.6.1.aktivitātē
konkurss noslēdzās
18.01.2007.
administratīvi izvērtētie
projektu iesniegumi
saĦemti IZM
04.04.2007.,
26.04.2007., un
16.05.2007.

Citu institūciju veiktā
rīcība problēmas
novēršanai

Iespējamās
problēmas
nākamajā
pārskata periodā

Pasākuma/
aktivitātes Nr.

Nr.p.k.

3.3.6.1
.
3.2.4.1
.
3.2.5.2
.
3.2.6.3
.
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IZM ir vienojusies ar
vadošo iestādi par
iespējamo risinājumu
un iesniegusi
grozījumu
priekšlikumu MK
noteikumos.
Priekšlikums paredz
izmaiĦas maksājumu
veikšanā, vienlaikus
saglabājot IZM kontroli
pār valsts budžetu.
Jaunā kārtība paredz
avansu maksājumus
90% apmērā
(projektiem, kuru
īstenošanas ilgums
nepārsniedz 12 mēn.)
un 20% apmērā
(projektiem, kuru

komitejā 24.01.2007.
Tāpat arī priekšlikums
piešėirt
līdzfinansējumu vēl 6
projektiem.
Priekšlikumi saskaĦoti.

ESF vadības komitejā
atkārtotu priekšlikumu
finanšu līdzekĜu pārdalei starp
3.2.pasākuma aktivitātēm,
t.sk. paredzot aktivitātei
papildu līdzekĜu piešėiršanu.

Lai optimizētu finanšu
dokumentācijas pārbaudi t.s.
izĦēmuma aktivitātēs, IZM
atkārtoti pārrunāt MK
27.06.2006. noteikumu
Nr. 546 piemērošanas
problēmjautājumus ar FM.

1SI veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai

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

SF ieviešanas ziĦojums. IZM, 2007.gada 1. pusgads, 02

9. 3.2.1.
3.3.6.
3.3.7.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

Apakšaktivitātes Nr.

FM – 2007.gada janvārī
rīkot sanāksmi par
noteikumu
piemērošanas
problēmjautājumiem

3) PIAA – pēc
priekšlikuma
saskaĦošanas iespējami
īsā termiĦā slēgt
līgumus ar projektu
īstenotājiem.

rezerves sarakstā esošo
projektu īstenošanai
papildus piešėirtā
finansējuma apjomā.

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

Š.g. februārī notika FM
un IZM tikšanās, kurā
institūcijas vienojās par
grozījumu ierosināšanu
MK 27.06.2006.
noteikumu Nr. 546.

projektiem saskaĦota
24.01.2007. ESF
vadības komitejā;
3) noslēgti līgumi par
visu 6 projektu
īstenošanu.

Citu institūciju veiktā
rīcība problēmas
novēršanai

Iespējamās
problēmas
nākamajā
pārskata periodā

Nr.p.k.

11.

1.4.
2.5.
3.2.
3.3.

Pasākuma/
aktivitātes Nr.

Visas
IZM
pārziĦ
ā
esošās
aktivit
ātes,
īpaši
ERAF

Visas
IZM
pārziĦ
ā
esošās
aktivit
ātes

IZM atkārtoti vērst vadošās
iestādes uzmanību uz
problēmu, ka SF pieprasījumi
tiek iesniegti par mazāku
summu kā faktiski izlietots, jo
Valsts kase neattiecina
[iepirkumu] avansu
maksājumus. Tas mākslīgi
samazina veikto SF atmaksu
apjomu, sekojoši, kavē n+2
principa izpildi.

2) lūgt Finanšu ministriju
vienoties ar Valsts kasi atĜaut
veikt projektu maksājumus no
cita konta, pirms SF
pieprasījuma iesniegšanas
izdevumus pārgrāmatojot uz
projekta kontu.

1) 1LSI un 2LSI, VI un
maksājumu iestādei informēt
projektu īstenotājus par
grozījumu saskaĦošanas/
finanšu pārdales cikla garumu
un aicināt īstenotāju Ħemt tos
vērā ierosinot grozījumus
projektā;

1SI ziĦojumā par iepriekšējo
pārskatu periodu plānotās
darbības aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai
(no 2.1. F)
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10.

Apakšaktivitātes Nr.
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IZM par minēto
jautājumu informējusi
arī īpašu uzdevumu
ministru Eiropas
Savienības līdzekĜu
apguves lietās
(25.04.2007. vēstule
Nr. 01–10/2559).

īstenošanas ilgums ir
mazāks par 12 mēn.).
1) pārskata periodā
IZM ir vairākkārt
informējusi SF
finansējuma saĦēmējus
par līguma grozījumu
saskaĦošanas/ finanšu
pārdales ciklu, kā arī
par nepieciešamību
Ħemt to vērā ierosinot
grozījumus projektā;
2) IZM jautājumu
izrunājusi ar vadošo
iestādi 27.02.2007.
tikšanās reizē.

1SI veiktās darbības
aktivitātes ieviešanas
gaitā atklāto problēmu
novēršanai

SaskaĦā ar IZM un
vadošās iestādes
27.02.2007. tikšanās
reizē saĦemto
informāciju, projekta
ietvaros ir pieĜaujama
izmaksu veikšana no
citiem SF finansējuma
saĦēmēja kontiem,
veicot līdzekĜu
pārgrāmatošanu.

IZM un FM 27.02.07.
tikšanās reizē FM
atkārtoti informēja, ka
Valsts kase nepieĜauj
avansu maksājumus
iepirkumu gadījumā.

FM – izvērtēt situāciju
un rast risinājumu.

Citu institūciju veiktā
rīcība problēmas
novēršanai

Valsts kasei – atĜaut
projektiem veikt
izmaksas no citiem
struktūrfonda
finansējuma saĦēmēja
kontiem.

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

Iespējamās
problēmas
nākamajā
pārskata periodā

1.4.4.
1.4.5.
2.5.1.
2.5.2.
3.2.

1.

Visas
IZM
pārziĦā
esošās
aktivitātes

C

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

D
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B

Nr.p.k.

A

Secinājumi par rezultāta un
ietekmes rādītāju ieviešanas
efektivitāti
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E

Pamatojums
secinājuma izdarīšanai
F

Priekšlikumi rezultāta un
ietekmes rādītāju ieviešanas
efektivitātes uzlabošanai

G

Plānotais
termiĦš
priekšlikuma
īstenošanai

H

Priekšlikuma
īstenošanā
iesaistītās
institūcijas

III SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI AKTIVITĀTES IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.

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

Nav.

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

Apakšaktivitātes
Nr.

3.2.1.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.3.6.
3.3.7.

3.

3.2.3.2.
3.2.4.2.
3.2.5.2.
3.2.6.3.
3.2.7.2.
3.3.6.1.

Visas IZM
pārziĦā
esošās
aktivitātes

C

No 2LSI ir saĦemta
informācija par projektiem,
kuri pastāvīgi un ilglaicīgi
nepilda uzĦemtās
līgumsaistības, t.sk.,
neiesniedz laikā vai vispār
neiesniedz projektu
īstenošanas progresa
ziĦojumus, noslēguma
ziĦojumus un SF
pieprasījumus, kā arī pēc 2LSI
lūguma nesniedz precizētas
iesniegto dokumentu versijas.
Grozījumu pieprasījumu
izskatīšana ESF atklātu
konkursu projektos prasa
nesamērīgi lielu laika un
cilvēkresursu ieguldījumu.

Nepieciešama stingra un
regulāra projektu īstenošanas
uzraudzība, lai iespēju robežās
tiktu nodrošināta N+2 principa
izpilde.

D

Secinājumi par finanšu rādītāju
ieviešanas efektivitāti
(rādītāju izpilde, finanšu līdzekĜu
apguve)
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1.4.4.
1.4.5.
2.5.1.
2.5.2.
3.2.

2.

A

2.5.1.

B

Nr.p.k.

1.

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.

29

Projektu uzraudzības
informācija, 2LSI
informācija.

Projektu uzraudzības
informācija, 2LSI
informācija.

Projektu uzraudzības
informācija, 2LSI
informācija.

E

Pamatojums
secinājuma
izdarīšanai
G

Plānotais
termiĦš
priekšlikuma
īstenošanai

IZM izstrādāt grozījumu
nepieciešamības nosacījumus,
tādejādi informējot projekta
iesniedzējus par gadījumiem,
kādos IZM pieĦems pozitīvu
lēmumu par grozījumu
saskaĦošanu. Tas samazinātu
nelietderīgu (lasīt: tādu, kuri nav

Izpildīts

Organizēt aktivitātes uzraudzības Izpildīts.
padomes ne retāk kā reizi
ceturksnī, kurās tiktu izskatīti
projektu finanšu progresa
jautājumi un rasti risinājumi
problēmjautājumiem.
IZM plāno minētos SF
Izpildīts
finansējuma saĦēmējus, kā arī
tos, kuru projektu kontos
2006.gada nogalē konstatēti
lielākie līdzekĜu atlikumi,
uzaicināt uz IZM klātienē lai SF
saĦēmēji sniegtu skaidrojumu
par līguma saistību nepildīšanas
iemesliem.

F

Priekšlikumi finanšu rādītāju
ieviešanas efektivitātes
uzlabošanai

3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai1

Apakšaktivitātes
Nr.

IZM, 2LSI
(PIAA)

IZM, 2LSI

H

Priekšlikuma
īstenošanā
iesaistītās
institūcijas

Visas IZM
pārziĦā
esošās
aktivitātes,
īpaši ERAF
līdzfinansētās

Visas IZM
pārziĦā
esošās
aktivitātes

SF pieprasījumi tiek iesniegti
par mazāku summu, kā reāli
veiktās izmaksas. Viens no
izmaksu ieturēšanas iemesliem
– Valsts kase neattiecina
iepirkumu avansu
maksājumus, tādejādi mākslīgi
samazinot SF pieprasījumu
apjomu naudas izteiksmē.

Pēc grozījumu saskaĦošanas
IZM līdz brīdim, kad projekta
valsts budžeta kontā ir
pieejami attiecīgi līdzekĜi,
paiet ilgs laiks, kas kavē
aktivitāšu īstenošanu.

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

Projektu uzraudzības
informācija, 2LSI
informācija.

Projektu uzraudzības
informācija, 2LSI
informācija.

Pamatojums
secinājuma
izdarīšanai

Plānotais
termiĦš
priekšlikuma
īstenošanai

vērsti uz projekta mērėu
sasniegšanu) grozījumu
pieprasījumu iesniegšanas skaitu,
tādejādi paātrinātu pārējo
grozījumu saskaĦošanu.
Lai pēc grozījumu saskaĦošanas Izpildīts
iespējami īsā laikā varētu īstenot
plānotās aktivitātes, tādejādi
paātrinātu līdzekĜu apguvi un
veicinātu n+2 izpildi, atbalstīt
projekta izmaksu segšanu no
citiem kontiem un pirms SF
pieprasījumu iesniegšanas veikt
pārgrāmatošanu.
Atbalstīt iepirkumu avansu
07.2007.
maksājumus. IZM ir lūgusi
Finanšu ministriju šādu izmaksu
attiecināmību iestrādāt
normatīvajos aktos

Priekšlikumi finanšu rādītāju
ieviešanas efektivitātes
uzlabošanai

FM, Valsts
kase

FM, Valsts
kase

Priekšlikuma
īstenošanā
iesaistītās
institūcijas
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Piezīme:
1
Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas ziĦojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu
ieviešanu.

1.4.4.
1.4.5.
2.5.1.
2.5.2.
3.2.

5.

Nr.p.k.

1.4.4.
1.4.5.
2.5.1.
2.5.2.
3.2.

Pasākuma/
aktivitātes
Nr.

4.

Apakšaktivitātes
Nr.
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Piezīmes:
1
Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Aizpilda visas pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas, izĦemot Zemkopības ministriju.

IZM nacionālo programmu projektu ietvaros pārskata periodā saskaĦoti grozījumi 26 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 atklāta konkursa projektu ietvaros pārskata periodā saskaĦoti grozījumi 90 projektos. Grozījumi skar galvenokārt finansējuma sadalījumu
pa gadiem, izmaiĦas laika grafikā. Pēdējo minēto izraisa aizkavēšanās/ sarežăījumi iepirkumu procedūras norisē, kā arī papildus projektu
apstiprināšana, t.i. projekts tiek izvērtēts un apstiprināts pēc tam, kad saskaĦots kopējais aktivitātes konkursa iesniegto projektu skaits, kas rada
nobīdes īstenošanas laika grafikā.

4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekĜauto informāciju

Skat. 1.pielikumu.

4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos

IV APSTIPRINĀTIE GROZĪJUMI STRUKTŪRFONDU PROJEKTOS

Ilgtspējīgas attīstības un vides
aizsardzības principu ievērošana

Informācijas sabiedrības attīstības
veicināšana

Reăionu sociālekonomisko atšėirību
izlīdzināšana

2.

3.

4.

32

„4.1.tabula - pārskata periodā apstiprinātie grozījumi – NACIONĀLĀS PROGRAMMAS, ESF”
„4.1.tabula - pārskata periodā apstiprinātie grozījumi – NACIONĀLĀS PROGRAMMAS, ERAF”
„4.1.tabula - pārskata periodā apstiprinātie grozījumi – ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTI, ESF”
„4.1.tabula - pārskata periodā apstiprinātie grozījumi – ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTI, ERAF”
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Pielikumā: 1.
2.
3.
4.

uz 6 lp.
uz 4 lp.
uz 20 lp.
uz 2 lp.

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.

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

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

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

Veiktā darbība

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

B
Dzimumu līdztiesības un vienādu
iespēju principa ievērošana

Horizontālais jautājums

A
1.

Nr.p.k.

5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

V HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI1

