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3.pielikums 

 

 

Pirmā līmeņa starpniekinstitūciju iesniegtie ES struktūrfondu apguves rādītāji 

 

Vides ministrijas pārziņā esošajās ES struktūrfondu aktivitātēs 

līdz 31.12.2007. sasniegtie ietekmes, iznākuma un rezultatīvie rādītāji 

 

1.1. pasākums: Vides infrastruktūras attīstība un tūrisms 

Iznākuma rādītāji Apjoms
1
 

Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Uzlaboto ūdens pakalpojumu 

sistēmu skaits 

40 

Informācijas avots: Projekta 

monitorings 

59 

(147,5% no plānotā) 

Slēgto un rekultivēto atkritumu 

izgāztuvju teritorijas 

75 ha 

Informācijas avots: Projekta 

monitorings 

43 

(57,3% no plānotā) 

Potenciālo NATURA 2000 

teritoriju ar attīstītu infrastruktūru 

skaits 

10 

Informācijas avots: Projekta 

monitorings 

4 

(40% no plānotā) 

Ieviestie tūrisma infrastruktūras 

vai kultūras un vēsturiskā 

mantojuma saglabāšanas projekti 

10 

Informācijas avots: Projekta 

monitorings 

0 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Cilvēku skaita palielinājums, kuri 

saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni 

1% pieaugums (šobrīd 9%) 

Informācijas avots: Vides 

ministrija 

3,04 

(304% no plānotā) 

Uzlabota daļa no neatbilstošajām 

rajonu apkures sistēmām 

10% (šobrīd 150-200 pašvaldībās 

centralizētās siltumapgādes 

sistēmas ir neatbilstošas) 

Informācijas avots: Ekonomikas 

ministrija 

0 

Rekultivētas atkritumu izgāztuves 

(procentuāli) 

7% palielinājums (šobrīd 23%) 

Informācijas avots: Vides 

ministrija 

3,99 

(57% no plānotā) 

Viena tūrista vidējie dienas 

izdevumi 

10% palielinājums (pašreiz viena 

tūrista vidējie dienas izdevumi ir 

40 EUR) 

Informācijas avots: Centrālā 

statistikas pārvalde 

0 
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 Aprēķināts, balstoties uz vidējo plānoto granta apjomu vienam projektam. 
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Satiksmes ministrijas pārziņā esošajās ES struktūrfondu aktivitātēs 

līdz 31.12.2007. sasniegtie ietekmes, iznākuma un rezultatīvie rādītāji 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Aprēķināts, balstoties uz vidējo plānoto granta apjomu vienam projektam. 

Iznākuma rādītāji Apjoms
2
 

Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms* 

Atjaunoto ceļu kilometrāža 
250 

Informācijas avots: projektu ziņojumi 

143,49 

(57,5% no plānotā) 

Atjaunoto tiltu skaits 
11 (līdzvērtīgs apm. 380 m) 

Informācijas avots: projektu ziņojumi 

9 

(81,8% no plānotā 

Atjaunoto dambju un molu skaits 
3 

Informācijas avots: projektu ziņojumi 

2  

(66,66% no plānotā) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Pirmās šķiras ceļu, kas atrodas 

kritiskā stāvoklī, samazinājums 

(detalizētāku informāciju sniedz 

nākamie trīs indikatori) 

Samazinājums līdz 26% (Pašreizējais apjoms: 

30%) 

Informācijas avots: Latvijas Autoceļu direkcija 

 

57,5 % no plānotā 

Pirmās šķiras ceļu ar pietiekošu 

nestspēju palielinājums (spējīgi 

izturēt 11,5 t ass slodzi pirmās 

šķiras ceļu tīklā) (procentuāli) 

3.9% pieaugums (Pašreiz 73% pirmās 

kategorijas ceļu ir asfaltēti un 16% projektēti 

11.5 ass svaram) 

Informācijas avots: Latvijas Autoceļu direkcija 

 

57,4% no plānotā 

Pirmās kategorijas grants ceļu 

(procentuāli) samazinājums 

0.9% samazinājums 

(Pašreiz 27%) 

Informācijas avots: Latvijas Autoceļu direkcija 

 

49% no plānotā 

Nestspēju zaudējušo tiltu skaita 

samazinājums pirmās šķiras ceļu 

tīklā 

3.4% samazinājums (Pašreiz 50%) 

Informācijas avots: Latvijas Autoceļu direkcija 

 

81,76% no plānotā 

Ietekmes rādītāji   

Satiksmes intensitātes uz pirmās 

šķiras autoceļiem palielinājums 

(detalizētāku informāciju, kas 

veicinātu uzsākt ikgadējo progresa 

uzraudzību, ko nodrošina 

programma, atrunā nākamais 

rādītājs 

 

Pieaugums līdz 797 automašīnām dienā 

(Pašreizējais rādītājs (2002) – 731 automašīnas 

dienā) 

 

 

 

2248  

Automašīnas dienā 

Satiksmes intensitātes 

palielinājums procentos pēc diviem 

gadiem, pēc programmas beigām 

salīdzinājumā ar esošo līmeni 

 

Pieaugums 2-3% gadā 

 

 

1,6-2,4% 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Mājsaimniecību skaits, kuras 

nodrošinātas ar platjoslas 

informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju (IKT) līnijām 

10 000 

Informācijas avots: Projektu ieviešanas 

ziņojumi 

 

0 
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Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pārziņā 

esošajās ES struktūrfondu aktivitātēs  

līdz 31.12.2007. sasniegtie iznākuma un rezultatīvie rādītāji 

 

1.1. pasākums: Vides infrastruktūras attīstība un tūrisms 

Iznākuma rādītāji Apjoms
3
 

Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Izstrādāto vai uzlaboto liela 

mēroga nacionālo informācijas 

sistēmu skaits, kas pieejams 

publiskai izmantošanai 

11 

Atbilstoši struktūrfonda 

nacionālajai programmai 

Informācijas avots: Projektu 

ieviešanas ziņojumi 

6 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Valsts un pašvaldību institūciju 

elektronisko pakalpojumu skaits 

59 

Informācijas avots: Īpašu 

uzdevumu ministra elektroniskās 

pārvaldes lietās sekretariāts 

31 

Publisko iestāžu pieejas 

informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijām (IKT) vispārīgs 

nodrošinājums 

Vidusskolām – 100 % 

Pašvaldībām – 80% 

Informācijas avots: Centrālā 

statistikas pārvalde 

Vidusskolām – 100 % 

Pašvaldībām – 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Aprēķināts, balstoties uz vidējo plānoto granta apjomu vienam projektam. 
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Veselības ministrijas pārziņā esošajās ES struktūrfondu aktivitātēs 

līdz 31.12.2007. sasniegtie ietekmes, iznākuma un rezultatīvie rādītāji  

 

1.4. pasākums: Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Veselības aprūpes iestāžu skaits 

ar atjaunotām neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

telpām* 

11 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

3 

(27,27% no plānotā) 

Aprīkotu neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

sniegšanas centru skaits 

6 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

 

0 

Jaunu operatīvo neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

automašīnu skaits 

20 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

 

20 

(100% no plānotā) 

Primārās veselības aprūpes 

centru skaits 

8 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

5 

(62.5% no plānotā) 

Slimnīcu skaits, kas saistīts ar 

asins nodošanas informācijas 

sistēmu 

20 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

9 

(45% no plānotā) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Ātrās medicīniskās palīdzības 

sniegšanas laika samazinājums 

15  

(Pamats: 30 min pilsētā, 60 min 

laukos) 

Informācijas avots: Katastrofu 

medicīnas centra dati 

15 min pilsētā un 25 min laukos - 

(100% no plānotā) un (77% no 

plānotā) 
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Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošajās ES 

struktūrfondu aktivitātēs līdz 31.12.2007. sasniegtie 

ietekmes, iznākuma un rezultatīvie rādītāji 

 

2.2. pasākums: Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Infrastruktūras investīciju projektu 

skaits īpaši atbalstāmajās teritorijās 
40.00 173

4
 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Privāto investīciju pieaugums 

infrastruktūrā īpaši atbalstāmajās 

teritorijās 

4 600 000.00 11 666 649,86
4
 

Ietekmes rādītāji Apjoms 
Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Izveidoto darba vietu skaits vai 

nodrošināto darba vietu skaits pēc 

5 gadiem 

4 450.00 2236
4
 

1.3. pasākums: Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Uzstādīto publisko interneta 

pieejas punktu skaits 
1 000.00 30

5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 VRAA sniegtā informācija par aktivitāti 2.2.1.2."Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 

atbalstāmajās teritorijās" 
5
 CFLA sniegtā informācija par aktivitāti 1.3.2. "Publisko pieejas interneta punktu 
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Labklājības ministrijas pārziņā esošajās ES struktūrfondu aktivitātēs 

līdz 31.12.2007. sasniegtie iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji 

 

1.4. pasākums: Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais sasniegtais apjoms uz 

30.09.2007.  

Sociālo pakalpojumu sniedzēju 

institūciju skaits, kuru 

infrastruktūra ir pilnveidota 

 

20 

(lai noteiktu kopējo projektu skaitu, 

tiek rēķināts, ka vidējās viena 

projekta izmaksas ir 400 000 EUR) 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

 

18
6
 

(90% no plānotā) 

 

 

 

Nodarbinātības politikas ieviešanas 

institūciju skaits, kuru 

infrastruktūra ir pilnveidota 

 

48 

(lai noteiktu kopējo projektu skaitu, 

tiek rēķināts, ka vidējās viena 

projekta izmaksas ir 85 000 EUR) 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

 

 

56
6
 
 

(117% no plānotā) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais sasniegtais apjoms uz 

30.06.2007.  

Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 

integrēta tīkla paplašināšana 

5 

(Katrā no 5 plānošanas reģioniem 

ir izveidots sociālo aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu tīkls) 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

4
7
 

plānošanas reģionu skaits, kuros 

uzlabota infrastruktūra/izveidots 

komplekss sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu tīkls 

(80% no plānotā) 

Ietekmes rādītāji Apjoms 
Kopējais sasniegtais apjoms uz 

30.06.2007. 

Cilvēku ar invaliditāti skaits, kas 

uzsāk neatkarīgu dzīvi pēc 

institucionālās aprūpes  

152 
 

42
7 

(28% no plānotā) 

3.1. pasākums: Nodarbinātības veicināšana  

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais sasniegtais apjoms uz 

30.09.2007.  

Atbalstu saņemošo cilvēku skaits 

(sadalījumā pa dzimumiem, 

izglītības līmeņiem un vecuma 

grupām), t.i.,  i. Bezdarbnieki un 

darba meklētāji, ii. darbinieki, iii. 

komersanti 

 

27 000  

(Vidējais apmācību ilgums  – 99 

darba dienas * 8 stundas dienā * 

vienas apmācību stundas maksa 23 

EUR / 15 personas (vienā grupā) = 

1215 EUR (personai) – tiks 

izmantoti kā izejas dati. 

Vidējais darba prakšu ilgums ir  6 

mēneši* (vidējā alga 136 EUR + 

atlīdzība darba vadītājam 68 EUR) 

+ papildus izmaksas 151 EUR = 

1375 EUR  - tiks izmantoti kā 

50 991
8
 

(189% no plānotā) 

 

                                                 
6
 Atbilstoši CFLA ziņojumam par Eiropas Savienības līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par laika 

periodu no 01.07.2007. līdz 30.09.2007. un LM rīcībā esošajai informācijai 
7
 Atbilstoši LM ziņojumam par Eiropas Savienības līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par laika 

periodu no 01.01.2007. līdz 30.06.2007.  
8
 Atbilstoši NVA ziņojumam par Eiropas Savienības līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par laika 

periodu no 01.07.2007. līdz 30.09.2007. 
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izejas dati. 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

Kapacitātes palielināšanas 

pasākumu ietvaros atbalstīto 

institūciju skaits 

 

100  

(60 Nodarbinātības valsts aģentūras 

reģionālās nodaļas, 20 

Profesionālās karjeras  izvēles 

centra filiāles, 20 sociālo, reģionālo 

vai vietējo partneru pārstāvošās 

institūcijas) 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

- 59 Nodarbinātības valsts aģentūras 

struktūrvienībās**, 

- 20  Profesionālās karjeras  izvēles 

valsts aģentūras filiāles; 

- 8 Valsts darba inspekcijas  

struktūrvienības; 

- 24 Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienības nozaru arodbiedrības; 

- 15 Latvijas Darba devēju 

konfederācijas dalīborganizācijas; 

- 556 pašvaldības; 

- 28 konsultatīvās padomes kā 

sociālās, reģionālās vai vietējās 

partnerinstitūcijas.       

(** - Nodarbinātības valsts aģentūrā 

veiktās reorganizācijas rezultātā par 1 

struktūrvienību samazinājies kopējais 

struktūrvienību skaits). 
3 

Atbalstīto projektu skaits 

(LM) 

1 100 (tikai LM)  

(Lai noteiktu kopējo projektu 

skaitu, atsevišķa projekta vidējās 

izmaksas ir aprēķinātas  

30 000 EUR) 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

152
9 

atbalstīto projektu skaits 

(14% no plānotā) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais sasniegtais apjoms uz 

30.06.2007. 

Personu skaits, kas iekļaujas darba 

tirgū pēc apmācības vai 

pārkvalifikācijas (sadalījumā pa 

dzimumiem, vecuma grupām) 

18 900  

(Atbilstoši Nodarbinātības valsts 

aģentūras datiem apmēram 70% 

pēc apmācību beigām iekļaujas 

darba tirgū) 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

25 242 
10 

(134% no plānotā) 

 

No visām pasākuma 3.1. ietvaros 

atbalstītajām personām uz 30.06.2007., 

darbā iekārtojušies ir 54% 

(25 242 no 46 777 atbalstītajām 

personām uz 30.06.2007.) 

 

 

Atbalstīto institūciju īpatsvars (% 

no visām institūcijām, kuras 

guvušas atbalstu no Eiropas 

Sociālā fonda pasākumiem - visām 

institūcijām, kas atbildīgas par 

darba tirgus attīstību un dzimuma 

līdztiesības politikas ieviešanu) 

 

50% 

(16 institūcijas jeb puse no 32 

institūcijām)  
17

 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

 

 

 

59,4%
10 

(19 atbalstītas institūcijas jeb 

119% no plānotā) 

Ietekmes rādītāji Apjoms 
Kopējais sasniegtais apjoms uz 

30.06.2007. 

Cilvēku procentuālais skaits, kas 

saglabājuši darba vietu vismaz 6 

mēnešus pēc projekta beigām  

 

60% 

52%
10

 

(13 122/25 242 rezultāta rādītājs*100) 

 

Ilgtermiņa bezdarba rādītāja kā 

procentu no kopējā bezdarbnieku 
līdz 45% 

 

37,9%
10

 

                                                 
9
 Atbilstoši NVA ziņojumam par Eiropas Savienības līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par laika 

periodu no 01.07.2007. līdz 30.09.2007. 
10

 Atbilstoši LM ziņojumam par Eiropas Savienības līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par laika 

periodu no 01.01.2007. līdz 30.06.2007. 
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skaita (pa dzimumiem, 

izglīt.līmeņiem, vecuma grupām) 

samazināšanās (2002.gada rādītājs 

– 46,1%) 

 

vecumā no 15-64 gadiem 

(2006.gada rādītājs atbilstoši Centrālās 

statistikas pārvaldes datiem) 

3.3. pasākums: Sociālās atstumtības mazināšana 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais sasniegtais apjoms uz 

30.09.2007.  

Atbalstu saņemošo cilvēku skaits 

(sadalījumā pa dzimumiem, 

izglītības līmeņiem, vecuma 

grupām), t.i.,  i. Bezdarbnieki un 

darba meklētāji, ii. darbinieki 

 

6 520 

(Apmācību ilgums - 132 darba 

dienas,*8 stundas dienā* vienas 

apmācības stundas izmaksas 23 

EUR/10 personas grupā=2429 

EUR uz personu – ir ņemts par 

sākumpunktu) 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

23 124 
11

 

(355% no plānotā) 

Apmācīto sociālā darba speciālistu 

skaits (sadalījumā pa dzimumiem) 

1 360 

(Vidējais apmācību ilgums - 99 

darba dienas, 8 stundas dienā, 

vienas apmācību stundas izmaksas 

– 23 EUR/15 personas grupā= 

1215 EUR(uz personu) – ir ņemts 

par sākumpunktu) 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

 

800
11

 

(59% no plānotā)
 

Atbalstīto projektu skaits 

730 

(Lai identificētu kopējo projektu 

skaitu, katra atbalstītā projekta  

vidējās izmaksas ir aprēķinātas 

30 000 EUR apmērā) 

303
11

 

(42% no plānotā) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais sasniegtais apjoms uz 

30.06.2007.  

Personu skaits, kuras iekļāvušās 

darba tirgū pēc apmācības vai 

pārkvalifikācijas saņemšanas 

(sadalījumā pa dzimumiem un 

vecuma grupām) 

5 500 

(saskaņā ar Nodarbinātības valsts 

dienestu pieredzi aptuveni 70% no 

personām iekļaujas darba tirgū pēc 

apmācību saņemšanas). 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

5 399 
12 

 ( 98% no plānotā) 

 

No visām pasākuma 3.3. ietvaros 

atbalstītajām personām līdz 

30.06.2007., darba tirgū ir iekļāvušies 

27%  

(5 399 no 20 158 atbalstītajām 

personām uz 30.06.2007.) 

Ietekmes rādītāji Apjoms 
Kopējais sasniegtais apjoms uz 

30.06.2007. 

Cilvēku procentuālais skaits, kas 

saglabājuši darba vietu vismaz 6 

mēnešus pēc projekta beigām  

60% 

49%
12 

 

(2 616/5 399 rezultāta rādītājs*100) 

 

Ilgtermiņa bezdarba rādītāja kā 

procentu no kopējā bezdarbnieku 

skaita (pa dzimumiem, 

izglīt.līmeņiem, vecuma grupām) 

samazināšanās (2002.gada rādītājs 

– 46,1%) 

Līdz 45% 

 

37,9%
12 

vecumā no 15-64 gadiem 

(2006.gada rādītājs atbilstoši Centrālās 

statistikas pārvaldes datiem) 

                                                 
11

 Atbilstoši NVA ziņojumam par Eiropas Savienības līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par laika 

periodu no 01.07.2007. līdz 30.09.2007. 
12

 Atbilstoši LM ziņojumam par Eiropas Savienības līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par laika 

periodu no 01.01.2007. līdz 30.06.2007. 
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Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās ES struktūrfondu aktivitātēs 

līdz 31.12.2007. sasniegtie iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji 

 

1.4. pasākums: Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais līdz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Atbalstīto institūciju (izglītības, 

nodarbinātības, sociālās 

aprūpes) skaits (detalizētāka 

informācija atrodama 

nākamajos rādītājos) 

110 

Informācijas avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

37 

 

atbalstīto institūciju (izglītības 

iestāžu) skaits 

(33,6 % no plānotā) 

 

Izglītības iestāžu skaits, kuras 

nodrošinātas ar modernizētu 

tehnoloģisku mācības 

aprīkojumu un infrastruktūru 

29 

37 

 

(127,5 % no plānotā) 

 

t.sk. 

28 profesionālās izglītības iestādes 

un 9 augstākās izglītības iestādes 

 

Atjaunoto izglītības iestāžu 

skaits 
13 

37 

 

(284,6 % no plānotā) 

 

t.sk. 

28 profesionālās izglītības iestādes 

un 9 augstākās izglītības iestādes 

 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais līdz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Apmācības programmu skaita 

palielinājums profesionālās 

izglītības un apmācības 

iestādēs, kas nodrošinātas ar 

atbilstošu un  mūsdienīgu 

mācības aprīkojumu un 

nepieciešamo infrastruktūru 

20% 

Informācijas avots: IZM 

20% 

(100% no plānotā) 

Studiju programmu skaita 

palielinājums zinātņu un 

tehnoloģiju  ietilpīgajās 

nozarēs, kuras nodrošinātas ar 

atbilstošu un mūsdienīgu 

aprīkojumu un nepieciešamo 

infrastruktūru 

50% 

Informācijas avots: IZM 

50% 

(100% no plānotā) 

2.5. pasākums: Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās 

Iznākuma rādītāji Apjoms
13

 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Atbalstīto pētniecības projektu 

skaits 
50 

42 

 

(84% no plānotā) 
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 Aprēķināts, balstoties uz vidējo plānoto granta apjomu 
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Atbalstīto pētniecības centru 

skaits 

12 

Atbilstoši struktūrfonda 

nacionālajai programmai 

19 

 

(158% no plānotā) 

Iegādātā pētniecības 

aprīkojuma daudzums 
200 

702* 

 

(351% no plānotā) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Pētniecības centru īstenoto 

pētniecības projektu skaita 

pieaugums 

20% 

Šobrīd (2003.g.): vidēji 250 

projekti gadā 

20% 

 

(100% no plānotā) 

 

Īstenoto pētniecības projektu skaits 

ik gadu pieaug vidēji par 20% (datu 

avots: IZM) 

Augstas konkurētspējas 

pētniecības jomu skaits 

8 

Atbilstoši struktūrfonda 

nacionālajai programmai 

8 

 

(100% no plānotā)  

Jomas: materiālzinātnes nozare, 

organiskās sintēzes un biomedicīnas 

nozare, koksnes pārstrādes 

tehnoloģijas un mežzinātnes nozare, 

inženierzinātnes (Enerģētika un 

mehānika), informācijas tehnoloģiju 

nozare, astronomijas nozare, vides 

zinātnes, bioloģijas un ekoloģijas 

nozares 

 

 

* Rādītāja “Iegādātā pētniecības aprīkojuma daudzums” vērtība, kas vairākas reizes pārsniedz 

plānoto, skaidrojama ar vairākiem faktoriem: 

 VPD 2.5.2. aktivitātei ir palielināts finansējums, kā rezultātā tiek īstenots vairāk 

projektu kā sākotnēji plānots; 

 2004.-2006. gadu plānošanas periodā projektu atskaišu dokumentācijā iegādātais 

pētnieciskais aprīkojums tiek uzrādīts detalizētāk, kā norādīts projketa 

iesniegumā. Tā piemēram, viens iekārtu komplekts tiek uzrādīts kā 20 atsevišķas 

iekārtas. Tās būtībā veido vienotu komplektu un atsevišķi nav izmantojamas. 
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3.2. pasākums: Izglītības un tālākizglītības attīstība 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Projektu skaits, kuru ietvaros tiek 

izstrādātas jaunas studiju 

programmas un uzsākta to 

īstenošana 

(augstākās izglītības studiju 

programmas  zinātņu un 

tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs
14

 un 

vidējās profesionālās izglītības 

studiju programmas ekonomiski 

svarīgās nozarēs
15

) 

120 

(Vidējais projektā iekļautās 

programmas ilgums – 3 gadi, 

vidējās izmaksas uz projektu– 

150 000 EUR; programmu 

īstenošanas izmaksu aprēķini šeit 

un turpmāk balstīti uz 

atbilstošajiem valsts normatīvajiem 

aktiem)
16

. 

148 

(123 % no plānotā) 

 

t.sk., 

66 augstākās izglītības projekti, 

 

82 profesionālās izglītības projekti 

Projektu skaits, kuru ietvaros tiek 

atbalstītas doktorantūras un 

pēcdoktorantūras studijas 

5 

(vidējais studiju ilgums – 2 gadi, 

vidējās izmaksas uz vienu cilvēku– 

15 000 EUR, vidējās projekta 

izmaksas – 2 400 000 EUR) 

5 

(100% no plānotā) 

Projektu skaits, kas atbalsta 

mūžizglītību 

7 

(vidējās projekta izmaksas – 143  

000 EUR) 

8 

(114% no plānotā) 

Projektu skaits, kuru ietvaros 

izstrādātas tālākizglītības 

programmas 

80 

38 

(47,5% no plānotā) 

 

Rādītāja vērtība nemainīsies. 

Apstiprināti finansiāli apjomīgāki 

projekti kā sākumā plānots. 

 

Projektu skaits, kuru ietvaros 

paredzēta pedagogu un 

akadēmiskā personāla prakse 

uzņēmumos 

80 

98 

(122,5% no plānotā) 

Projektu skaits, kuru ietvaros 

paredzēta pedagogu un 

akadēmiskā personāla apmācība 

250 

(vidējais apmācību ilgums – 2 

nedēļas, vidējās izmaksas uz vienu 

cilvēku– 180 EUR, vidējās projekta 

izmaksas- 10 000 EUR) 

54 

(21,6 % no plānotā) 

Projektu skaits, kuru ietvaros 

paredzēta studentu mācību prakse 

1200 

(vidējais prakses ilgums – 6 

mēneši, vidējās apmācību izmaksas 

uz vienu cilvēku – 600  EUR, 

vidējās projekta izmaksas – 10 000 

EUR) 

180 

(15 % no plānotā) 

 

Rādītāja vērtība nemainīsies. (1) 

Apstiprināti finansiāli apjomīgāki 

projekti kā sākotnēji plānots, kā arī (2) 

eksistē sociālo partneru piesaistes 

problēma. 

Problēma atrisināta, veicot atlikušā 

                                                 
14

 Zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgās nozares noteiktas atbilstoši “Izglītības programmu klasifikācija pēc studiju 

nozares un ISCED līmeņiem un kodiem”, ko noteikusi Izglītības un zinātnes ministrija. Tās ir šādas: 

“Dabaszinātnes” un “Inženierzinātnes”; programmas atbilst ISCED 5. un 6.līmenim 
15

 Ekonomiski svarīgās nozares tiek noteiktas saskaņā ar “Izglītības programmu klasifikācija pēc studiju nozares 

un ISCED līmeņiem un kodiem”, ko noteikusi Izglītības un zinātnes ministrija. Tās ir šādas: uzņēmējdarbība, 

datortehnoloģijas un programmēšana, inženierzinātnes, tūrisma un rekreācijas organizēšana un sabiedriskā 

ēdināšana; programmas atbilst ISCED 3. un 4. līmenim. 
16

 Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu 

minimumu uz vienu izglītojamo un atbilstošie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz augstāko un vispārējo 

izglītību. 
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finansējuma pārdali uz aktivitātēm, kam 

ir lielāka finanšu absorbcijas jauda, 

radot priekšnosacījumu citu rādītāju 

vērtību palielināšanai. 

Projektu skaits, kas atbalsta 

profesijas standartu izstrādi 

80 

(vidējās projekta izmaksas –10 000 

EUR) 

n/a 

Projektu skaits, kuru ietvaros 

paredzēts karjeras izvēles un 

konsultāciju sniegšanas 

nodrošinājums izglītības iestādēs 

200 

(vidējās projekta izmaksas -  8 000 

EUR) 

137 

(68,5% no plānotā) 

 

Rādītāja vērtība nemainīsies. 

Apstiprināti finansiāli apjomīgāki 

projekti kā sākumā plānots. 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms
17

 
Kopējais uz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Studentu skaits, kas pabeiguši 

jaunas vai uzlabotas studiju 

programmas  

(pēc izglītības līmeņa (vidējā 

profesionālā izglītība, augstākā 

profesionālā izglītība, vispārējā 

izglītība) un pēc dzimuma un 

vecuma) 

6500 

1 174 

(18% no plānotā) 

 

Rādītājs atspoguļo studentu skaitu 

pabeigtajos projektos. Vairuma projektu 

īstenošana plānota līdz 2008.gada 

augustam. 

Studentu, kas turpina 

studijas/mācības jaunās vai 

uzlabotās izglītības programmās 

(pēc izglītības līmeņa (vidējā 

profesionālā izglītība, augstākā 

profesionālā izglītība) dzimuma un 

vecuma).
18

  

2000 

- 

 

Rādītāja vērtība VIS tiks ievadīta pēc 

projekta noslēguma ziņojuma 

apstiprināšanas. Sekojoši, tā faktiskā 

vērtība būs pieejama pēc projektu 

pilnīgas noslēgšanās. Vairuma projektu 

īstenošana plānota līdz 2008.gada 

augustam. 

Apmācīto pedagogu skaits (pēc 

izglītības jomas, dzimuma un 

vecuma) 

14 500 

6 155 

(42,4% no plānotā) 

 

Paredzams, ka rādītāja vērtība 

palielināsies, jo daudzi projekti atrodas 

īstenošanas stadijā. 

Cilvēku skaits, kas pabeiguši 

doktorantūras vai pēcdoktorantūras 

studijas (pēc dzimuma un 

vecuma). 

450 

119 

(26,7% no plānotā) 

 

Vērtība atspoguļo cilvēku skaitu, kas 

aizstāvējuši doktora disertāciju. 

Paredzams, ka vērtība palielināsies. 

Šobrīd ESF atbalstu saņem 648 

doktorantu.  

Jaunizveidoto mūžizglītības tīklu 

skaits 
6 

6 

(100% no plānotā) 

Apmācīto reģiona valsts iestāžu 

darbinieku un mūžizglītības 

koordinatoru skaits 

(pēc dzimuma un vecuma) 

150 

570 

(380% no plānotā) 

 

Rādītāja vērtība pārsniegta. Kā galvenie 

iemesli minami (1) mērķa grupas 

sasniedzamība, t.i., mērķa grupa tiek 

sasniegta ieguldot salīdzinoši mazākus 

finanšu u.c. resursus, kā arī (2) projektu 

iesniedzēju aktivitāte. 

Pieaugušo skaits, kas pabeiguši 3500 1 803 

                                                 
17

 Datu avots: uzraudzība un projektu ieviešanas ziņojumi. 
18

 Studiju programmas ilguma dēļ (4 gadi). 
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tālākizglītības kursus 

(pēc dzimuma un vecuma) 

(51,5 % no plānotā) 

 

Aptuveni puse aktivitātē īstenoto 

projektu atrodas īstenošanas stadijā. 

Pedagogu/augstākās profesionālās 

izglītības iestāžu akadēmiskā 

personāla skaits, kas pabeiguši 

praksi uzņēmumos  

(pēc dzimuma un vecuma). 

3300 

327 

(9,9 % no plānotā) 

 

Lielākā daļa aktivitātē īstenoto projektu 

atrodas īstenošanas stadijā 

Vidējās profesionālās izglītības 

iestāžu un augstākās izglītības 

iestāžu studentu skaits, kas 

pabeiguši mācību praksi (pēc 

dzimuma un vecuma) 

22 000 

3 650 

(16,6 % no plānotā) 

 

Kā ziņots SF uzraudzības komitejā, 

prognozējams, ka rādītāja vērtība tiks 

sasniegta mazākā apjomā kā plānots. 

Kā cēloņi minami (1) mācību prakšu 

sezonālais raksturs, kā arī (2) sociālo 

partneru piesaistes problēma. MVU, 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 efektivitātes 

pozīcijām. 

Problēma atrisināta, veicot atlikušā 

finansējuma pārdali uz aktivitātēm, kam 

ir lielāka finanšu apbsorbcijas jauda, 

radot priekšnosacījumu citu rādītāju 

vērtību palielināšanai. 

 

Apmācīto sociālo partneru 

pārstāvju skaits (pēc dzimuma un 

vecuma) 

800 

808 

(101% no plānotā) 

Izstrādāto profesiju standartu 

skaits 
80 

n/a 

Pedagogi, kas pabeiguši apmācību 

karjeras izvēles pakalpojumi un 

konsultāciju sniegšanā, skaits (pēc 

dzimuma un vecuma) 

3700 

3 819 

(103% no plānotā) 

Skolēnu un studentu skaits, kas 

piedalījušies karjeras 

izglītības/konsultāciju pasākumos 

(pēc dzimuma un vecuma). 

20 000 

73 519 

(367,6 % no plānotā) 

 

Rādītāja vērtība pārsniegta. Kā galvenie 

iemesli minami (1) mērķa grupas 

sasniedzamība, t.i., mērķa grupa tiek 

sasniegta ieguldot salīdzinoši mazākus 

finanšu u.c. resursus, kā arī (2) projektu 

iesniedzēju aktivitāte. 

 

3.3. pasākums: Sociālās atstumtības mazināšana 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2006. sasniegtais 

apjoms 

Atbalstīto projektu skaits 

730 

(Lai identificētu kopējo projektu 

skaitu, katra atbalstītā projekta 

vidējās izmaksas ir aprēķinātas 

30 000 EUR apmērā) 

65 

atbalstīto (izglītības) projektu skaits  

(8,9 % no plānotā) 

Projektu skaits, kas vērsti uz 

pedagoģiskās korekcijas 

10 

(Vidējās projekta izmaksas – 96 

29 

(290 % no plānotā) 
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programmu izstrādi un ieviešanu 000 EUR, vidējais īstenošanas 

ilgums – 3 gadi) 

Informācijas avots: projektu 

uzraudzības informācija 

 

Līdzekļu pārdales rezultātā VPD 

3.3.6.1. aktivitātei tika piešķirts papildu 

finansējums, kā rezultātā tika 

izsludināts atkārtots projektu konkurss. 

Finanšu pārdales rezultātā arī tika 

izveidota jauna – VPD 

3.3.6.2. aktivitāte. 

 

Projektu skaits, kas vērsti uz 

jauniešu ar speciālām vajadzībām 

integrēšanu 

20 

(Vidējās projekta izmaksas – 

28 420 EUR) 

Informācijas avots: projektu 

uzraudzības informācija 

 

36 

(180 % no plānotā) 

 

Līdzekļu pārdales rezultātā VPD 

3.3.7. aktivitātei tika piešķirts papildu 

finansējums, kā rezultātā tika 

izsludināts atkārtots projektu konkurss. 

 

Rezultatīvie rādītāji
19

 Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2006. sasniegtais 

apjoms 

Skolēnu skaits, kas iesaistīti 

pedagoģiskās korekcijas 

pasākumos 

 

330 

Informācijas avots: projektu 

uzraudzības informācija 

714 

(216 % no plānotā) 

 

Līdzekļu pārdales rezultātā VPD 

3.3.6.1. aktivitātei tika piešķirts papildu 

finansējums, kā rezultātā tika 

izsludināts atkārtots projektu konkurss 
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 Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt 

saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus 
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Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajās ES struktūrfondu aktivitātēs 

līdz 31.12.2007. sasniegtie ietekmes, iznākuma un rezultatīvie rādītāji 

 

1.1. pasākums: Vides infrastruktūras attīstība un tūrisms 

Iznākuma rādītāji Apjoms
20

 
Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Ieviestie rajonu siltumapgādes 

sistēmas uzlabošanas projekti 

15 

Informācijas avots: Projekta 

monitorings 
2 

(13,3% no plānotā) 

Ieviestie tūrisma infrastruktūras 

vai kultūras un vēsturiskā 

mantojuma saglabāšanas projekti 

10 

Informācijas avots: Projekta 

monitorings 

0 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Uzlabota daļa no neatbilstošajām 

rajonu apkures sistēmām 

10% (šobrīd 150-200 pašvaldībās 

centralizētās siltumapgādes 

sistēmas ir neatbilstošas) 

Informācijas avots: Ekonomikas 

ministrija 

1% 

(10% no plānotā) 

Viena tūrista vidējie dienas 

izdevumi 

10% palielinājums (pašreiz viena 

tūrista vidējie dienas izdevumi ir 

40 EUR) 

Informācijas avots: Centrālā 

statistikas pārvalde 

0 

2.1. pasākums: Atbalsts inovāciju attīstībai 

Iznākuma rādītāji Apjoms
21

 
Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Izstrādāti tehniski ekonomiskie 

pamatojumi 

65 

Informācijas avots: Projektu 

ieviešanas atskaites 

0 

 Atbalsts tehniski ekonomisko 

pamatojumu izstrādei netika sniegts un 

nauda tika pārdalīta lai modernizētu 

ražošanas procesus un produktus 

saskaņā ar tirgus standartiem un 

prasībām 

Izstrādāti izmēģinājumu modeļi 

115 

Informācijas avots: Projektu 

ieviešanas atskaites 

20 

(17% no plānotā) 

  

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

2.2. pasākums: Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība 

Iznākuma rādītāji Apjoms
22

 
Kopējais līdz 31.12.2007. sasniegtais 

apjoms 

Atbalstīto uzņēmumu skaits 

260 

Informācijas avots: Projektu 

ieviešanas atskaites 

 

190 (EM dati, jāpapildina ar RAPLM 

datiem) 

(73% no plānotā (EM dati, jāpapildina 

ar RAPLM datiem)) 

Infrastruktūras investīciju projekti, 

lai modernizētu ražošanas procesus 

un produktus saskaņā ar tirgus 

15 

Informācijas avots: Projektu 

ieviešanas atskaites 

164 

(1093% no plānotā) 

                                                 
20

 Aprēķināts, balstoties uz vidējo plānoto granta apjomu vienam projektam 
21

 Aprēķināts, balstoties uz maksimālo iespējamo struktūrfonda finansējuma apjomu 
22

 Aprēķināts, balstoties uz maksimālo iespējamo granta apjomu 
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standartiem un prasībām 

Pabeigti infrastruktūras investīciju 

projekti koplietošanas iekārtā 

10 

Informācijas avots: Projektu 

ieviešanas atskaites 

9 

(90% no plānotā) 

Pabeigti infrastruktūras investīciju 

projekti sabiedriskās lietošanas 

tīklu pieejamības nodrošināšanai 

31 

Informācijas avots: Projektu 

ieviešanas atskaites 

17 

(55% no plānotā) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2006. sasniegtais 

apjoms 

Privāto investīciju pieaugums 

infrastruktūrā 

39 milj. eiro 

Atbilstoši Komercdarbības atbalsta 

kontroles likumā noteiktajai 

prasībai par līdzfinansējumu 

Informācijas avots: Ekonomikas 

ministrija 

140 867 578,40 eiro 

(89% no plānotā) 

2.3. pasākums: Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 

Iznākuma rādītāji Apjoms
23

 
Kopējais uz 31.12.2006. sasniegtais 

apjoms 

Atbalstīto uzņēmumu skaits (Šis 

indikators tiek sīkāk paskaidrots ar 

nākamajiem diviem indikatoriem) 

870 
362 

(21,2% no plānotā) 

Mazo un vidējo uzņēmumu 

(MVU) skaits, kas saņem 

finansiālo atbalstu, lai izmantotu 

ārējo konsultāciju pakalpojumus 

un pieredzes apmaiņu 

580 
281 

(48.4% no plānotā) 

MVU skaits, kas saņem finansiālu 

atbalstu līdzdalībai starptautiskajos 

gadatirgos un izstādēs 

290 
81 

(28% no plānotā) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2006. sasniegtais 

apjoms 

Privātā sektora izdevumi 

konsultācijām un dalībai 

tirdzniecības izstādēs 

17 milj. eiro 

Atbilstoši Komercdarbības atbalsta 

kontroles likumā noteiktajai 

prasībai par līdzfinansējumu 

7 084 808,311 eiro 

(41% no plānotā) 

2.4. pasākums: Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem 

Iznākuma rādītāji Apjoms
24

 
Kopējais uz 31.12.2006. sasniegtais 

apjoms 

Piešķirto aizdevumu skaits (t.sk. 

mikrokredītu) 

 

600 
212 

(35% no plānotā) 

Piešķirto aizdevumu garantiju 

skaits 

 

350 
143 

(41% no plānotā) 

Veikto riska kapitāla investīciju 

skaits 

 

55 
15 

(27% no plānotā) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2006. sasniegtais 

apjoms 

Papildus finanšu sektora līdzekļu 

piesaiste aizņēmumiem (ieskaitot 

mikrokredītiem) komercdarbības 

uzsākšanai 

17 milj. eiro 

Pieņemot, ka finanšu iestādes 

piesaista 50% savu līdzekļu 

aizdevumu un mikrokredītu 

piešķiršanai 

14 633 869,47 eiro 

(86% no plānotā) 

Izsniegto aizdevumu garantiju 

apjoms 

40 milj. eiro 

Pieņemot, ka Latvijas Garantiju 

aģentūra var uzņemties saistības 

16 626 929,80 eiro 

(41,6% no plānotā) 

                                                 
23

 Aprēķināts, balstoties uz maksimālo iespējamo granta apjomu 
24

 Aprēķināts, balstoties uz maksimālo iespējamo granta apjomu 
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divreiz lielākā apmērā nekā pašu 

kapitāls 

Izveidoti papildus privātā sektora 

uzņēmējdarbības kapitāla 

ieguldījumi 

7,5 milj. eiro 

Pieņemot, ka vismaz 30% no 

privātā kapitāla tiek pievienots 

riska kapitāla ieguldījumiem 

piešķirtajiem ES un nacionālajiem 

līdzekļiem 

16 845 686,2 eiro 

(224,6% no plānotā) 

3.1. pasākums: Nodarbinātības veicināšana 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2006. sasniegtais 

apjoms 

Atbalstīto projektu skaits (EM) 

300 (tikai EM) (=10,045 milj. LVL 

(pieejamais finansējums šai 

aktivitātei) / 0,03 milj. LVL 

(maksimālais atbalsta apjoms)) 

Informācija avots: Projektu 

uzraudzības informācija 

152 

(50.7% no plānotā) 
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Zemkopības ministrijas pārziņā esošajās ES struktūrfondu aktivitātēs  

līdz 31.12.2007. sasniegtie iznākuma un rezultatīvie rādītāji 

 

 

                                                 
25

 Dati uz 30.06.2007. 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Šī pasākuma ietvaros atbalstīto 

lauksaimniecības uzņēmumu skaits 

1000 

(pasākuma finansējums/ projekta 

vidējais apjoms (72 000 EUR)) 

656 

(65,6 % no plānotā) 

T.sk. uzbūvēto/atjaunoto 

meliorācijas sistēmu skaits 

(projektu skaits) 

200  

(projektu skaits, kur paredzētas 

meliorācijas sistēmas (20% no projektu 

kopskaita)) 

0 

T.sk. rekonstruēto ražošanā 

nepieciešamo ēku un būvju skaits 

300  

(projektu skaits, kur paredzēta 

rekonstrukcija (30% no projektu 

kopskaita)) 

58 

(19,3% no plānotā) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms  

Moderno meliorācijas sistēmu 

proporcionāls palielinājums 

3%  

(rekonstruēto meliorācijas sistēmu 

garums/ valstī esošo meliorācijas 

sistēmu garums) 

n.d. 

Atjaunoto ražošanas celtņu un 

konstrukciju proporcionāls 

palielinājums 

 

5%  

(rekonstruēto ēku un būvju skaits / 

ražošanas ēku un būvju kopskaits) 

n.d. 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Jauno atbalstīto lauku saimniecību 

skaits 

230 

(pieejamais finansējums/ iespējamā 

atbalsta maksimālā summa 25 000 

EUR) 

298 

(129,6% no plānotā) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Lauksaimniecības uzņēmumu 

gados jauno īpašnieku īpatsvara 

pieaugums 

 

13% (lauksaimniecības uzņēmumu 

īpašnieki, kas nav sasnieguši 40 gadu 

vecumu (2007. g.)/ lauksaimniecības 

uzņēmumu īpašnieki, kas nav 

sasnieguši 40 gadu vecumu (2004.g.)) 

1,3
25

 

(10%) 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Atbalstīto pārstrādes uzņēmumu 

skaits 

150  

(pasākuma finansējums/ vidējais 

projekta apjoms 365 000 EUR) 

26 

(17,3% no plānotā) 

Iekšējās kvalitātes kontroles un 

kvalitātes vadības sistēmu skaits 

50  

(25% no projektu kopskaita) 

1 

(2% no plānotā) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Lauksaimniecības produktu 

pārstrādes uzņēmumu ar uzlabotu 

kvalitātes kontroli un kvalitātes 

vadības sistēmu proporcionāls 

pieaugums 

 

30%  

(šādu uzņēmumu skaits 2007.g. / šādu 

uzņēmumu skaits 2004.g.) 

2,05 (6,8%)
25
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Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Uzbūvētas, atjaunotas vai 

rekonstruētas meliorācijas sistēmas 

1700 km  

(indikatīvs finansējuma sadalījums/ 

1km izmaksas (1200 EUR)) 

351,62 

(20,7% no plānotā) 

Nokaļķotā skābo augšņu platība 

19 000 ha  

(indikatīvs finansējuma sadalījums/ 1ha 

izmaksas (250 EUR)) 

1740,53 

(9,2% no plānotā) 

Augšņu platība, kurā izdarīta 

agroķīmiskā izpēte 

71 000 ha  

(indikatīvs finansējuma sadalījums/ 1ha 

izmaksas (10 EUR)) 

0 

Atbalstīto dažādošanas projektu 

skaits 

400  

(indikatīvs finansējuma sadalījums/ 

vidējās projekta izmaksas (120 000 

EUR)) 

286 

(71,5% no plānotā) 

Atbalstīto uzņēmumu skaits ar 

dažādotu darbību 

400 

(indikatīvs finansējuma sadalījums/ 

vidējās projekta izmaksas (120 000 

EUR)) 

262 

(65,5% no plānotā) 

Atbalstīto lauksaimnieku un 

saimniecību pakalpojumu projektu 

skaits 

1 0 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Lauksaimniecības zemju ar 

uzlabotām meliorācijas sistēmām 

proporcionāls  pieaugums 

12 %  

(uzlaboto sistēmu skaits (2007.g.)/ 

uzlaboto sistēmu platība (2004.g.)) 

3 (25%)
25

 

Lauksaimniecībā izmantojamo 

zemju skaits, kur skābās augsnes 

tiek kaļķotas proporcionāls 

pieaugums 

 

4 %  

(kaļķoto augšņu īpatsvars (2007.g.)/ 

kaļķoto augšņu īpatsvars (2004.g.)) 

0,5 (12,5%)
25

 

Lauksaimniecības zemju 

teritorijas, kas attīrītas no krūmiem 

10 000 ha  

(indikatīvs finansējuma sadalījums/ 1ha 

attīrīšanas izmaksas) 

n.d. 

Lauksaimniecības zemju 

teritorijas, kas attīrītas no milzu 

latvāņiem 

5 000 ha  

(indikatīvs finansējuma sadalījums/ 1ha 

attīrīšanas izmaksas) 

10 (0,2%)
25

 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Apmežota platība, ha 

3 000  

(pieejamais finansējums/ izmaksas uz 

1ha (400 EUR)) 

2225,82 

(74,2% no plānotā) 

Uzlabotas mežaudzes, ha 

5 000  

(pieejamais finansējums/ izmaksas uz 

1ha (350 EUR)) 

66,8 

(1,3% no plānotā) 

Izveidoto meža īpašnieku 

apvienību skaits 

75  

(paredzēto meža īpašnieku apvienību 

skaits (10000 EUR uz apvienību)) 

24 

(32% no plānotā) 

Izveidoti, rekonstruēti meža ceļi 

km 

40  

(pieejamais finansējums/ izmaksas uz 1 

km (15 000 EUR) 

8,5 

(21,2% no plānotā) 

 

Ieviesta kvalitatīva un augstražīga 

mežistrādes, meža augsnes 

sagatavošanas un koksnes 

pirmapstrādes tehnika 

45  

(projekta vidējās izmaksas 150 000 

EUR) 

411 

(913,3% no plānotā) 

Atjaunotas ugunsgrēku izpostītās 

mežu platības, ha 

 

200  

(atjaunotās platības prognoze, balstoties 

uz izmaksu aprēķinu 420 EUR/ha) 

 

0 
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Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Zemas kvalitātes mežaudzes 

proporcijas samazinājums (%) 
10 0,08 (0,81 %)

25
 

Neapstrādātu zemju proporcijas 

samazinājums % 
1 0,16 (16 %)

25
 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Atbalstītais vietējo rīcības grupu 

skaits 
5 (plānotais skaits) 

0 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Cilvēku, kas saistīti ar kopienas 

aktivitāti, skaita palielinājums 
5% 

1668
25

 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Apmācības pasākumos piedalījušos 

personu skaits 

8 500 

(pieejamais finansējums/ paredzētās 

izmaksas uz vienu apmācāmu (100 

EUR)) 

15 372 

(181%) 

Apmācības pakalpojumu 

cilvēkstundu skaits 
500 000 

679 182 

(136%) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Lauksaimniecībā un 

mežsaimniecībā nodarbināto 

apmācīto personu īpatsvara 

palielināšanās 

5% 
10% 

(200% no plānotā) 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Sadalīšanai nodoto zvejas kuģu 

skaits 

25 (pasākuma budžets/ projekta 

sagaidāmās vidējās izmaksas (343 600 

EUR) –  izmantošanai citiem mērķiem 

nodoto kuģu skaits ) 

66 

(264% no plānotā) 

Zvejas kuģu skaits, kuri nodoti 

izmantošanai citiem mērķiem 

2 (pasākuma budžets/ projekta 

sagaidāmās vidējās izmaksas (343 600 

EUR) –sadalīšanai nodoto kuģu skaits) 

9 

(450% no plānotā) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Sagriezto un norakstīto zvejas 

kuģu bruto tonnāžas samazinājums 

GT – 2 000 (norakstāmo kuģu skaits x 

norakstāmo kuģu vidējā tilpība (74 

GT)) 

GT – 4083,7 

(204,2 % no plānotā) 

Sagriezto un norakstīto zvejas 

kuģu jaudas samazinājums 

kW – 4 500 (norakstāmo kuģu skaits x 

norakstāmo kuģu vidējā jauda (165 

kW)) 

kW – 9670,28 

(214,9 % no plānotā) 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Atbalstīto zvejniecības kuģu skaits 

97 (pasākuma budžets –  zvejas kuģa 

būves sagaidāmā atbalsta apjoms 

(1 752 000 EUR)/ 1 zvejas kuģa 

modernizācijas projekta vidējās 

izmaksas (76 500 EUR)) 

57 

(58,8% no plānotā) 

Pārveidoto zvejniecības kuģu 

skaits 

3 (zvejas kuģa būves sagaidāmā 

atbalsta apjoms) (100 GT + 25 GT x 2) 

(1 752 000 EUR) 

0 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Modernizētās zvejas flotes daļa 

(%) 

13,5 (atbalstīto zvejas kuģu skaits x 

100%/ kopējais zvejas kuģu skaits 

(717)) 

7,9 

(58,5 % no plānotā) 



 

FMp3_30.01.2008.; “Pirmā līmeņa starpniekinstitūciju iesniegtie ES struktūrfondu apguves rādītāji” 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Visi uzņēmumi atbilst ES higiēnas standartiem. 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Modernizēto zivju ražošanas 

pārstrādes uzņēmumu skaits 

25 (aktivitātes budžets/ projekta 

sagaidāmās vidējās izmaksas (433 800 

EUR)) 

26 

(104% no plānotā) 

Modernizēto ostu skaits 

3 (aktivitātes budžets – piekrastes 

zvejnieku īstenoto projektu kopējās 

izmaksas (1 000 000 EUR)/ ostu 

modernizēšanas projekta sagaidāmās 

vidējās izmaksas (1 500 000 EUR)) 

4 

(133,3% no plānotā) 

Atbalstīto akvakultūras uzņēmumu 

skaits 

15 (aktivitātes budžets/ projekta 

sagaidāmās vidējās izmaksas (143 700 

EUR)) 

22 

(146,6% no plānotā) 

Rezultāta rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Uzņēmumu, kuri ir uzlabojuši savu 

produkciju atbilstoši ES higiēnas 

standartiem, proporcionāls 

pieaugums (%) 

60 ((pašlaik sakārtoto un ZVFI 

atbalstīto zivju apstrādes uzņēmumu 

īpatsvars (56,3%) x 100%/ pašlaik 

sakārtoto zivju apstrādes uzņēmumu 

īpatsvars (35,3%)) – 100%) 

5,45
26

 

(9,1% no plānotā) 

Modernizētie akvakultūras 

uzņēmumi (%) 

25 (modernizēto akvakultūras 

uzņēmumu skaits x 100%/ kopējais 

akvakultūras uzņēmumu skaits (58)) 

37,9 

(151,6 % no plānotā) 

Iznākuma rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Atbalstīto zvejnieku skaits / 

atbalstīto zvejnieku un zvejas kuģu 

īpašnieku skaits (t.sk. pagaidu 

pārtraukšana) 

110 / 350 (aktivitātes budžets/ vidējās 

sagaidāmās kompensācijas (4 800 

EUR)) 

196/0 

(178,2% no plānotā) 

Veikto mārketinga pasākumu 

skaits 

10 (aktivitātes budžets/ projekta 

sagaidāmās vidējās izmaksas (54 700 

EUR)) 

7 

(70% no plānotā) 

Atbalstīto ražošanas organizācijas 

skaits 

2 (aktivitātes budžets/ ražotāju 

organizāciju darbības sagaidāmās 

vidējās izmaksas (273 700 EUR)) 

2 

(100% no plānotā) 

Rezultatīvie rādītāji Apjoms 
Kopējais uz 31.12.2007. 

sasniegtais apjoms 

Atbalstīto ražotāju organizācijās 

iesaistīto dalībnieku (uzņēmumu) 

skaits 

30 (vidējais sagaidāmais ražotāju 

organizāciju biedru skaits) 

29 

(96,7 % no plānotā) 
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