
 

Pēc pievienotā saraksta 
 

Par rādītāju datu ievadi Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 

informācijas sistēmā un saskaņošanu 

noslēguma ziņojumam 

 

Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadošā iestāde (turpmāk – vadošā iestāde) izsaka pateicību visām 

institūcijām, kas regulāri aktualizē datus Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā (turpmāk – VIS) un vērš 

uzmanību uz tālāk minēto.  

Analizējot datu stāvokli par iznākuma, rezultāta  un  ietekmes rādītājiem 

VIS, secināms, ka iznākuma rādītāji ir ievadīti projekta līmenī un summējas uz 

augstāko hierarhisko līmeni, t.i., aktivitāšu vai apakšaktivitāšu līmeni. Pārējie 

rādītāji un to aktuālās vērtības ir ievadīti manuāli aktivitātes līmenī, atbilstoši 

VIS funkcionalitātei.  

VIS realizētā funkcionalitāte neparedz, ka aktivitāšu līmenī ievadītie 

rādītāji un to aktuālās vērtības tiktu automātiski  summētas vai attēlotas augstākā 

hierarhijas (pasākuma vai prioritātes) līmenī. Rādītāju aktuālās vērtības 

pasākuma un/vai prioritātes līmenī VIS ir jānorāda manuāli. Vadošā iestāde 

aicina AI/SI nodrošināt rādītāju manuālu datu ievadi arī augstākā hierarhijas 

līmenī (pasākumā, prioritātē).  

Atgādinām, ka attiecībā uz ES struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas 

perioda rādītāju ievadi kolonnā  „Sākotnējā vērtība” ir jānorāda rādītāja plānotā 

vērtība,  savukārt kolonnā „Aktuālā vērtība” jānorāda rādītāja sasniegtā vērtība 

plānošanas perioda beigās. 

Attiecībā uz ES struktūrfondu 2004.-2006.g. plānošanas periodu lūdzam 

veikt datu ievadi atbilstoši kompetencei līdz 2009.gada 18.decembrim, savukārt 

par 2007.-2013.g plānošanas periodu saskaņā ar vienošanos par kārtību, kādā 

atbildīgā iestāde  un sadarbības iestāde izmanto VIS.  

Papildus nosūtām uz iestāžu oficiālajām e-pasta adresēm informāciju par 

iznākuma, rezultatīvo un ietekmes rādītāju progresu 2008., 2009.gadā un 

sasniegto rādītāju apjomu līdz 30.06.2009., kas tiks ietverta 2004.-2006.gada 
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plānošanas perioda programmas noslēguma ziņojumā. Līdz ar to lūdzam to 

izskatīt un sniegt saskaņojumu vai komentārus līdz 2009.gada 18.decembrim, 

nosūtot uz e-pasta adresi: Agnese.Zarina@fm.gov.lv.  

  

 

 

 

Vadošās iestādes vadītāja vietā –  

Eiropas Savienības fondu uzraudzības 

departamenta direktore                                                                           D.Rancāne 
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Pievienotais saraksts 

 

1. Ekonomikas ministrijai 

2. Izglītības un zinātnes ministrijai 

3. Kultūras ministrijai 

4. Labklājības ministrijai 

5. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 

6. Satiksmes ministrijai 

7. Valsts kancelejai 

8. Veselības ministrijai 

9. Vides ministrijai 

10.  Zemkopības ministrijai 

11. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrai 

12. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai 

13. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai 

14. Lauku atbalsta dienestam 

15. Nodarbinātības valsts aģentūrai 

16. Sabiedrības integrācijas fondam  

17. Valsts izglītības attīstības aģentūrai 

18. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai 

19. Veselības ekonomikas centram 

 


