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Klienta profils:
LR Finanšu ministrija ir vadošā valsts 
pārvaldes iestāde finanšu nozarē, kas 
izstrādā finanšu politiku un  organizē tās 
īstenošanu, kā arī veic citas normatīvajos 
aktos noteiktās funkcijas. 

Situācija:
Lai piemērotos ES jaunajām prasībām 
struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadībai 
2007.-2013. gadam, nolemts veidot jaunu 
fondu vadības informācijas sistēmu (VIS).

Risinājums:
Jaunā fondu VIS izveidota, izmantojot 
Microsoft tehnoloģijas un jau esošajam 
programmnodrošinājumam piešķirot 
papildus funkcionalitāti. VIS veidota, 
balstoties uz šādiem risinājumiem: portāls 
Microsoft  ASP.NET 2.0;   formas Microsoft 
Office InfoPath 2007; pārskati Microsoft 
SQL Server 2005 Reporting Services; datu 
analīzes rīks MicroStrategy.

Ieguvumi:
centralizēts datu avots visiem fondu • 
apguvē iesaistītajiem;
viegli apgūt un integrēt jau esošajā;• 
elastīga piemērošanās sistēmas • 
lietotāju atšķirīgajām vajadzībām.

Eiropas Savienības (ES) fondu vadības 
informācijas sistēma Latvijā –
pilnībā veidota ar Microsoft 
programmnodrošinājumu

Microsoft Office Info Path 2007 
risinājuma ieviešanas veiksmes
stāsts Latvijas Republikas (LR)
Finanšu ministrijā

LR Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde 
finanšu nozarē, kas izstrādā finanšu politiku un  organizē 
tās īstenošanu, kā arī veic citas normatīvajos aktos 
noteiktās funkcijas. Starp tām ir arī ārvalstu finanšu 
palīdzības resursu piesaistīšana un to izmantošanas 
pārraudzības koordinēšana, kā arī ES struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda vadība. To nodrošina Finanšu ministrijas 
ES fondu stratēģijas, uzraudzības un vadības sistēmas 
departamenti jeb ES fondu vadošā iestāde Latvijā. Viens 
no ES fondu uzraudzības departamenta uzdevumiem 
ir nodrošināt ES fondu vadības informācijas sistēmas 
pilnveidi un uzturēšanu, skaidro Finanšu ministrijas ES 
fondu uzraudzības departamenta direktores vietnieks 
Normunds Eglītis.  

„Ikvienam Latvijas iedzīvotājam turpmāk 
internetā būs brīvi pieejams rīks, lai uzzinātu 
informāciju par apstiprinātajiem ES fondu 
projektiem un aktivitātēm”
LR Finanšu ministrijas ES fondu uzraudzības departamenta direktores 
vietnieks Normunds Eglītis



Situācija
2006. gadā radās nepieciešamība būtiski 
pārveidot esošās ES struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda vadības informācijas 
sistēmas, kuras tika izveidotas 2003.-
2004. gadā. Pirmkārt, vecās sistēmas 
nebija pietiekami dinamiskas, tām bija 
ierobežota atskaišu izveide un trūka 
informācijas analīzes iespējas, tādējādi 
pilnībā neapmierinot visas fondu vadības 
vajadzības. Otrkārt, ES tika nolemts 
principiāli mainīt fondu vadības sistēmu. 
Ja 2004.-2006. gadā ES struktūrfondu 
(SF) un Kohēzijas fonda (KF) vadība 
notika atsevišķi un izmantojot atšķirīgu 
metodiku, tad 2007.-2013. gada periodā 
to vadība tika apvienota. Turklāt, 
dalībvalstīm ir jānodrošina datu apmaiņa 
ar Eiropas Komisijas informācijas sistēmu 
SFC2007 (System for Fund management 
in the European Community (SFC) 2007-
2013). „Ja Latvija laikus neizveidotu 
jaunajām prasībām atbilstošu informācijas 
sistēmu, Eiropas Komisija varētu apturēt 
simtiem miljonu latu finansējuma 
piešķiršanu,” informācijas sistēmas 
pārveides nozīmīgumu skaidro N. Eglītis. 

ES VIS izvirzītās prasības:
vienota sistēma 2004.-2006.gada ES • 
SF un KF datu uzkrāšanai;
nepieciešamās informācijas • 
uzkrāšana vienotai SF un KF procesa 
vadībai un kontrolei 2007.-2013.gada 
fondu plānošanas periodā;
pārskatu nodrošināšana;• 
sasaiste ar atbildīgo un sadarbības • 
iestāžu informācijas sistēmām; 
elektroniskas datu apmaiņas • 
nodrošināšana ar Eiropas Komisijas 
sistēmu SFC2007;
sasaiste ar Eiropas Lauksaimniecības • 
fonda lauku attīstībai un Eiropas 
Zivsaimniecības fonda informācijas 
sistēmu, lai mazinātu projekta 
dubultā finansējuma risku; 
uzkrātās informācijas datu analīzes • 
iespējas, izmantojot datu analīzes 
rīku.

Risinājums
2004.-2006.gada ES SF vadības 
informācijas sistēmā jau bija ievadīti 
dati par vairāk nekā 10000 projektu 
kopsummā gandrīz 900 miljonu latu 
vērtībā un KF projektu vienotajā sistēmā 
– par 46 projektiem, kuru kopsumma 
pārsniedz 2,3 miljardus latu. Lai turpinātu 
darbu, bija jānodrošina ne tikai jaunas 
sistēmas izveide, bet arī korekta datu 
pārvietošana no SF vadības informācijas 
sistēmas un KF projektu vienotās 
informācijas sistēmas uz jauno. 

„Veicot ieguvumu un zaudējumu analīzi, 
tika nolemts neieguldīt papildu līdzekļus 
esošo fondu vadības informācijas sistēmu 
principiālā uzlabošanā un to paralēlā 
uzturēšanā, bet gan izveidot pilnībā 
jaunu sistēmu, kas nodrošinātu nākotnes 
vajadzības līdz pat 2013. gadam un ilgāk,”  
skaidro Finanšu ministrijas ES fondu 
uzraudzības departamenta direktores 
vietnieks N. Eglītis. Jaunās VIS izveidei 
tika izsludināts atklāts konkurss, kurā 
uzvarēja SIA DPA (Datorprogrammu 
apgāds).

SIA DPA Risinājumu nodaļas vadītājs 
Armands Brants uzsver to, cik būtiska 
darba daļa ir detalizēta klienta prasību 
izpēte, rūpīga projekta plānošana un 
detalizēta sistēmas dokumentēšana, kas 
bija jāveic par spīti saspringtajam darba 
grafikam. „Tik lielai sistēmai šo darba daļu 
nedrīkstēja izlaist, jo jācenšas paredzēt 
visu, lai sistēma sekmīgi darbotos līdz 
pat 2013. gadam,” skaidro A. Brants. Kā 
vienu no grūtībām un izstrādātāja riskiem 
viņš min faktu, ka attiecīgie ES jaunajām 
regulām atbilstošie LR Ministru kabineta 
noteikumi vēl bija tikai izstrādes stadijā, 
kad jaunās sistēmas izveide jau bija 
uzsākta. 

Finanšu ministrijas Informācijas 
tehnoloģiju departamenta Sistēmu 
attīstības nodaļas pārvaldes vecākā 
referente Anna Puškarjova norāda, ka 
jaunā sistēma tika ieviesta ļoti īsā laikā. 
11.05.2007. tika noslēgts līgums par 
VIS izveidi un ieviešanu, 01.02.2008. 
pieņemts sistēmas pirmais funkcionālais 
bloks (sistēmas pamata funkcionalitāte 
– projekta datu ievades iespēja), bet pēc 
pieciem mēnešiem pieņemts sistēmas 
otrais funkcionālais bloks (sasaistes ar 
ārējām sistēmām un 2004.-2006. g. datu 
pārvietošana no vecajām sistēmām uz 
jauno). Šai laika posmā notika arī lietotāju 
apmācība sistēmas lietošanā. „ES SF un KF 
VIS ir īpaša ar to, ka to izmanto ne tikai 
Finanšu ministrija, bet vēl desmit citas 
ministrijas un astoņas aģentūras, Valsts 
kase, Valsts ieņēmumu dienests, Centrālais 
statistikas birojs, Latvijas Banka un citi 
– kopsummā vairāk nekā 550 lietotāji,” 
skaidro A. Puškarjova. 

„Likumsakarīgi, ka šī projekta īstenošanai 
tika izvēlēti korporācijas „Microsoft” 
piedāvātie risinājumi. „Microsoft” ir visā 
pasaulē pazīstams, uzticams un stabils 
uzņēmums, kas pastāvīgi investē lielus 
līdzekļus programmnodrošinājuma 
pilnveidošanā. Tā ir garantija kvalitātei un 
gatavībai uzņemties saistības ilgtermiņā, 



kas arī mazina biznesa riskus. Turklāt 
„Microsoft” produkti savā starpā ir lieliski 
savietojami”, uzsver Microsoft Latvia 
Microsoft Office biznesa grupas vadītājs 
Andrejs Juščenko. 

„Šīs informācijas sistēmas ieviešanai 
tika doti tikai astoņi mēneši, kas ir 
nepieredzēti īss laiks tik apjomīgai 
sistēmai,” par izaicinājumu stāsta DPA 
Risinājumu nodaļas vadītājs Armands 
Brants. „Centāmies izmantot jau gatavus 
„Microsoft” izstrādātus risinājumus, 
standarta komponentu, kuru atlika 
tikai pielāgot šī pasūtītāja vajadzībām,” 
viņš skaidro projekta izdošanos. Šo 
sistēmas pielāgojumu izstrādē iesaistījās 
programmnodrošinājuma izstrādes 
uzņēmums iSoft Solutions. Turpinot 
skaidrot Microsoft gatavo risinājumu 
priekšrocības, iSoft Solution valdes 
loceklis Edmunds Sproģis norāda, ka to 
izmantošana ietaupa laiku un minimizē 
iespējamās programmēšanas kļūdas, kas 
ir neizbēgamas darba procesā. „Mūsu 
darbs, veidojot VIS, bija nozīmīgs ne 
tikai mums un Finanšu ministrijai, bet 
visai Latvijas tautsaimniecībai, jo no tā  
korektas un savlaicīgas veikšanas bija 
atkarīga laicīga ES struktūrfondu piesaiste 
miljonu latu apjomā,” sava veikuma 
atbildīgumu uzsver E. Sproģis. Savukārt 
Microsoft Latvia pārstāvis A. Juščenko 
norāda, ka VIS projektu bija iespējams 
veikt tik īsā laikā un augstā kvalitātē, 
pateicoties labi attīstītai Microsoft 
kvalitatīvas un drošas IT partnerības 
sistēmai, kā arī industrijas standartizēto 
un praksē aprobēto Microsoft produktu 
izvēlei. 

2008. gada rudenī attiecīgās ES iestādes 
pārbaudījušas un sertificējušas jauno ES 
fondu VIS – Latvija ir gatava turpmākai 
fondu apguvei. Vienlaikus turpinās VIS 
tālāka pilnveidošana. 

Projekta ieguvumi

Centralizēts datu avots visiem fondu 
apguvē iesaistītajiem
„Apvienotā VIS ļauj ikvienai no 11 
ministrijām, 8 aģentūrām un citām 
ar fondu apguvi saistītajām iestādēm 
jebkurā brīdī iegūt informāciju par 
finanšu progresu, lai ziņotu valdībai, ES 
institūcijām vai Latvijas sabiedrībai,” ar 
rezultātu ir apmierināts N. Eglītis. 

Viegli apgūt un integrēt jau esošajā
Lietotāju apmācību atviegloja tas, ka 

jaunā sistēma balstās tieši uz Microsoft 
programmnodrošinājumu, uzskata
A. Puškarjova. Loģika un saskarne 
(lietotāju interfeiss) Microsoft produktiem 
ir radniecīga, tādēļ sistēmas lietotājiem 
vieglāk apgūt jauno VIS. A. Juščenko 
uzsver, ka būtībā netika radīti principiāli 
jauni rīki, bet gan paplašinātas lietošanā 
jau labi pazīstamo esošo instrumentu 
iespējas. Turklāt datus no datu analīzes 
rīka un standarta pārskatiem var viegli 
eksportēt uz citām Microsoft Office 
lietojumprogrammām. „Tas atvieglo 
informācijas aprites procesu un  ļauj 
ietaupīt laiku un resursus – cilvēku darba 
stundas,” turpina skaidrot A. Juščenko. 

Elastīga piemērošanās sistēmas 
lietotāju atšķirīgajām vajadzībām
„Ikviena fondu apguvē iesaistīta institūcija 
var izveidot savas specifiskas uzskaites 
formas un nodrošināt datu pārsūtīšanu uz 
citām programmām,” norāda N. Eglītis. 
Jaunā VIS ir pietiekoši elastīga, lai sniegtu 
iespēju uzskaitīt detalizētu papildu 
informāciju par projektiem, ko obligāti 
neprasa Eiropas institūcijas, bet kas 
nepieciešama attiecīgās iestādes funkciju 
pildīšanai.  

Procesa caurspīdīgums un sabiedrības 
informēšana
ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv 
būs pieejams ar VIS datu bāzi sasaistīts 
meklētājs, kas ikvienam potenciālajam 
projekta pieteicējam ļaus meklēt 
informāciju pēc tādiem kritērijiem kā 
ES fondu veids, darbības programma, 
ES fondu aktivitātes nosaukums un 
ieviešanas termiņi, atbalsta sfēras, 
finansējuma saņēmēja profils, ES fondu 
vadībā iesaistītās institūcijas, kā arī 
tiks ietverta pamatinformācija par jau 
apstiprinātajiem projektiem. Tas ļaus 
jebkurā brīdī iegūt aktuālu, precīzu 
informāciju un atvieglos arī ES fondu 
vadošās iestādes ar informāciju un 
publicitāti saistīto darbinieku darbu. 
„Ikvienam Latvijas iedzīvotājam internetā 
turpmāk būs brīvi pieejams rīks, lai 
uzzinātu informāciju par apstiprinātajiem 
ES fondu projektiem un aktivitātēm,” 
sabiedrības ieguvumu uzsver N. Eglītis. 
 
Papildu iespējas cilvēku kļūdu 
novēršanai
„Lai izvairītos no cilvēku kļūdām, ievadot 
datus, un lai dati būtu ticami, jaunajā 
VIS ir ietverts „četru acu princips” – viens 
cilvēks datus ievada, otrs pārbauda 
un apstiprina,” norāda A. Puškarjova. 
Bez tam sistēmā iestrādātie pārbaudes 
mehānismi vienkārši neļauj ievadīt 
kļūdainus datus. 



„Piemēram, ja kāda iestāde mēģina 
apstiprināt projektu ar kaut par santīmu 
lielāku summu, nekā piešķīrusi ES, sistēma 
par to brīdina lietotāju,” uzsver N. Eglītis. 
 
Pilnveidota finansējuma kontrole 
Šī ES SF un KF vadības informācijas 
sistēma ir vienots instruments arī fondu 
uzraudzības nodrošināšanai. Tā kā jaunajā 
sistēmā visi dati ir vienuviet, iespējams 
atrast arī negodīgus uzņēmējus, kas 
cenšas par vienu tēmu pieteikt vairākus 
projektus, saņemot naudu no dažādiem 
fondiem. „Tas palielina iespēju godīgiem 
uzņēmējiem saņemt naudu no ES 
fondiem,” uzskata N. Eglītis.

Tendenču analīze lēmumu 
pieņemšanai
Iespējams šķirot un analizēt datus - 
piemēram, atlasīt projektu summas 
un to apguvi, nobīdes projekta izpildē 
un, balstoties uz to, pieņemt lēmumu 
konkrētu projektu apguves pārbaudei uz 
vietas. Iespējams, nobīdes ir tikai vienā 
projektā, bet datu atlase parādīs arī to, ja 
šādas nobīdes ir vairākos projektos. „Ja 
izrādīsies, ka šādas nobīdes ir vairākos 
projektos, iespējams, kāda kļūda pieļauta, 
tos plānojot vai uzraugot. Tādā gadījumā 
varam to labot, uzlabojot attiecīgos 
normatīvos dokumentus.” skaidro
N. Eglītis.
 

Par Microsoft Office 
InfoPath2007
Izmantojot Microsoft Office InfoPath 
2007, iespējams izveidot un izvietot 
koplietošanai dinamiskus elektronisko 
veidlapu risinājumus, kas paredzēti 
efektīvai un uzticamai informācijas 
ievākšanai, sadarbojoties gan vienas 
organizācijas ietvaros, gan ārpus tās 
iekšējā datortīkla. Veidlapas viegli aizpildīt 
interneta pārlūkos, e-pasta ziņojumos un 
pat, izmantojot mobilās ierīces. 
InfoPath veidlapas veidne var būt 
vienkārša veidlapas veidne, ko izmanto 
vairāki nelielas darbgrupas dalībnieki. 
Uzņēmumi var noformēt arī ļoti sarežģītas 
veidlapu veidnes, kas veido savienojumu 
ar uzņēmuma datu bāzi vai ir integrētas 
esošajā biznesa sistēmā. To īstenot palīdz 
paplašināmās iezīmēšanas valoda XML, 
kas ir InfoPath pamatā.
Microsoft Office InfoPath 2007 
informācijas vākšanu padara efektīvāku, 
nodrošinot elektroniskās veidlapas, kas 
viegli sasniedz nepieciešamos dalībniekus, 
samazina lieku datu ievadīšanu un uzlabo 
ievākto datu kvalitāti.

Plašākai informācijai
Microsoft Office InfoPath mājaslapa: 
http://office.microsoft.com/lv-lv/infopath

Lai vairāk uzzinātu par Centrāleiropas un 
Austrumeiropas (CEE) reģiona Microsoft 
partneru gada balvas saņēmēju (2008.g.), 
Latvijas IT uzņēmumu DPA (Datorprogrammu 
Apgāds): 
www.dpa.lv 

Informācija par Latvijas IT uzņēmumu, 
programmnodrošinājuma izstrādātāju
iSoft Solution: 
www.isoft.lv

Lai iegūtu plašāku informāciju par Finanšu 
ministrijas darbu: 
www.fm.gov.lv

ES fondu interneta vietne Latvijā: 
www.esfondi.lv

Šī gadījuma izpēte paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. 
Microsoft Latvia un Microsoft Corporation neuzņemas nekādas 
tiešas, netiešas vai ar likumu noteiktas garantijas saistībā ar šajā 
dokumentā pausto informāciju.

Sagatavots 2008. gada oktobrī


