Rezultatīvie rādītāji
Iznākuma rādītājs

Izpilde
31.01.2018.

Plānotā Izpilde
30.06.2018.

Projekta
mērķis

Komercdarbības vides uzlabošanas
sekmēšanai apmācīto tiesām,
tiesībsargājošajām institūcijām un
tiesu sistēmai piederīgo personu
skaits

1 680

3 651*

11 433

Starpposma iznākuma rādītājs ir sasniegts

Rezultāta rādītājs

Izpilde
31.01.2018.

Plānotā Izpilde
30.06.2018.

Projekta
mērķis

Tiesu, tiesībsargājošo institūciju un
tiesu sistēmai piederīgo personu
skaits, kuras paaugstinājušas
profesionālo kompetenci
komercdarbības vides uzlabošanas
sekmēšanai

197

1 132*

2 287

Apmācīto personu skaits līdz 31.12.2018. –
456 personas

*Neskaitot dalībniekus organizētajos ārvalstu komandējumos
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Finanšu rādītājs, EUR
Izdevumu sertificēšana atbilstoši PMPIG (20.02)
Sertificētie izdevumi
Iesniegts sertificēšanai
Finanšu rādītājs

31.jan
999 062,59
1 242 558,23

30.jūn
2 659 567,09
414 222,28

31.dec
3 832 583,76
3 686 957,00

Projekta mērķis
10 474 822,00
10 474 822,00

Finanšu rādītāja sertificēti izdevumi (3 686 957 EUR) līdz 31.12.2018. nepieciešamā apjomā tiek
iesniegti sertificēšanai ar maksājuma pieprasījuma Nr.17 iesniegšanu. Plānotais izdevumu
sertificēšanas grafiks tika prezentēts Projekta “Justīcija attīstībai” uzraudzības komitejas 4.sanāksmē
(31.01.2018.).
Atbilstoši pieņēmumam, ka iesniegto maksājuma pieprasījumu izskata un apstiprina divu mēnešu laikā,
plānotais kopējais sertificēto izdevumu apmērs 2018. gadā veido 3 832 583,76 EUR (sertificēti
izdevumi par laika periodu janvāris-septembris, maksājuma pieprasījumi Nr.10-18).

Veiktie maksājumi no projekta konta
Veiktā apmaksa par
pakalpojumiem atbilstoši
līgumiem un rēķiniem

31.Jan

30.jūn

31.dec

Projekta mērķis

2 585 448,45

4 043 666,65

5 464 223,15

10 474 822,00

Veikto izmaksu apmērs no konta pārsniedz sertificēšanai iesniegto, jo, atbilstoši noslēgtajiem
līgumiem, veikti avansa maksājumi par pakalpojumiem.
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Iepirkumu statuss un plānotie
iepirkumi 2018. gada sākumā(1)
Līgumi par mācību nodrošināšanu
Nr.

Līgums

Statuss

1

Sadarbības līgums par Latvijas tiesu un
tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku
augsta līmeņa apmācības pakalpojumiem

Līgums noslēgts 31.01.2018

2

Mācību pakalpojumi par juridisko
svešvalodu apguvi ID. Nr.
TA2017/8/B/ESF

Līgums iesniegts parakstīšanai izvēlētajam
pakalpojuma sniedzējam.

3

Mācību pakalpojumi par IKT efektīvas
izmantošanas prasmēm ID
Nr.TA2017/9/B/ESF

Saņemtie piedāvājumi izvērtēti, pretendentam
uzdoti precizējoši jautājumi

4

Mācību pakalpojumi par efektivitāti strīdu
izšķiršanā komercdarbības kontekstā,
ekonomisko un finanšu noziegumu
izmeklēšanā, tiesu prakses apkopojums

Noris darbs pie iepirkuma dokumentācijas
sagatavošanas

5

Par Latvijas tiesu un tiesībaizsardzības
iestāžu darbinieku augsta līmeņa
apmācību apkalpošanu un pasākumu
organizēšanu

Noris darbs pie iepirkuma dokumentācijas
sagatavošanas

6

Lietišķās latviešu valodas mācības

Veikta atkārtota cenu aptauja par mācību
pakalpojumu nodrošināšanu
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Iepirkumu statuss un plānotie
iepirkumi 2018. gada sākumā(2)
Līgumi par pakalpojumu sniegšanu
Nr.

Līgums

Statuss

6

Mācību dokumentu un mācību materiālu
vadības sistēmas izveide ID
Nr.TA2017/5/K/ESF

Izvērtēti saņemtie piedāvājumi, no
pretendentiem pieprasīta papildus informācija
lēmuma pieņemšanai

7

Kompetenču modeļa izstrāde

Iepirkumu plānots izsludināt EIS vidē līdz 06.03

8

Klientu apkalpošanas standartu izstrāde

Uzsākta līguma skaņošana ar cenu aptaujā
izvēlēto pretendentu

9

Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšana,
apkalpošana un papildinājumu izstrāde ID
Nr. TA2018/1/K

Iepirkums izsludināts, piedāvājumu iesniegšanas
termiņš 08.03.2018.
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