Tehniskās specifikācijas "Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020. gadam Elektroniskās monitoringa sistēmas un Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007.-2013. gadam datu bāzes uzstādīšana un uzturēšana" pielikums Nr.1

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam datu bāzes
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2. Izmantotie dokumenti
2.1. Eiropas komisijas 2006.gada 8.decembra regula Nr. (EK) 1828/2006, kas paredz
vispārīgus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz
vispārīgus noteiumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un
Kohēzijas fondu un Eiropas Parlaments un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par
Eiropas Reģionālās attīstības fondu. Īstenošanas regulā izklāstīti detalizēti nosacījumi
Programmas ieviešanai.
2.2. Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” LatvijasLietuvas
pārrobežu
sadarbības
programma
2007.-2013. gadam
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/LLpsp/?doc=13007
3. Lietotāji
3.1.VI ir atbildīga par programmas ieviešanu kopumā; funkcijas īsteno VARAM Attīstības
instrumentu departaments. Rakstīšanas un lasīšanas režīmā VI izmanto datu bāzes daļas,
kas attiecas uz programmu kopumā, lasīšanas režīmā izmanto visu datu bāzi;
3.2.SI ir atbildīga par maksājumu apstiprināšanu un veikšanu projektu īstenotājiem; izdevumu
deklarācijas un maksājumu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā;
neatbilstoši izmaksāta finansējuma atgūšanu. SI funkcijas īsteno VARAM Investīciju
uzraudzības departaments.Rakstīšanas un lasīšanas režīmā SI izmanto datu bāzes daļas,
kas attiecas uz programmu kopumā un maksājumiem projektu īstenotājiem, lasīšanas
režīmā SI izmanto visu datu bāzi;
3.3.ATS ir atbildīgs par LV-LT programmā īstenojamo projektu administrešānu. ATS
funkcijas īsteno VARAM Attīstības instrumentu departaments.ATS rakstīšanas un
lasīšanas režīmā izmanto sistēmas projektu administrēšanas daļu un lasīšanas režīmā
izmanto visu sistēmu.
3.4.RI veic neatkarīgas LV-LT programmas ieviešanas un projektu īstenošanas pārbaudes. RU
funkcijas īsteno VARAM Iekšējā audita departaments. RI datu bāzi pamatā izmanto
lasīšanas režīmā;
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3.5.AUVK nosaka LV-LT programmas īstenošanas stratēģiju, apstirpina programmas ietvaros
īstenojamos projektus un pārrauga programmas gaitu. AUVK tikai lsāišanas režīmā
izmanto atsevišķas sistēmas daļas.
3.6.PLK veic katra projektu partnera un katra projekta atskaišu pārbaudi. PLK rakstīšanas un
lasīsānas režīmā izmanto datu bāzes un projektu īstenošanas uzraudzības daļu.
3.7.Citi lietotāji (ārējie, lietotāji) – lietotāji, kas lasīšanas režīmā var apskatīt atsevišķas datu
bāzes sadaļas, t.sk. Eiropas komisija, atbildīgas ES audita iestādes, RI nolīgtas trešās
personas u.c.
4. Informācija par Datu bāzi
4.1.Datu bāzi izstrādāja Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas
VI Šlēsvīgas – Holšteinas Investīciju banka un uzņēmums „Gecko”. Līdz 2017.gada
16.septembrim tiek nodrošināta datu bāzes uzturēšana cita pakalpojuma līguma ietvaros.
4.2.Detalizēts datu bāzes apraksts:
1. Tīmeklī bāzēta lietojumprogramma, kurai lietotāji piekļūst, izmantojot tīmekļa
pārlūku.
2. Datu bāze ir izstrādāta ASP.NET un izmanto „Microsoft SQL” datu bāžu vadības
sistēmu.
3. Datu bāze izmanto iebūvētu statistikas pārskatu moduli. Atskaites tiek sagatavotas
„Microsoft Word” un „Microsoft Excel” formātos. „Excel” datu formāts tiek
izmantots arī datu apmaiņai ar citām sistēmām. Iespējama pārskatu datu eksportēšana
XML formātā.
4. Datu bāze tiek izmantota arī kā programmas un projektu dokumentu krātuve. Datu
bāze šobrīd aizņem 12Gb (mdf datne) un 14Gb (ldf datne), kopā 26 Gb. Lietotājiem ir
iespējas augšupielādēt gan iepriekš definētus dokumentu veidus, gan arī cita veida
dokumentus.
5. Visa informācija Datu bāzē un datu bāzes interfeiss ir angļu valodā.
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