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1. Ievads 
1.  Vienotais programmdokuments tika izstrādāts kā programmdokuments Eiropas 

Savienības Struktūrfondu Mērķa 1 ievie�anai Latvijā laika periodam no 2004-
2006.gadam. �ajā programmē�anas periodā (2004. � 2006.gadā) Latvija ir viens NUTS II 
līmeņa reģions, un visa valsts teritorija varēs pretendēt uz ES struktūrfondu atbalsta 
saņem�anu Mērķa 1 ietvaros. VPD sedz visas četras ES Struktūrfondu prioritātes � 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF) � Vadī�anas daļa un 
Zivsaimniecības vadības finansē�anas instruments (ZVFI). 

2.  Vienotais programmdokuments (turpmāk tekstā � VPD) ir tapis dinamiskas 
starpministriju sadarbības un efektīva dialoga ar partneriem rezultātā. Tas ir sagatavots, 
lai sniegtu papildus atbalstu attīstības procesiem Latvijā. 

3.  Vienotā programmdokumenta sagatavo�anā ir ņemtas vērā Eiropas Komisijas vadlīnijas 
�ES struktūrfondi un to koordinācija ar Kohēzijas fondu, vadlīnijas programmām laikā no 
2000. � 2006. gadam� , kā arī tālākās indikatīvās vadlīnijas kandidātvalstīm (Komisijas 
paziņojums COM(2003) 110 gala variants). VPD sagatavo�ana ir balstīta uz partnerības, 
caurskatāmības, saskaņotības, kvantifikācijas un papildinātības principiem. 

4.  Vienotais programmdokuments nosaka to, kā ES struktūrfondi tiks izmantoti Latvijā laika 
posmā no 2004. līdz 2006.gadam. Vienotā programmdokumenta stratēģija ir balstīta uz: 

- Ilgtermiņa nacionālās attīstības prioritātēm; 
- Eso�ās sociāli ekonomiskās situācijas un SVID (Stipro, vājo pu�u, iespēju un 

draudu) analīzi; 
- ES Pirmsiestā�anās fondu sniegtā atbalsta analīzi; 
- ES nostādnēm un politikām konkurences, nodarbinātības, informācijas 

sabiedrības, vienlīdzīgu iespēju, lauksaimniecības un vides jomās. 

5.  Latvijas makroekonomiskā stabilitāte un piesardzīga fiskālā politika nodro�ina pamatu 
attīstības procesu plāno�anai un Vienotā programmdokumenta sagatavo�anai. Latvija 
starptautiski ir atzīta par valsti ar atklātu un stabilu tirgus ekonomiku. �ai stabilitātei būtu 
jāīstenojas dinamiskā ekonomikas pieaugumā.  

6.  Latvijai ir pilnībā jāizmanto viss potenciāls, ko sniedz globalizācijas procesi pasaulē, 
iestā�anās Eiropas Savienībā, kā arī tās salīdzino�ās priek�rocības. Ir jāveicina 
tradicionālo ekonomikas nozaru restrukturē�na un jāatbalsta vado�ās un perspektīvās 
nozares. Tāpēc galvenie darbības virzieni ir ekonomikas konkurētspējas paaugstinā�ana 
un jaunu nodarbinātības iespēju radī�ana.  

7.  VPD var sniegt nozīmīgu ieguldījumu, nodro�inot atbilsto�us nosacījumus ilgtspējīgai un 
līdzsvarotai sociāli ekonomiskai izaugsmei Latvijā. Ņemot vērā �ī programmē�anas 
perioda īso laiku, ir definētas integrētas un pragmatiskas prioritātes. �ī pieeja stiprinās ES 
struktūrfondu papildinātības principu ievēro�anu. Pat ja augstu prioritāti pie�ķir, lai 
atbalstītu prioritātes, lai uzlabotu pamatinfrastruktūru, kas ir nepiecie�ams, lai veicinātu 
valsts attīstību, VPD dod sākumu nebiju�ām investīcijām uzņēmējdarbības aktivitā�u un 
cilvēkresursu attīstības veicinā�anā. Uzsvars, kas ir likts uz cilvēkresursu dimensiju VPD, 
atspoguļo ilgtermiņa Latvijas attīstības mērķi � izveidot �konkurētspējīgu, ietvero�u, uz 
zinā�anām balstītu ekonomiku� . 

8.  Analizējot Latvijas ekonomiku, ir identificētas galvenās problēmas, kas būtu risināmas, 
lai veicinātu arī turpmāku ekonomikas izaugsmi. Tās visas ir saistītas ar cilvēkresursu 
attīstību: 

- Strukturāla rakstura bezdarbs; 
- Reģionālās at�ķirības; 
- Ra�o�anas attīstības problēmas (Indigenous industry); 
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- Ārvalstu tie�o investīciju apjoms 
 

9.  Lai uzsāktu un turpinātu minēto problēmu risinā�anu, VPD ir definēti �ādi vidēja termiņa 
mērķi: 

- Konkurētspējas un nodarbinātības veicinā�ana; 
- Cilvēkresursu attīstība; 
- Infrastruktūras attīstība. 

10.  VPD identificētās prioritātes un pasākumi ir balstīti uz �iem vidēja termiņa mērķiem. 
VPD prioritātes ir saskaņā ar Nacionālajā attīstības plānā identificētajām prioritātēm, kā 
arī ar ES politikas nostādnēm. VPD ir definēti sasniegumu rādītāji, balstoties uz kuriem 
tiks novērtēts tas, kā tiek īstenotas noteiktās prioritātes. 

11.  Prioritā�u ietvaros ir identificēti pasākumi, ar kuru palīdzību tiks sasniegti definētie 
mērķi. Programmas papildinājumā tiks iekļauta detalizēta informācija par noteiktajiem 
sektoriem, valsts atbalsta shēmām, finansē�anas nosacījumiem un projektu atlases 
kritērijiem. 

12.  Attīstības procesu plāno�ana Latvijā tiek īstenota, balstoties uz starpministriju partnerības 
principiem. Arī VPD īsteno�ana tiks pamatota ar �iem pa�iem principiem. VPD ievie�anas 
struktūra ir veidota, izmantojot galvenajās nozaru ministrijās uzkrāto pieredzi, īstenojot 
gan nacionālās attīstības plāno�anas pasākumus, gan arī izmantojot ES pirmsiestā�anās 
finan�u instrumentus. 

13.  Valdības galvenais uzdevums ir palielināt �ī VPD ietekmi uz valsts ilgtermiņa attīstību. 
Arī pieredze, kas gūta, plānojot un īstenojot ES pirmsiestā�anās finansējumu, ir bijusi 
vērtīga, sagatavojot VPD. Ir svarīgi nodro�ināt arī to, ka pieredze, īstenojot �o VPD 
2004.-2006.gadā, tiktu izmantota, lai veicinātu ES struktūrfondu plāno�anu, vadību un 
ievie�anu arī turpmākajos programmē�anas periodos. 

14.  VPD 20004-2006 izstrādē ir ņemtas vērā iespējas, ko sniegs veiksmīga ES struktūrfondu 
īsteno�ana. Noteiktie mērķi ir pragmatiski, sniedzot iespēju efektīvi īstenot pieejamo 
finansējumu ierobe�otajā laika periodā. Prioritātes risina nozīmīgākās Latvijas 
ekonomikas vajadzības. �ādā veidā Latvijā būs radīta iespēja virzībai uz �konkurētspējīgu 
un zinā�anām balstītu ekonomiku�. 
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2. Situācijas analīze 

2.1. Vispārējs valsts apraksts 

2.1.1. Ģeogrāfiskā situācija 
15.  Latvijas Republika atrodas Eiropas ziemeļaustrumos, ekonomiski un politiski aktīvā 

Baltijas jūras reģionā. Latvija aizņem 64 589 km2 lielu teritoriju. Valsts galvaspilsēta ir 
Rīga. Valsts robe�ojas ar Igauniju (ziemeļos), Krieviju (austrumos), Baltkrieviju 
(dienvidaustrumos) un Lietuvu (dienvidos). 

2.1.2. Administratīvais iedalījums 
16.  Administratīvi Latvija ir iedalīta 33 reģionālā līmeņa pa�valdībās: 26 rajonos un 7 

republikas nozīmes pilsētās, kas paralēli pilda vietējo un rajona pa�valdību funkcijas. 
Latvijā ir 547 vietējās pa�valdības, �obrīd notiek vietējo pa�valdību brīvprātīgās 
apvieno�anās process. Ministru kabinetā ir apstiprināts 102 vietējo pa�valdību izveides 
indikatīvais projekts. Latvijā ir izveidoti pieci statistikas reģioni saskaņā ar Reģionālās 
attīstības likumu. Reģionālajai plāno�anai ir jākoordinē un jāveicina sadarbība starp 
pa�valdībām, lai sekmētu ekonomisko un sociālo attīstību reģionālā līmenī. Piecu 
plāno�anas reģionu teritorijas daļēji atbilst valsts piecu statistisko (NUTS III) reģionu 
iedalījumam (sk. 1. att.) 

 
1. attēls. Statistikas reģioni 



Latvijas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programma 2004. - 2006.gadam (04.12.2003.) 
 

 13

 

2.1.3. Demogrāfiskā situācija 
17.  2001.gadā sākumā Latvijā bija 2,36 miljoni iedzīvotāju, no kuriem 69% dzīvoja pilsētās 

un 1/3 no iedzīvotājiem bija galvaspilsētā. 54% no visiem iedzīvotājiem ir sievietes. 
Iedzīvotāju blīvums ir 36,6 cilvēki uz km2, kas ir ievērojami zemāks rādītājs, salīdzinot ar 
vidējo rādītāju ES dalībvalstīs.  

18.  Iedzīvotāju skaitam kā tādam ir tendence samazināties: dabiskā pieauguma rādītājs ir 
negatīvs kop� 1991.gada. Demogrāfiskā prognoze norāda, ka darbaspēka daudzums būs 
stabils līdz 2010.gadam. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits var samazināties no 2010. 
līdz 2020.gadam, un �is samazinājums saistīsies arī ar iedzīvotāju noveco�anos un 
ievērojamām izmaiņām darbaspēka vecuma struktūrā � jauno cilvēku skaita vecumā no 
15 līdz 24 gadiem strauj� samazinājums un cilvēku vecumā no 45 līdz 64 gadiem skaita 
pieaugums. 

2.1.4. Vides un dabas resursu kvalitāte 
19.  Kā ir norādīts Latvijas nacionālajā atskaitē �Rio+10� Pasaules Samitam Johanesburgā par 

Ilgtspējīgu attīstību, zemais iedzīvotāju skaits un zemas intensitātes ekonomika ir 
galvenie iemesli, kas nosaka labāku vides kvalitāti, salīdzinot ar ES dalībvalstīm. Tajā 
pa�ā laikā attīstības ekonomika ir drauds videi, ko apstiprina izvēlēto rādītāju 
pasliktinā�anās. 

20.  Pārrobe�u piesārņojums un transporta un stacionāro avotu radītais piesārņojums ir 
galvenie gaisa piesārņojuma avoti. Sēra un nitrogēna dioksīda koncentrātu līmenis ir 
zemāks nekā ES noteiktais rādītājs. 12% Rīgas pārbaudes iestādēs tiek pārsniegta cilvēka 
veselības aizsardzības Particulate matter (PM10) līmeņa robe�a. Turklāt zemes līmeņa 
ozona rādītājs tika pārsniegts vairākas reizes: Rīgā bija viens normas pārsnieg�anas 
gadījums, Valmierā � 3, Olainē � 1, Liepājā � 8. 
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2. attēls. Vidējais gada ozona koncentrācija gaisā, 1998-2001 
Avots: Latvijas vides aģentūra, 2002 

21.  Pēdējās desmitgades laikā cieto metālu piesārņojuma līmenis gaisā samazinās, kas var būt 
saistīts ar stacionāro piesārņojuma avotu modernizāciju, galvenokārt attiecībā uz 
katlumājām un pāreju uz videi draudzīgu degvielu, tādu kā koks, dabas gāzi (sk. Nodaļu 
Enerģētika). Kop� 1990.gada dzīvsudraba izplūde samazinājās par 51%, kadmija izplūde 
� par 86%, svina izplūde � par 90%. 

22.  Pēdējo 10 gadu laikā tika novērota ūdens kvalitātes uzlabo�anās. Sakarā ar vides politikas 
pasākumu izveido�anu un īsteno�anu, kopējais notekūdens daudzums un kopējā nitrogēna 
izplūde samazinājās uz pusi, bet kopējā fosfora izplūde � trīs reizes (visi no galvenajiem 
piesārņojuma avotiem). Aramzemes segums ar organisko un minerālo mēslojumu arī ir 
samazinājies, kas veicina nitrogēna un fosfora daudzuma samazinājumu lauksaimniecībā. 
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3. attēls. Kopējais notekūdens daudzums, kopējā nitrogēna un fosfora izplūde 
dabas ūdeņos no galvenajiem piesārņojuma avotiem, 1991 � 2001 (1991 = 
100%) 

Avots: Latvijas vides aģentūra, 2002 

Notekūdeņi 

Nitrogēns 

Fosfors 

23.  Pēdējo gadu laikā notekūdeņu piesārņojums ar īpa�i bīstamiem cietajiem metāliem 
(dzīvsudrabs, kadmijs, svins) saglabājas stabils. Paralēli ekonomiskajai izaugsmei pēdējie 
gadi parāda cinka un vara izplūdes daudzuma pieaugumu (attiecīgi 78% un 311%, 
salīdzinājumā ar 1999.gadu), īpa�i Rīgā. Iemesli ir jauno cinku un varu saturo�u materiālu 
izmanto�ana ūdens sanitārijas sistēmās, kā arī pieaugums metālizstrādājumu ra�o�anā. 
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4. attēls. Cinka un vara izplūde dabas ūdeņos no galvenajiem piesārņojuma 

avotiem, 1999 � 2001 (1999 = 100%) 
 
Avots: Latijas vides aģentūra, 2002 

Cinks  

Var� 

24.  Kopumā eitrofikācijas līmenis Rīgas jūras līcī turpina pieaugt. Galvenais iemesls nav 
ārējs, bet gan iek�ējs process � uzturvielu apmaiņa starp jūras dibena nogulsnēm un ūdeni.  

25.  Cieto metālu zemā koncentrācija Rīgas jūras līča aug�ējā nogul�ņu slānī ir zemāks vai 
līdzīgs kā Somijas līcī, Botnijas līcī un Botnijas jūrā. Cieto metālu koncentrācija zivīs arī 
ir zema. Pasaules Veselības organizācija uzskata, ka maksimālais pieļaujamais 
dzīvsudraba daudzums zivīs ir 1,000 µg/kg. 2001.gadā dzīvsudraba koncentrācija zivīs 
Rīgas jūras līcī bija 20-420 µg/kg. 

26.  Piekrastes ģeoloģiskie procesi ir ļoti nozīmīgi Latvijai, jo liela iedzīvotāju daļa dzīvo 
piekrastes zonā. Pētījumi rāda ievērojamu pieauguma tendenci gada vidējam jūras ūdens 
līmenim. Kopējais garums nepārtrauktam, veģetatīvā krasta segmentam ar erozijas risku 
vētras laikā ar doto vēja virzienu ir 62% no kopējās krasta līnijas. Galvenais līdzeklis 
jūras krasta saglabā�anai ir sekojo�s: nogul�ņu pārvieto�ana no ostas ūdeņiem un kuģu 
ceļu kanāliem uz seklo ūdeņu zonu (0 � 6 m dziļums); saspiestu, vēja vai ūdens izskalotu 
vai bez nodoma bagarētu kāpu atjauno�ana (piemēram, ar kāpu zālienu, vītoliem un jūras 
krūkļiem, koka �ogiem); peldzonu atjauno�ana un pakalpojumu 
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nodro�inā�ana.

 
5. attēls. Nepārtrauktie veģetatīvie jūras krasti ar augstu erozijas riska pakāpi 

Avots: Latvijas vides aģentūra, 2002 

27.  No 1998. līdz 2001.gadam 251 pa�valdību atkritumu izgāztuve, kas neatbilda vides 
standartiem, tika slēgta, bet pa�laik 252 izgāztuves turpina darboties. 55 izgāztuves tika 
rekultivētas. 12% no strādājo�ajām izgāztuvēm rada nopietnus draudus videi (sk. nodaļu 
Vides infrastruktūra). 

28.  Sara�oto bīstamo atkritumu apjoms samazinās. Saskaņā ar eksperta novērtējumu tikai 
15% no sara�otajiem bīstamajiem atkritumiem tiek savākti un pārstrādāti (sk. nodaļu 
Vides infrastruktūra). 

 
6. attēls. Sara�oto bīstamo atkritumu daudzums 2001.gadā 

Avots: Latvijas vides aģentūra, 2002 
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29.  Ūdens, koksne, zivs un da�u minerālresursu (kūdra, būvniecības izejvielas) ir svarīgākie 
Latvijas dabas resursi. Pa�laik atjaunojamo dabas resursu iegū�ana nepārsniedz 
atjauno�anās līmeni. Ūdens resursi ir pietiekami, lai nodro�inātu pieprasījumu �obrīd un 
nākotnē. Baltijas jūrā da�u zivju sugu resursi (mencas, Baltijas siļķe un ķilavas) 
samazinājās, kas noveda pie zivju kvotu samazinājuma (sk. nodaļu Zivsaimniecība). 
Kokmateriālu ieguve no me�iem ir zemāka nekā ikgadējais pieaugums. Taču me�u 
atjauno�anās uz privātās zemes nav pietiekama (sk. nodaļu Me�a nozare). Pie pa�reizējā 
iegū�anas līmeņa galveno minerālresursus rezerves ir pietiekamas, lai segtu da�u 
tūksto�gadu pieprasījumus, bet ir jāņem vērā purvu iz�ū�anas un medī�anas ietekmi uz 
dabu un ainavu. 
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7. attēls. Koksnes, Baltijas jūras zivju loms un ūdens un minerālresursu iegū�ana 

1991 � 2001 (1991 = 100%) 
Avots: Latvijas vides aģentūra, 2002 

Koksnes ieguve 

Ūdens ieguve 

Smilts-grants ieguve 

Baltijas jūras zivju loms 

Kūdras ieguve 

Dolomīta ieguve 

30.  Saskaņā ar agroķīmiskajiem parametriem augsnes kvalitātes pasliktinā�anās tiek novērota 
lauksaimniecības zemē. 1993. � 1999. g. fosfora un kālija koncentrāts samazinājās 
attiecīgi par 60% un 70%. Paskābinā�anās ir radusies 30% gadījumu, bet organiskie 
gadījumi samazinājās uz 25% lauksaimniecības zemes. Līdzekļi, lai novērstu augsnes 
paskābinā�anos un uzlabotu organisko gadījumu saturu, nav pietiekami Latvijā, 
piemēram, lauksaimniecības zemes kaļķo�ana (jābūt apmēram 100 000 ha ik gadus), 
organisko mēslu izmanto�ana, daudzgadīgās zāles mulčē�ana vai audzē�ana. 

31.  Sugas un biotopi, kas ir reti sastopami vai pat izzudu�i citās Eiropas valstīt, ir 
saglabāju�ies lielos Latvijas reģionos. Valsts un starptautiski nozīmīgi ir piekrastes 
mitraine, slapjie me�i, lielie un gandrīz neskartie purvi, kā arī dabiskās pļavas. Augsnes 
da�ādība un hidroloģiskie apstākļi, kā arī pla�a ekonomika nosaka augstu biotopu 
da�ādību. Taču strauja izcir�ana apdraud me�u biotopu da�ādību. Ir sagaidāms, ka 
lauksaimniecība da�ās nozarēs kļūs intensīvāka, tajā pa�ā laikā daļa no teritorijas aizaugs, 
kas veicinās daudzu vērtīgu lauksaimniecības biotopu izzu�anu. Pēdējo gadu laikā strauji 
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auga mazu hidrospēkstaciju būvniecība, kas apdraud nozīmīgus ūdens biotopus, kā arī 
bloķē zivju migrācijas ceļus. 

32.  Latvijā ir izveidotas 246 īpa�i aizsargājamas dabas teritorijas ar kopējo platību 8,7% no 
kopējās valsts teritorijas. ES dalībvalstīs vidējā aizsargājamās zemes proporcija sasniedz 
11%. 

33.  Kop� 2001.gada ES nozīmes aizsargājamās zemes tīkls (NATURA 200) tiek attīstīts 
Latvijā. Saskaņā ar Eiropas Komisijas prasībām kandidātvalstīm būs jāgatavo atskaites 
par NATURA 2000 zonas izveido�anu uzreiz pēc pievieno�anās ES. Lai aizsargātu ES 
nozīmības biotopus un sugas, ir nepiecie�ams izveidot jaunu vietu, kura ietvers pla�as 
me�a biotopu teritorijas. Zinātnieki paredz īpa�i aizsargājamo dabas teritoriju pieaugumu 
līdz 10% no Latvijas teritorijas. Visas NATURA 2000 vietas gūs labumu no ļoti atbilsto�a 
nacionāla legāla statusa, un uz tām attieksies da�as prasības nacionāli aizsargājamām 
teritorijām, ieskaitot da�us ekonomisko aktivitā�u ierobe�ojumus, piemēram, dabas 
aizsardzības nolūkos me�niecības aktivitātes ir ierobe�otas 2,7% no Latvijas teritorijas.
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2.2. Makroekonomiskā situācija 
34.  �ajā sadaļā tiek izklāstīts VPD ekonomiskais konteksts. Stabila makroekonomiskā un 

fiskālā vide Latvijā nodro�ina iespēju formulēt un īstenot VPD stratēģiskos mērķus. 
Neskatoties uz da�ādajiem izaicinājumiem, Latvija ir spējusi saglabāt stabilu 
makroekonomisko vidi, kā vienu no ilgtermiņa izaugsmes faktoriem. Galvenie 
izaicinājumi izriet no ekonomikas restrukturizācijas procesiem � piemēram, jaunu 
nodarbinātības iespēju radī�ana, darbaspēka produktivitātes paaugstinā�ana, jaunu 
uzņēmumu veido�anās veicinā�ana un tradicionālo darbaspēka ietilpīgo nozaru 
racionalizācija. 

2.2.1. IKP dinamika 
35.  Latvija ir salīdzino�i neliela un atvērta ekonomika. Kop� 1991.gada valdība ir uzskatījusi 

par prioritāru gan makroekonomiskās stabilitātes nodro�inā�anu, gan arī piesardzīgu 
fiskālo politiku. �ī pieeja palīdzēja pārvarēt izlaides apjoma samazinā�anos pārejas posma 
sākumā un atgriezties pie stabilas izaugsmes. Pat pēc Krievijas krīzes Latvijas IKP 
pieaugums saglabāja pozitīvu tendenci. Vidējais IKP pieauguma līmenis 1996-2002 
sasniedza 5,8% pie fiksētām cenām. Neskatoties uz to, deviņdesmito gadu pieredze rāda, 
ka Latvijas nelielo un atvērto ekonomiku var ietekmēt ārējie faktori. 
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8. attēls. IKP pieauguma tempi, 1996-2005 (%) 

Avots: Latvijas Pirmsiestā�anās ekonomiskā programma, 2003. 

36.  Paredzams, ka Latvijas tautsaimniecības izaugsme īsā un vidējā termiņā saglabāsies 5-6% 
ikgadējā pieauguma līmenī.48 Turklāt labvēlīgi ārējās vides apstākļi � ārējo tie�o 
investīciju pieaugums, Latvijas dalība ES un NATO � var vēl vairāk palielināt �o līmeni. 
Tomēr citas prognozes ir mazāk optimistiskas, ko ietekmē ba�as par globālo recesiju. 

37.  Neskatoties uz Latvijas ekonomikas pieauguma tempiem, IKP uz vienu iedzīvotāju veido 
35% no ES vidējā49 (pirktspējas paritātes standartos), kas ir zemāk par vēlamo līmeni. 
Latvijas ilgtermiņa uz zinā�anām balstītas ekonomikas attīstības stratēģijas mērķis ir 
sasniegt ES vidējo IKP uz vienu iedzīvotāju rādītāju tuvāko 20 � 30 gadu laikā. Tas ir 
viens no galvenajiem atskaites punktiem veiksmīgai tautsaimniecības attīstības politikas 

                                                 
48 Latvijas tautsaimniecības pārskats, 2003.gads. 
49 Centrālās Statistikas pārvaldes publikācija �Latvija un Eiropas Savienība� , 2003  
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īsteno�anai. Noteiktā mērķa sasnieg�anas laiku noteiks tas, kā nacionālie attīstības procesi 
tiks saskaņoti ar ES atbalsta pasākumiem papla�inātajā Eiropas Savienībā un pasaules 
ekonomikas konkurences apstākļos. 

38.  Nesenā pieredze pamato to, ka Latvija nevar balstīties vienīgi uz labvēlīgiem ārējiem 
apstākļiem vai pastāvo�ajām priek�rocībām. �īs priek�rocības ir attīstāmas, veicinot 
darbaspēka (un kapitāla) produktivitāti, attīstot atpaliku�ās nozares, veicinot pievilcīgāku 
investīciju vidi, uzlabojot uzņēmējdarbības infrastruktūru un veicinot uzņēmējdarbības 
iniciatīvas un inovācijas. Ir jāveicina sociālā izlīdzinā�ana saskaņā ar ES politikas 
prioritātēm, kas tiku�as noteiktas Lisabonas deklarācijā. 

2.2.2. Inflācija un monetārā politika 
39.  Pēdējos trīs gados patēriņa cenu inflācijas vidējais līmenis ir bijis mazāks par 3% gadā, 

kas ir nozīmīgs valsts makroekonomiskās stabilitātes rādītājs. Pa�laik inflācijas līmenis 
Latvijā ir salīdzināms ar inflācijas līmeni ES. 
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9. attēls. Harmonizēts patēriņa cenu indekss (pret iepriek�ējo gadu), % 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 
Latvija 

ES-15 

40.  Ņemot vērā Latvijas atkarību no cenu svārstībām pasaules tirgū, zemo inflācijas līmeni 
lielā mērā nodro�ina Latvijas īstenotā monetārā politika un lata piesaiste SDR (Special 
Drawing Rights).  

41.  Saglabājoties pa�reizējai monetārajai un fiskālajai politikai, inflācijas līmenis nepārsniegs 
3% gadā, nodro�inot stabilu makroekonomisko vidi. 

2.2.3. Fiskālā politika 
42.  Ņemot vērā Latvijas atkarību no cenu svārstībām pasaules tirgū, zemo inflācijas līmeni 

lielā mērā nodro�ina Latvijas īstenotā monetārā politika un lata piesaiste SDR (Special 
Drawing Rights).  

43.  Saglabājoties pa�reizējai monetārajai un fiskālajai politikai, inflācijas līmenis nepārsniegs 
3% gadā, nodro�inot stabilu makroekonomisko vidi. 
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10. attēls. Latvijas konsolidētā kopbud�eta un ES kopbud�eta vidējais fiskālais 
deficīts vai pārpalikums saskaņā ar ESA 95 metodoloģiju (% no IKP) 

Avots: Finan�u ministrija un Eirostat, 2003. 

Latvija 
ES-15 

% no IKP 

44.  2002.gadā konsolidētais valsts kopbud�eta fiskālais deficīts pieauga līdz 3% no IKP, taču 
joprojām ir vērtējams kā viens no zemākajiem Eiropas Savienības kandidātvalstu vidū. 
2002.gadā palielinājās aizsardzības un dro�ības izdevumi (saistībā ar iestā�anos NATO), 
kā arī pieauga izdevumi, kas bija saistīti ar iestā�anos ES un izdevumi publiskās izglītības 
sektora reformu turpinā�anai un apmaksā�anai un ar veselības aprūpi saistītās izmaksas. 

45.  Latvijas valsts parāds ir zems, salīdzinot ar ES vidējo un ir ievērojami zemāks nekā 
Māstrihtas kritērijos noteikto līmeni (60% no IKP). 2002.gadā Latvijas valsts deficīts 
sastādīja 15% no IKP, kamēr ES-15 vidējais bija 63%. 

46.  Pēdējos gados fiskālā politika ir vērsta uz nodokļu sloga samazinājumu uzņēmējdarbības 
veicinā�anai, lai veicinātu jaunas ekonomiskās aktivitātes. 2003.gadā tika turpināta 
sociālās apdro�inā�anas iemaksu likmes samazinā�ana no 35% uz 33% un uzņēmuma 
ienākuma nodokļa likmes samazinā�ana no 22% līdz 19%. 2004.gadā ir paredzēts 
samazināt uzņēmuma ienākuma nodokļa likmi līdz 15%. 

47.  Fiskālā situācija sākotnēji saskarsies ar nopietniem izaicinājumiem privātā sektora 
nodokļu samazinā�anā un nepiecie�amā līdzfinansējuma identificē�anā, lai samazinātu ES 
struktūrfondu finansējumu. Īstermiņā �os iztrūkumus segs pieaugo�ā bud�eta ieņēmumu 
un izdevumu efektivitāte. Ir plānots, ka vidējā termiņā un ilgtermiņā ieņēmumi, kas 
saistīti ar ekonomiskās aktivitātes pieaugumu, nodro�inās nepiecie�amo apjomu, lai 
nodro�inātu stabilu fiskālo disciplīnu.  

 

2.2.4. Maksājumu bilance 
48.  IKP izlietojuma sastāvdaļu dinamika norāda, ka ekonomikas izaugsmi kop� 1996.gada 

lielā mērā ir noteiku�as labākas eksporta iespējas. Kopējā kapitāla veido�anas īpatsvars 
IKP palielinājās no 19% 1996.gadā līdz 29% 2002.gadā. Iek�ējā pieprasījuma 
palielinājums gandrīz ik gadu pārsniedza iek�zemes kopprodukta pieaugumu, tāpēc 
importa pieauguma tempi pārsniedza gan IKP, gan eksporta pieauguma tempus. Tā 
rezultātā Latvijā laika periodā no 1996.gada līdz 2001.gadam teko�ā konta deficīts 
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pieauga no 6 līdz 10 procentiem no IKP, kas ir salīdzino�i augsts radītājs, salīdzinot ar ES 
vidējo (1,5%). 2002.gadā teko�ā konta deficīts sasniedza 7,8% no IKP. 

49.  Latvijas ekonomika ir ļoti atvērta: preču un pakalpojumu eksporta apjoms 2002.gadā bija 
līdzvērtīgs 45,5% no IKP, bet importa � 56,1%. Eksports no 1996.gada ir pieaudzis par 
64%, imports � par 75%. Latvijas administrācija apzinās draudus, ko varētu dot �is 
negatīvais teko�ā konta saldo.50  

50.  Teko�ā konta negatīvā saldo noteico�ais faktors ir strauj� investīciju pieaugums, kas 
pārsniedz uzkrājumu palielinājuma tempus. Tas neapdraud ekonomikas stabilitāti, jo lielu 
deficīta daļu sedz parādu nerado�as plūsmas. Investīciju pieaugums lielā mērā ir saistīts ar 
tautsaimniecības modernizāciju, palielinot tautsaimniecības produktīvo potenciālu un 
Latvijas ekonomikas konkurētspēju. 
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11. attēls. Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums 2002.gadā (milj. latu) 
Avots: Latvijas Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 

Citas valstis 

Baltijas valstis 

NVS (Neatkarīgo Valstu Savienība) 

ES 

Eksports (FOB cenās) 

Inports (CIF cenās) 

51.  Eiropas Savienība ir svarīgākais Latvijas tirdzniecības partneris. Eiropas Savienības 
īpatsvars Latvijas eksportā 1996.gadā bija 45%, bet 2002.gadā pieauga līdz 60,4%. 
Līdzīgas izmaiņas notika arī importa plūsmās, izņemot Krievijas importa nozīmi Latvijas 
energoresursu sektorā. 

52.  Eksporta kāpumu nodro�ināja galvenokārt koksnes un metālu (izejvielu un to 
izstrādājumu) eksporta pieaugums. �obrīd līdz ar pārmaiņām ārējās tirdzniecības 
nosacījumos (eksporta iespēju palielinā�anās uz Krieviju, pārtikas produktu cenu kāpums 
u.c.) pieaudzis pārtikas produktu, ķīmiskās rūpniecības un ma�īnbūves produkcijas 
eksports. 

                                                 
50 Laikā no 1996.gada līdz 2001.gadam pakalpojumu pozitīvā bilance sedza 1/3 daļu no preču negatīvā 
saldo. Samazinot uzņēmuma ienākuma nodokli, valdība stiprina Latvijas eksporta nozari. 
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1. tabula. Latvijas eksporta struktūra pa galvenajām preču grupām 2002.gadā (FOB 
cenās) 

 Struktūra (%) Pieaugums pret 
2000.gadu (%) 

Koksne un tās izstrādājumi 36,3 10,7 
Transporta līdzekļi, metāli un to izstrādājumi, 
metālapstrādes un ma�īnbūves produkcija 

21,5 14,7 

Tekstils un tekstilpreces 13,6 1,2 
Lauksaimniecības un pārtikas produkti  10,2 29,7 
Ķīmiskās rūpniecības, tās saskarnozaru 
produkcija 

7,4 7,7 

Avots: Latvijas Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 

53.  Preču eksporta apjomi 2002.gadā ir palielināju�ies visās preču grupās. Visstraujāk 
pieauga pārtikas preču, kā arī metālapstrādes un ma�īnbūves produkcijas eksports. Līdz ar 
to nedaudz mainījās eksporta struktūra, palielinoties minēto preču grupu produkcijas 
daļai. 

2. tabula. Latvijas importa struktūra pa galvenajām preču grupām 2002.gadā (CIF 
cenās) 

 Struktūra (%) Pieaugums pret 
2000.gadu (%) 

Metālapstrādes un ma�īnbūves produkcija 29,7 14,6 
Ķīmiskās rūpniecības, tās saskarnozaru 
produkcija, plastmasas 15,4 15,1 

Lauksaimniecības un pārtikas produkti 13,4 18,4 

Transporta līdzekļi 9,9 18,3 
Minerālie produkti 9,7 -0,8 
Vieglās rūpniecības preces 8,0 5,9 

Koksne un tās izstrādājumi 1,7 42,6 

Avots: Latvijas Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 

54.  Ievērojot to, ka Latvijas ekonomika ir pārorientējusies uz pakalpojumiem, izteikti 
negatīvo preču tirdzniecības bilanci daļēji sedz pozitīvais pakalpojumu saldo.  

55.  2002.gadā par 3,6% ir pieaudzis pakalpojumu eksports un par 0,1% � imports, ņemot vērā 
to, ka eksporta faktiskie apjomi ir lielāki nekā importam, pakalpojumu pozitīvais saldo ir 
ievērojami palielinājies. To ir nostiprinājis pieaugums komercdarbības pakalpojumu jomā 
un tradicionāli spēcīgie pārvadājumi. 

3. tabula. Pakalpojumu eksports un imports 2002.gadā 

 Struktūra (%) Izmaiņas pret 2000.gadu (%) 
 Eksports Imports Eksports Imports 
Pakalpojumi 
(kopumā) 100,0 100,0 5,5 1,0 
Pārvadājumi � 61,7 32,9 -1,2 9,8 
� jūras transports 32,9 10,8 -7,7 19,8 
� gaisa transports 4,7 8,9 6,3 0,0 
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 Struktūra (%) Izmaiņas pret 2000.gadu (%) 
 Eksports Imports Eksports Imports 
� pārējais transports 24,1 13,2 7,6 9,5 
Ceļojumi 12,8 32,4 31,4 0,4 
Komercdarbības 
pakalpojumi 24,0 32,7 5,2 -8,2 
Pārējie pakalpojumi 1,5 2,0 -4,6 -1,2 

Avots: Latvijas Banka, 2002. 

2.2.5. Investīcijas Latvijas ekonomikā 
56.  Laikā no 1996.gada līdz 2000.gadam investīcijas pieauga vidēji gadā par 18,3%, kas ir 

augstākais rādītājs ES kandidātvalstu vidū. Investīciju daļa IKP pieauga no 18,3% 
1996.gadā līdz 26,4% 2002.gadā. Straujo investīciju pieaugumu veicināja investīcijas 
privātsektorā. 

57.  Latvijā deviņdesmitajos gados, līdzīgi kā citās pa�reizējās ES kandidātvalstīs, bija 
pastiprināta ārvalstu kapitāla ieplūde. 2001.gada beigās ĀTI Latvijā sastādīja 990 ASV 
dolāru uz vienu iedzīvotāju. Pēc �ī rādītāja Latvija atrodas sestajā vietā Centrālās un 
Austrumeiropas valstu vidū. 
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12. attēls. Ārvalstu tie�ās investīcijas Latvijā (milj. USD) 
* Cits kapitāls ietver aizdevumus starp tie�ajiem investoriem un to nozaruzņēmumiem 

Avots: Latvijas Banka, 2003. 

milj.USD 

pa�u kapitāls 

reinvestētie ienākumi 

cits kapitāls 

58.  Pēc 2001.gada palielinā�anās tie�o investīciju ieplūde atkal pieauga 2002.gadā. Tālāks 
pieaugums ir atkarīgs no Latvijas iepriek�ējo izmanto�anas un jaunu ĀTI piesaistī�anas, 
padarot Latvijas uzņēmējdarbības vidi draudzīgāku nekā citās konkurējo�ās valstīs. 
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13. attēls. Uzkrātās ĀTI sadalījumā pa nozarēm 2002.gadā (%) 

Avots: Latvijas Banka, 2003. 
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59.  2002.gada beigās Latvijas kopējās uzkrātās ārvalstu tie�ās investīcijas bija 1 618 milj. latu 
(2 652 milj.EUR). Lielākā daļa no ĀTI ieplūda sektoros, kuri galvenokārt bija orientēti uz 
iek�ējo tirgu (piemēram, tirdzniecība, finan�u pakalpojumi un komunikācijas). Tomēr 
investīcijas ra�o�anas sektorā stabili pieaug katru gadu. �īs investīcijas galvenokārt tika 
koncentrētas zema un vidēja līmeņa tehnoloģiju sektoros. 

2.2.6. Nodarbinātība 
60.  Saskaņā ar Pētījumu par darbaspēku iedzīvotāju skaits vecumā no 15 līdz 64 gadiem 

pakāpeniski samazinās, un 2002.gadā tas sastādīja 1591,4 tūksto�us (1999.gadā � 1600 
tūkst.) 

61.  Darbaspēka skaits 2002.gadā bija 1094,8 tukst. vecumā no 15 līdz 64 gadiem, aktivitātes 
līmenis � 68,8%. Lai gan sievie�u ekonomiskā aktivitāte �ajā vecuma grupā ir salīdzino�i 
augsta (64,1%) � augstāk niekā attiecīgs rādītājs ES (60%), tas ir jāuzlabo. Tajā pa�ā laikā 
vīrie�u dalība darba tirgū atpaliek no ES vidējā. Jaunie�u (vecumā no 15 līdz 24 gadiem) 
dalība ir zema � 39%. 

62.  �is sadalījums vecumu un dzimumu grupās varētu mainīties tuvāko 10 gadu laikā, līdz ar 
astoņdesmitajos gados dzimu�o iedzīvotāju ieeju darba tirgū un palielinoties pilna laika 
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studentu dalībai darba tirgū. �is scenārijs var īstenoties, ja tiek piedāvātas papla�inātas 
nodarbinātības iespējas vecuma grupai no 18 līdz 24 gadiem. 

63.  Kop� deviņdesmito gadu vidus ir notikusi darba vietu skaita maiņa no tradicionālajām un 
atpaliku�ajām nozarēm uz tām, kurās novērojama izaugsme. Piecu gadu laikā gandrīz par 
10% samazinājies nodarbināto skaits lauksaimniecībā un me�saimniecībā un gandrīz par 
40% palielinājies nodarbināto skaits daudz elastīgākos pakalpojumu sektoros. 

64.  Nodarbinātības līmenis 2002.gadā Latvijā pieauga par 1,6%, salīdzinot ar iepriek�ējo 
gadu un sasniedza 60,5%. Nodarbinātības līmenis Latvijas reģionos ievērojami 
at�ķiras nevienlīdzīgas sociālās un ekonomiskās attīstības dēļ. Augstākais nodarbinātības 
līmenis 2002.gadā bija Rīgas rajonā � 64,0% un zemākais � Latgalē � 52,0%. 

65.  Darba devēju un pa�nodarbināto personu skaists ir salīdzino�i zems � 13,2% 
(Eurostat) no kopējā nodarbināto skaita 2002.gadā (ES vidējais � 15,6%). 

66.  Latvijā bezdarbnieku līmenis vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem lēnām samazinās un 
2002.gadā sasniedza 12,1%, bet tas ir augstāks nekā vidējais rādītājs (7,4% 2001.gadā). 
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14. attēls. Bezdarba līmenis (%). 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde. Galvenie darba tirgus pētījuma indikatori, 2002. 

67.  Neskatoties uz bezdarbnieku salīdzino�i augsto izglītības līmeni (2002.gadā 65,5% ar 
vidējo/speciālo vidējo izglītību, 9% ar augstāko izglītību) un darba tirgus dalībnieku 
profesionālajām iemaņām, darba tirgū nav biju�as iespējas piedāvāt darbu un/vai arī to 
iemaņas neatbilda darba tirgus pieprasījumam. 

68.  Lai gan ekonomiskie rādītāji pastāvīgi uzlabojas, sabiedriskās labklājības līmeņa 
pieaugums joprojām ir zems. Iedzīvotāju ienākumu līmenis ir ļoti nevienlīdzīgs. 
Materiālās labklājības polarizācija pieaug: ir liels skaits cilvēku, kam ir zemi ienākumi. 
2000.gadā 20% no nabadzīgākajām mājsaimniecībām bija 10% no kopējiem 
mājsaimniecību ienākumiem, vidējie ienākumi uz cilvēku �ajās mājsaimniecībās bija 
LVL 31 (53,17 EUR), un 27% no visiem rezidentiem nāca no �īm zemu ienākumu 
mājsaimniecībām. Turklāt 20% no turīgākajām mājsaimniecībām ar tikai 18% no 
iedzīvotājiem bija 40% no kopējiem mājsaimniecību ienākumiem. 

69.  Nabadzība un bezdarbs ir galvenie riska faktori sociālai izslēg�anai, kas ietekmē lielas 
sabiedrības grupas, un tās samazinājums ir galvenais Latvijas ilgtermiņa sociālās politikas 
mērķis. 
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2.3. Tautsaimniecības nozaru attīstība 
70.  Kā to var redzēt 4.tabulā, Latvijas tautsaimniecība ir piedzīvojusi apjomīgu pārejas 

procesu kop� neatkarības atjauno�anas. Deviņdesmito gadu sākumā tautsaimniecībā 
dominēja lauksaimniecība un rūpniecība. Ar laiku notika pārstrukturizācija un 90. gadu 
vidū lauksaimniecības un rūpniecības ieguldījums IKP samazinājās (lauksaimniecība 
7,8%, rūpniecība 21,3%). �īs tendences saglabājās arī 90. gadu beigās. Rezultātā 
2001.gadā pakalpojumu sektors sastādīja vairāk nekā 70% no IKP. Patlaban rūpniecība 
veido tikai 15% no IKP. Mazāk nekā 10 gados Latvija ir veikusi milzīgu pārejas procesu, 
kas iepriek� nav bijis pieredzēts Rietumeiropas valstīs. �is straujais, pla�ais un tālejo�ais 
pārejas process ir radījis jaunas ekonomiskās iespējas. Tai pa�ā laikā politikas veidotāji un 
privātais sektors sastopas ar milzīgu izaicinājumu. 

71.  Latvijas maksājumu bilances stabilitāte īstermiņā ir atkarīga no paaugstinātas 
produktivitātes (un pievienotās vērtības) pakalpojumu sektorā (piemēram, transports) un 
ra�o�anā (piemēram, vairāk sara�oto preču kokapstrādē). Līdzīgi kā Rietumeiropas valstīs 
Latvija saskaras ar duālu problēmu � vai sniegt atbalstu perspektīvajiem sektoriem 
(piemēram, da�iem pakalpojumiem) vai arī paaugstināt tradicionālo sektoru 
konkurētspēju. 
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4. tabula. Nozaru īpatsvars IKP, nodarbinātība � attīstība 1996. - 2002.gadam 
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Lauksaimniecība
, me�saimniecība 7,8 16,8 5,4 21,1 4,1 18,6 4,0 16,1 4,5 14,3 4,6 14,8 4,5 14,9 

Zvejniecība 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,6 

Ieguves 
rūpniecība 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 

Apstrādes 
rūpniecība 21.1 19.3 22.3 18.5 17.9 18.6 15.3 17.6 14.6 18.1 14.9 16.3 14.8 17.0 

Elektroenerģija, 
gāze un ūdens 
apgāde 

5.4 2.2 5.0 2.1 5.3 2.4 4.5 2.3 3.9 2.2 3.7 2.0 3.6 2.2 

Būvniecība 4.8 5.4 4.8 5.2 6.8 5.5 7.1 6.0 6.7 6.0 6.1 7.1 6.1 6.1 

Tirdzniecība 15.5 12.4 16.0 13.4 16.8 14,7 17,6 14,7 18,0 15,5 18,5 16,7 19,9 15,2 

Viesnīcas un 
restorāni 1,1 1,7 1,3 1,6 1,2 1,8 1,3 2,2 1,2 2,3 1,3 2,3 1,2 2,4 

Transports un 
sakari 17,2 8,9 16,9 8,3 16,6 8,0 15,3 8,5 15,4 8,4 15,5 8,1 14,5 8,7 

Finan�u 
starpniecība 5,7 1,5 4,8 1,1 3,6 1,2 5,0 1,2 5,4 1,3 4,8 1,5 4,6 1,3 

Operācijas ar 
nekustamo 
īpa�umu, norma 
u.c. 
komerdarbība 

3,3 3,4 5,1 2,6 7,7 3,5 9,4 4,2 10,4 4,8 11,2 4,3 11,1 4,0 

Valsts pārvalde 
un aizsardzība, 
obligātā sociālā 
apdro�inā�ana 

5,2 6,3 5,8 5,9 6,5 6,8 6,9 7,7 6,6 7,6 6,6 7,1 6,6 6,9 

Izglītība 5,2 10,0 4,9 9,3 5,5 8,5 5,4 9,0 5,4 9,3 5,2 9,2 5,4 8,9 

Veselība un 
sociālā aprūpe 3,5 6,1 3,4 5,4 3,6 5,3 3,4 5,4 3,1 5,1 3,0 5,2 3,0 6,1 

Citi pakalpojumi 3,7 5,3 3,9 4,9 3,9 4,5 4,3 4,6 4,3 4,7 4,2 5,1 4,3 5,4 

Kopā 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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72.  Lai nodro�inātu labāku pārskatu par tautsaimniecības nozaru problēmām un iespējām ir 

izmantots �āds nozaru sadalījums: 
− Tradicionālās � nozares, kurās novērojams kritums un īpatsvara 

samazinājums IKP struktūrā, investīciju samazinājums, darbavietu 
samazinājums un restrukturizācija; tās ir � lauksaimniecība, zivsaimniecība 
un metāla (smagā metāla) ra�o�ana;  

− Kompensējo�ās � būvniecība, celtniecības materiālu ra�o�ana, netradicionālā 
lauksaimniecība, amatniecība, tūrisms un citas pakalpojumu nozares, kas 
strauji papla�inās un ir spējīgas absorbēt darba vietas, kuras tiek zaudētas, 
tām samazinoties tradicionālajās nozarēs; 

− Vado�ās � nozares ar augstu ekonomisko aktivitāti, investīcijām un 
nodarbinātību, bet kurās ir zema pievienotā vērtība un ieguldījums IKP, 
piemēram, pakalpojumi, kokapstrāde, pārtikas rūpniecība un 
tekstilrūpniecība; 

− Perspektīvās nozares aprasta tās nozares ar potenciālu izaugsmi uz zinā�anām 
balstītā ekonomikā � piemēram, informāciju tehnoloģijas, ķīmiskā un 
farmaceitiskā rūpniecība, biotehnoloģijas un kompozītmateriālu ra�o�ana. 

73.  Minētais nozaru dalījums dod iespēju publiskā sektora intervencei. Piemēram, negatīvo 
restrukturizācijas ietekmi tradicionālajos sektoros var kompensēt, stimulējot un radot 
papildus izaugsmes iesējas un elastību kompensējo�ajos sektoros. Tas sniedz iespēju 
integrētai un mērķtiecīgai augsto un uz zinā�anām balstīto tehnoloģiju attīstībai nākotnē. 
�is kopējais ietvars atbalsta starpministriju attiecības un ļauj da�ādām valdības daļām 
strādāt kopēju mērķu labā. 

5. tabula. Salīdzino�ā tautsaimniecības nozaru klasifikācija 

Nozares Tradicionālās Kompensējo�ās Vado�ās Perspektīvās 
Primārās Lauksaimniecīb

a 
Zivsaimniecība 

Netradicionālā 
lauksaimniecīb
a 

Kokapstrāde  
Pārtikas 
rūpniecība 
(primārā) 
 

Biotehnoloģijas 
Kokapstrāde ar 
augstajām 
tehnoloģijām 

Sekundārās Metālapstrāde 
un cita veida 
ra�o�ana 
 

Būvniecība, 
celtniecības 
materiālu 
ra�o�ana, 
amatniecība 
 

Tekstilrūpniecība,
pārtikas 
rūpniecība,  
me�istrāde 
 

Kompozītmateriālu 
ra�o�ana, optiskā 
elektronika, nano-
tehnoloģijas, ķīmiskā 
ra�o�ana  

Terciārās  Tūrisms Tranzīts un 
transporta 
pakalpojumi 

Loģistikas 
pakalpojumi, 
Informācijas 
tehnoloģijas, 
telemātika un 
multimediji 
 

 
74.  Sektoru klasifikācijas pamatus, kas tika aprakstīta iepriek�ējā tabulā, veicināja 2001.gada 

situācija Latvijas ekonomikā, kas tiks aprakstīta nākamajā tabulā. 
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6. tabula. Tautsaimniecības nozaru daļa IKP, nodarbinātība, eksports (%) un 
darbaspēka produktivitāte (EUR), 2001 

Nozares/ apka�nozares IKP Nodarbinātīb
a Eksports 

Viena 
strādnieka 
darba 
produktivitā
te 

Primārās nozares 5,0 15,1 7,6  
- lauksaimniecība/ 
me�saimniecība 4,6 14,8 6,3 1303,0 

- zvejniecība 0,3 0,2 0,2 6680,0 
- ieguves rūpniecība 0,1 0,1 1,1 5551,0 
Sekundārās nozares (ra�o�ana) 14,9 16,3 86,5  
Elektroenerģija, gāze un ūdens 
apgāde 3,7 2,0 n/a 8352,0 

Būvniecība 6,1 7,1 n/a 3820,0 
Pakalpojumi 70,3 59,5 n/a  
- tirdzniecība 18,5 16,7 n/a 4940,0 
- viesnīcas un restorāni 1,3 2,3 n/a 2491,0 
- transports un sakari 15,5 8,1 n/a 8274,0 
- finan�u starpniecība 4,8 1,5 n/a 13978,0 
- operācijas ar nekustamo 
īpa�umu, noma u.c. 
komercdarbība 

11,2 4,3 n/a 11678,0 

- valsts pārvalde un 
aizsardzība, obligātā sociālā 
apdro�inā�ana 

6,6 7,1 n/a 3987,0 

- izglītība 5,2 9,2 n/a 2536,0 
- veselība un sociālā aprūpe 3,0 5,2 n/a 2593,0 
- citi pakalpojumi 4,2 5,1 n/a 3644,0 
Kopā 51 100,0 100,0   

Avots: Centrālais statistikas birojs un Ekonomikas ministrija 

                                                 
51 Kopā sastāda primārās nozares + sekundārās nozares + elektroenerģija, gāze un ūdens apgāde + 
būvniecība + pakalpojumi. 
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2.3.1. Primārās nozares 
75.  Primārās nozares ietver lauksaimniecību, me�istrādi un zivsaimniecību (sk. VPD nodaļas 

2.6.2., 2.6.3., 2.6.4.) un ieguves rūpniecība, lai gan tai ir neliels ieguldījums IKP. Visas 
trīs nozares kop� deviņdesmitajiem gadiem ir tiku�as pakļautas nozīmīgām izmaiņām un 
da�ādiem sociāliem un ekonomiskiem pārkārtojumu procesiem. Pāreja no plānveida 
ekonomikas uz tirgus ekonomiku vēl joprojām ir jūtama lauku ekonomikā. Tomēr da�ās 
Latvijas lauku teritorijās (piemēram, Zemgalē) ir vērojama dzīvotspējīgu saimniecību 
veido�anās un attīstī�anās. �ajos reģionos ir tiku�as ieguldītas investīcijas saimniecību 
tehnoloģijās un attīstīta mūsdienīga saimnieko�anas prakse. Tāpēc �ajās teritorijās ir 
vērojama konkurētspējīgu un mūsdienīgu saimniecību veido�anās. Produkcijas ra�o�ana ir 
orientēta uz tām jomām, kurās Latvijai varētu būt salīdzino�ās priek�rocības (piemēram, 
piena ra�o�ana, rapsis, labība). 

76.  To apliecina arī tas, ka atsevi�ķās lauksaimniecības un pārtikas ra�o�anas apak�nozarēs 
tiek aktīvi risināti konkurētspējas un kvalitātes jautājumi. Tomēr �ī attīstība vēl ir agrīnā 
stadijā un bie�i vien tiek stimulēta no ārvalstu investoru puses. Daudzās pārtikas 
ra�o�anas jomās nav sasniegti tādi standarti, kas ļautu produkcijai konkurēt 
starptautiskajos tirgos. Daudzi mazie pārtikas uzņēmumi saskaras ar lētākas un augstākas 
kvalitātes produkcijas esamību iek�ējā tirgū. Daudzu pārtikas pārstrādes uzņēmumu 
produkcija ir ar zemu pievienoto vērtību un ir orientēta eksportam uz NVS valstīm. 

77.  Viena no lauksaimniecības nozares pozitīvajām pusēm ir veselīgs līdzsvars starp 
lauksaimniecību un vidi. Aktīva lauksaimniecība un zems da�ādu mēslo�anas līdzekļu 
pielietojums ir devu�i iespēju saglabāt augstu bioloģisko daudzveidību un veselīgu lauku 
vidi. Minētās priek�rocības dod iespēju attīstīt gan lauku tūrismu, gan veselīgas 
lauksaimniecības produkcijas ra�o�anu, ja tiek nodro�inātas atbilsto�as investīcijas gan 
cilvēkresursos, gan infrastruktūrā, gan arī produkcijas attīstībā.  

78.  Me�i aizņem vairāk nekā 40% no valsts teritorijas. Me�i ir neatņemama lauksaimniecības 
un lauku ekonomikas sastāvdaļa, kas nodro�ina arī sezonāla rakstura nodarbinātības 
iespējas. Latvijas me�u produkcijai ir augsta kvalitāte, un tā ir atzīta arī starptautiskajos 
tirgos. Taču me�a fragmentārisms un sliktie ceļi pie me�u resursiem kavē konkurētspējīgu 
me�rūpniecību. Tomēr nelielajos me�istrādes uzņēmumos nav attīstīti atbilsto�i me�u 
apsaimnieko�anas principi. Sāka attīstīties zemes apvieno�anas tendence, bet �o procesu 
vajadzēs paātrināt, ja Latvija vēlas sasniegt savu potenciālo salīdzino�o priek�rocību 
kokmateriālu kvalitātes jomā. Ir nepiecie�ama apmācība me�saimniecības vadībā un 
me�u apsaimnieko�anā. 

79.  Nelielās saimniecības neveicina lauksaimniecības kā tautsaimniecības nozares attīstību 
(piemēram, Latgalē). Produkcijas ra�o�anā turpina dominēt naturālā saimnieko�ana. 
2001.gadā 67% no kopējā saimniecību skaita ra�oja produkciju savām vajadzībām. Tikai 
9,6 % no saimniecībām vairāk nekā pusi produkcijas ra�o tirgus vajadzībām. Vidējais 
ienākums uz vienu iedzīvotāju lauksaimniecībā (pēc nodokļiem) joprojām ir kritiski zems 
� vidēji 120 EUR mēnesī (tikai 52% no vidējās darba samaksas valstī pēc 2001.gada 
datiem). 

80.  Daudzu ES valstu pieredze liecina, ka lauksaimniecībā strauji palielinās bezdarbs. 
Modernizācijas procesi jau tagad ir samazināju�i nodarbinātības iespējas �ajā nozarē. 
Tomēr 45,6% no kopējā lauku teritoriju iedzīvotāju skaita vēl joprojām ir nodarbināti 
lauksaimniecībā un me�saimniecībā. Nodarbinātības iespēju trūkums īpa�i mazajās 
saimniecībās ietekmē arī zemo produktivitātes līmeni. Tāpēc par prioritāti ir uzskatāma 
konkurētspējīgas lauksaimniecības un pārtikas ra�o�anas nozares veido�ana, kā arī lauku 
ekonomikas pārveido�ana, lai nodro�inātu atbilsto�us un patstāvīgus iztikas līdzekļus 
lauku iedzīvotājiem. 
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81.  Lauku iedzīvotāji pēdējo desmit gadu laikā ir jutu�i �o pārejas procesu ietekmi. Tiem ir 
bijis jāsaskaras ar augsto bezdarba līmeni, zemo ienākumu apjomu, investīciju trūkumu, 
darba vietu neesamību, samazinājumu no nodokļu ieņēmumiem, neatbilsto�iem valsts un 
pa�valdības pakalpojumiem, kā arī pieaugo�u tendenci, ka jaunie�i pārceļas uz dzīvi 
pilsētās vai aizbrauc no valsts. Arī valdība ir apzinājusies �o problēmu un nepiecie�amību 
pēc lauku teritoriju sociālā kapitāla atjauno�anas. Lauku teritoriju iedzīvotāji un vietējās 
pa�valdības strādā partnerībā, lai sagatavotu vietējās stratēģijas, lai risinātu eksistējo�ās 
problēmas. (piemēram, Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programma Latgalē un 
Zemgalē). 

82.  Lauku ekonomikas diversifikācija ir viena no valdības prioritātēm, kas tiek īstenota, 
pamatojoties uz lauksaimniecības un pārtikas sektoru stiprajām pusēm. SAPARD 
programmas ievie�ana tika uzsākta 2002.gadā. Ir pozitīvas iezīmes tam, ka sniegtās 
investīcijas stimulēs konkurētspējīgu un videi draudzīgu lauksaimniecību. Tās ietvaros 
atbalsts tiek sniegts arī lauksaimniecības diversifikācijas pasākumiem, kas ir būtisks 
instruments, lai veicinātu nozares restrukturizāciju. SAPARD ietvaros atbalsts tiek sniegts 
arī pārtikas pārstrādes modernizācijai ar uzsvaru uz konkurētspējas paaugstinā�anu un 
augstāku pievienoto vērtību, kā arī uzlabotu mārketingu. 

83.  Zivsaimniecības sektorā, samazinoties zivju kvotām, tiks ietekmēta arī zvejas flote (mazie 
uzņēmumi kļūs ekonomiski vājāki). Ierobe�ots jaunu investīciju ieplūdes apjoms rada 
pesimistisku tendenci zivsaimniecībā Baltijas jūrā. Zivsaimniecības sektorā dominē mazie 
zvejas kuģu īpa�nieki, kas darbojas Baltijas jūrā. Nodarbinātības trūkums un nelielā 
ekonomiskā aktivitāte ir draudi neliela apjoma piekrastes zvejai. Zivsaimniecības 
produkciju raksturo preces ar zemu pievienoto vērtību, kas galvenokārt orientētas uz NVS 
valstu tirgiem. Produkcijas ra�o�anas apjomu samazinājums, kas raksturojams ar 
ekonomiskās aktivitātes un ienākumu nelielo apjomu, ir ietekmējis tās teritorijas, kurās �ī 
nozare ir dominējusi. 

2.3.2. Sekundārās nozares � rūpniecība 
84.  Sekundārajās nozarēs ietilpst metāla rūpniecība, tekstilrūpniecība, kokapstrāde un 

pārtikas ra�o�ana. Detalizētāku aprakstu par kokapstrādi un pārtikas ra�o�anu skatieties 
2.7. nodaļā. 

85.  Metāla rūpniecība ir uzskatāma par vienu no galvenajām tradicionālās �vecās 
ekonomikas� nozarēm Latvijā. �ī nozare ir pietiekami svarīga, ņemot vērā tās īpatsvaru 
eksportā. Vairāk nekā 90% no sara�otās produkcijas tiek eksportēta. Visvairāk tiek 
eksportēts uz ES valstīm (45% 2001.gadā). Tomēr pēc iestā�anās ES uz �o nozari 
attieksies valsts atbalsta noteikumi. Valsts atbalsta mehānismu samazinājums ietekmēs arī 
nodarbinātību. Nozares turpmākai attīstībai ir nepiecie�amas investīcijas pētniecībā, kā arī 
jaunu konkurētspējīgu produktu ra�o�anai. Nodarbinātības problēmu risinā�anai ir 
nepiecie�ams attīstīt alternatīvas nodarbinātības iespējas, apmācības un ir jāveicina 
uzņēmējdarbības uzsāk�anu. 

86.  Citām rūpniecības nozarēm ir lielākas izaugsmes iespējas. �ajās vado�ajās nozarēs ietilpst 
kokapstrāde, pārtikas ra�o�ana un tekstilrūpniecība. �ie sektori ir balstīti uz eksportu, 
tajos ir augstāka darbaspēka produktivitāte, kā arī tie veido salīdzino�i lielu īpatsvaru 
iek�zemes kopproduktā. �o sektoru produktivitātes saglabā�anai nepiecie�ami atbalsta 
pasākumi, īpa�i investīcijas cilvēkresursos. 

87.  Me�saimniecības un pārtikas produktu apstrādes apjoms parādās eksporta rādītājos (virs 
75% no kopējās eksportētās produkcijas), bet tam ir neliels īpatsvars Latvijas ekonomikā. 
Nozīmīgs pārtikas produkcijas tirgus ir NVS un Baltijas valstis, kur cenu līmenis ir 
salīdzino�i zemāks nekā ES valstīs. Tāpēc ir nepiecie�ams atbalsts tehnoloģiju, ra�o�anas 
un mārketinga veicinā�anai, kā arī cilvēkresursu attīstībai, lai nodro�inātu pieeju 
konkurētspējīgiem noieta tirgiem. 
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88.  Kokapstrādes produkcijas eksports dominē kopējā Latvijas eksporta struktūrā (40% 
2001.gadā), kā arī ir nozīmīgs faktors ārējās tirdzniecības negatīvās bilances 
samazinā�anai. Neskatoties uz izejvielas augsto cenu, kokapstrādes produkcija ir ar zemu 
pievienoto vērtību, eksportētā produkcija galvenokārt ir baļķi, kokmateriāli un zemas 
vērtības mēbeļu izstrādājumi. Virzība uz augstākas pievienotās vērtības produkciju ir 
jāīsteno, attīstot un pārveidojot nozari kopumā, iesaistot arī citas nozares. �ī integrētā 
pieeja aptvertu dizaina pakalpojumus, būvniecību, celtniecības materiālus, transportu, 
pētniecību un attīstību, enerģētiku, apmācības un cilvēkresursu attīstību.5  

89.  Ma�īnbūve un tekstilrūpniecība ir uz eksportu orientētas nozares (2001.gadā 90% no 
tekstilnozares produkcijas tika eksportēta, no kurām 83% uz ES). Lai gan nozare līdz �im 
galvenokārt darbojās tirgus zemu izmaksu segmentā un konkurē ar citām zemu algu 
nozarēm, tai ir daudzsolo�s izaugsmes potenciāls, un tā virzās uz lielākas pievienotās 
vērtības ra�o�anu, piemēram, 2002.gadā eksports uz attīstītajām valstīm nozīmīgi pieauga 
� piemēram, uz Itāliju par 37%, uz ASV � 42%. Tādas nozares kā tekstilrūpniecība un 
apģērbu ra�o�ana sniedz iespēju sievie�u nodarbinātībai, īpa�i lauku teritorijās, kur nav 
nodarbinātības iespēju lauksaimniecībā. Tāpēc līdzīgi kā me�saimniecības sektorā, lai 
veicinātu pāreju uz lielas pievienotās vērtības ra�o�anu, ir jāattīsta integrēta pieeja 
tekstilrūpniecības un saistīto nozaru attīstībai, apvienojot iespējas, ko dod dizains, 
apmācība un cilvēkresursu attīstība, loģistika un citi pakalpojumi. Lai to sasniegtu, ir 
jāveicina klastera tipa augstākminēto nozaru un projektu sadarbību (piemēram, attīstīt 
tekstildizainu un nodro�ināt cilvēkresursu apmācību). 

2.3.3. Terciārās nozares � pakalpojumi 
90.  Pakalpojumu straujā attīstība nodro�ina iespējas ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomikas 

izaugsmei. Mazumtirdzniecības attīstība nodro�ina gan darba vietu, gan arī investīciju 
pieaugumu. Nozīmīgākais pieaugums kop� deviņdesmito gadu vidus ir novērojams 
būvniecībā, arī finan�u pakalpojumi un mazumtirdzniecība nepārtraukti papla�inās. 

91.  Transports un pārvadājumi ir nozīmīga pakalpojumu sastāvdaļa. Lai saglabātu 
konkurētspēju, ņemot vērā pēdējo gadu laikā pieaugo�o konkurenci Baltijas jūras reģionā 
(jauni konkurentu ceļi no NVS un citiem Baltijas kaimiņiem), ir jāizmanto visas iespējas, 
ko sniedz Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis. Ir nepiecie�ams uzlabot loģistikas 
infrastruktūru un pievienotās vērtības potenciāla attīstī�anu pārvadājumu nodro�inā�anai, 
izveidojot austrumu un rietumu savienojo�o tranzītu. Ir jāidentificē jaunas pievienotās 
vērtības iespējas, piemēram, austrumu produkcijas iepakojums piemērots Rietumu tirgum 
un otrādāk. �ādā veidā kuģu kravas loģistika var atbalstīt jaunu reģionālo izaugsmes 
centru nepiecie�amību. 

92.  Laika posmā no 1995. līdz 2001.gadam būvniecības nozares pieaugums ir bijis 9% gadā. 
Būvniecības pakalpojumu eksports ir pieaudzis (galvenokārt uz NVS valstīm) par 200% 
(2001.gadā sasniedzot 17 milj. latu). Prognozējams, ka �is pieaugums saglabāsies, 
papildus tam, tas var ietekmēt arī citas saistītās jomas (piemēram, būvmateriālu ra�o�ana), 
pieaugot pieprasījumam pēc jauniem mājokļiem un liela apjoma publiskās infrastruktūras 
projektiem (arī ar ES līdzfinansējumu). Tā rezultātā pieaugs arī pieprasījums pēc 
darbaspēka ar nepiecie�amajām iemaņām. 

93.  Tūrisms sniedz nelielu, bet potenciāli ļoti svarīgu ietekmi uz Latvijas ekonomiku, 
orientējot nacionālo ekonomiku uz pakalpojumiem ar lielu pievienoto vērtību.6 Pēdējo 
gadu izaugsme rāda �ī sektora potenciālu kā nacionālās ekonomikas �virzītājspēku�. 
Tūrisms ir kļuvis par ienākumu atslēgas nozari daudzos Latvijas reģionos. Tūrisma 
pakalpojumu eksporta īpatsvars Latvijas IKP sastāda 1,9% 2002.gadā. Latvijā ieceļojo�o 

                                                 
5Latvijas me�saimniecības klasteru stratēģija tika izveidota ar PHARE finansējuma atbalstu 
6 Latvijas ilgtermiņa ekonomiskā stratēģija, 2001. 
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personu skaits ir pieaudzis no 1,7 miljoniem 1996.gadā līdz 2,3 miljoniem 2002.gadā. 
Nodarbināto skaits Latvijā, kas tie�i ir saistīti ar tūrismu sastāda 2,5% un netie�i � 7,3%. 
Informāciju par detalizētāku tūrisma nozares analīzi skatieties 2.6.6. nodaļā. 

94.  Ieceļojo�o personu skaits nepārtraukti pieaug � 2002.gadā Latvijā par 11%, pasaulē 
attiecīgi � 3%, Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs � vidēji 4%. 2002.gadā kopējie 
ieceļotāju izdevumi Latvijā sasniedza 36% un sastāda 148,7 milj. EUR, pārsniedzot 
kopējos ikgadējos ieceļotāju izdevumus Latvijā 2001.gadā. 2002.gadā vidējais ieceļotāju 
uzturē�anās ilgums Latvijā sasniedza 2,1 dienu, bet vidējie ikdienas izdevumi samazinājās 
no 40 uz 30 EUR. Gultu skaits 297 viesnīcās un tūristu mitinā�anās vietās ir 19 093 ar 
vidējo gultu izmanto�anas rādītāju 2002.gadā � 31%. 2002.gadā 666 tūksto�i personu 
uzturējās viesnīcās un citās tūristu mitinā�anās vietās, kas ir par 14% vairāk nekā 
2001.gadā. Iek�zemes tūrisma ietvaros: 2002.gadā 1,8 miljoni vietējo ceļotāju veica 8,57 
milj. iek�zemes ceļojumu ar vidējiem ikdienas izdevumiem 20 EUR apmērā, un kopējie 
vietējo ceļotāju izdevumi sastāda 108.6 milj. EUR. 

95.  Ārvalstu tūristi galvenokārt nāk no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Somijas, Vācijas un 
citām valstīm. Apmēram 19% no ieceļotājiem brauc uz �ejieni pavadīt savas brīvdienas, 
un 20% brauc uz Latviju darba darī�anās. Visvairāk tūristi apmeklē Rīgu, bet ir pieaudzis 
to cilvēku skaits, kas apmeklē citas vietas. Transporta veids, ko izmanto ārvalstu un 
vietējie ceļotāji, ir ceļu transports (81%), gaisa un jūras transports (kopā 7%), dzelzceļ�, 
attiecīgi � 5%. Latvijas tūrisma pakalpojumi nav da�ādoti un vairākums ir koncentrēti 
Rīgas reģionā. Ārpus galvaspilsētas iespējas nodro�ināt tūrisma pakalpojumus nav 
attīstītas gan kvalitātes, gan kvantitātes ziņā, un tām ir da�i strukturālie un izvietojuma 
trūkumi, kas samazina konkurences iespējas Latvijas tūrisma produktiem. Reģioni, 
kuriem nav vai ir vāja infrastruktūra un ceļu zīmju sistēma, zema uzturē�anās vietu 
kvalitāte, kuriem ir kultūras un vēsturiskā mantojuma potenciāls, jauni tūrisma piesaistes 
objekti un eksistējo�ā tūrisma resursu projekti (piemēram, dabas vēsturiskais un kultūras 
mantojums), rada izaicinājumus nozīmīgas attīstības iespējām. 

2.3.4. Perspektīvās nozares: virzoties uz zinā�anām balstītu 
ekonomiku 
96.  Kā minēts iepriek�, viena no valdības stratēģiskajām prioritātēm konkurētspējas 

nodro�inā�anai, ir sagatavot bāzi, lai virzītos uz zinā�anām balstītu ekonomiku. Da�ās 
jomās jau �obrīd ir novērojama zināma kapacitāte, piemēram, informācijas tehnoloģijas 
(telemātika un multimedija), biotehnoloģija pārtikas sektorā, ar kokrūpniecību saistītās 
zinātnes, materiālās zinātnes, ieskaitot optisko elektroniku, nano-tehnoloģijas, 
kompozītmateriālus un organisko ķīmiju.   

97.  Lai nodro�inātu �ī stratēģiskā virziena attīstību, ir nepiecie�ams veikt pla�u pasākumu 
kopumu. Viens no galvenajiem izejas punktiem, attīstot un balstot ekonomiku uz augsto 
tehnoloģiju perspektīvajām nozarēm, ir labi attīstīta pētniecība un tehnoloģiskais attīstības 
tīkls. Ļaujot nozarēm un cilvēkiem, kas strādā tajās, viegli ieiet pasaules uz zinā�anām 
balstītajā ekonomikā � kapitāla pieejamības, jauninājumu un darbaspēka mobilitātes ziņā. 

98.  �obrīd inovāciju ietekme uz Latvijas ekonomiku ir salīdzino�i neliela. Kā jau iepriek� 
identificēts makroekonomikas situācijas analīzes sadaļā, lai nodro�inātu uz jaunām 
tehnoloģijām balstītu ekonomikas izaugsmi, Latvija ir atkarīga no ārvalstu tie�ajām 
investīcijām. Salīdzinot ar citām līdzīgām ES kandidātvalstīm, investīcijas pētniecībā un 
attīstībā ir nelielas (2001.gadā publiskais finansējums veidoja 0,22% no IKP). 

99.  Ir nepiecie�ams palielināt publiskās investīcijas pētījumiem un inovācijām, ievērojot arī 
absorbcijas kapacitāti, lai stimulētu privātās investīcijas un sasniegumu pielietojumu, 
veicinot Latvijas konkurētspēju uz zinā�anām balstītā ekonomikā. �obrīd 10 ES 
kandidātvalstu vidū Latvija ieņem 7.vietu inovāciju jomā, par indikatoru izmantojot 
pieteikto patentu skaitu laika posmā no 1998. līdz 2000.gadam (Otrais progresa ziņojums 
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par ekonomisko un sociālo kohēziju). Jaunajiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
tehnoloģijām, ir ierobe�ota pieeja pie finan�u resursiem. Ne privātais, ne publiskais 
finansējums nenosedz �o trūkumu. Arī pētniecības un attīstības infrastruktūra augstākās 
izglītības iestādēs neatbilst starptautiskajiem standartiem. Gan finansējuma, gan resursu 
trūkuma dēļ studentiem nav pievilcīgas eksaktās zinātnes (fizika, ķīmija u.c.), kā arī nav 
intereses darboties pētniecībā, un tas nenodro�ina nepiecie�amos cilvēkresursus 
pētniecības iestādēs. Vidējais zinātnieku vecums (ar PhD grādu) pārsniedz 50 gadus. 

100.  Tādējādi netiek izmantotas tehnoloģiju pārneses iespējas starp pētniecības iestādēm un 
uzņēmumiem. �īs problēmas risinā�ana ir uzsākta Phare programmas ietvaros. Arī saikne 
starp vietējiem ra�otājiem un pētniecības iestādēm ir tikai sākotnējās attīstības stadijā. 
Latvijas pētniecības sabiedrībai ir ierobe�otas iespējas sasniegt starptautiskos standartus 
(piemēram, hidromagnētikas dinamika). Taču ir neliela pāreja uz komerciālu inovāciju. Ir 
nepiecie�ami apjomīgi resursi un investīcijas, lai pētniecības priek�rocības transformētu 
jaunos pakalpojumos un precēs. Detalizētākai informācijai par zinātnes komercializāciju 
un inovāciju potenciālu Latvijas ekonomikā skatieties 2.4.2. nodaļu. 
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2.4. Uzņēmējdarbības attīstība 

2.4.1. Uzņēmējdarbības vide 
101.  Konkurētspējīgas ekonomikas pamats ir uzņēmējdarbībai labvēlīga vide, kas nodro�ina 

augo�as pa�māju un ārvalstu investīcijas, tādējādi radot pamatnosacījumus ekonomikas 
restrukturizācijai un modernizācijai. 

102.  Latvijā ir neliela ekonomiskā aktivitāte, ko raksturo 2002.gada jūlija rādītājs � 18,3 
ekonomiski aktīvo uzņēmumu uz 1000 iedzīvotājiem, salīdzino�i vairumā ES valstu 
attiecīgais rādītājs ir 40-60 uzņēmumi. 

7. tabula. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (1997.-2002.)* 

Uzņēmumu skaits Uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 

Gads Kopā MVU MVU 
procenti no 

kopā 

Kopā MVU MVU 
procenti no 

kopā 

1997 28373 28152 99% 11,72 11,63 99% 
1998 31559 31355 99% 13,15 13,07 99% 
1999 37603 37324 99% 15,79 15,67 99% 
2000 41992 41710 99% 17,76 17,64 99% 
2001 40668 40401 99% 17,34 17,22 99% 
2002       ~18,3 ~18,2 99% 

* Attiecīgā gada beigu dati (izņemot 2002.gada jūniju) 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2002 

103.  Galvenais cēlonis zemajiem ekonomiskās aktivitātes rādītājiem valstī ir zemais 
konkurētspējīgu jaundibināto uzņēmumu skaits. 2001.gada beigās 45,9% no visiem 
ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem valstī bija dibināti laikā no 1991. līdz 1995.gadam, 
savukārt tikai 15,4% - 2000. un 2001.gadā7. Tas liecina, ka joprojām darbojas daudz 
uzņēmumu, kas dibināti tie�i pārejas posma pirmajos gados, kamēr salīdzino�i mazāks ir 
jaundibināto uzņēmumu skaits, jo tiem ir grūtības iegūt pastāvīgu vietu tirgū. Ierobe�ota 
ir arī sievie�u aktivitāte uzņēmumu veido�anā, ko pierāda fakts, ka 2001.gadā tikai 40,9% 
(Eurostat) no visiem darba devējiem bija sievietes. �o problēmu parāda pa�reizējā 
situācija Latvijā � darba devēju un pa�nodarbināto personu skaits ir salīdzino�i zems � 
13,2% no kopējā nodarināto skaita (ES vidējais � 15,6%). Sievie�u skaits uzņēmēju vidū 
ir zems (tikai 1,5% nodarbināto sievie�u ir darba devējas, vīrie�i � 4,8%). 

104.  Salīdzinot ar deviņdesmito gadu sākumu, �obrīd, kad Latvijā faktiski ir beigusies pāreja 
uz tirgus ekonomiku, potenciālajam uzņēmējam, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, ir 
nepiecie�ama labāka izpratne par tirgus procesiem, tendencēm un struktūras izmaiņām, 
biznesa uzsāk�anas un vadības prasībām. 

105.  Baltijas valstu mājsaimniecību apsekojuma8 rezultāti liecina, ka 2002.gadā tikai 31% no 
visām mājsaimniecībām Latvijā ir uzkrājumi (Igaunijā � 44%, bet Lietuvā � 55%), kas 

                                                 
7 Centrālās statistikas pārvalde, Latvijas makroekonomika skaitļos, 2002. 
8 Tirgus izpētes firma �Emor� veiktā aptauja, 2002.gada septembris/oktobris. 
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būtiski sa�aurina potenciālo uzņēmēju loku, jo aptuveni 2/3 no visiem iedzīvotājiem 
trūkst minimālais nepiecie�amais starta kapitāls. Ārējā finansējuma iespējas kavē 
neadekvāts ķīlas novērtējums. Uzņēmējdarbības uzsāk�anu sadārdzina arī 
uzņēmējdarbībai piemērotu telpu trūkums un neattīstītā infrastruktūra. Latvijas uzņēmēju 
aptaujas9 dati liecina, ka pa�i uzņēmēji kā vienu no problēmām atzīmē līdzekļu trūkumu 
uzņēmējdarbības papla�inā�anai un starta kapitāla trūkumu uzņēmējdarbības uzsāk�anai. 

106.  Pēdējos gados ekonomiskās darbības aktivizē�anās un kredītriska mazinā�anās rezultātā 
pieaudzis Latvijas banku izsniegto kredītu īpatsvars pret IKP10, kopumā joprojām 
problemātiski ir saņemt aizdevumus MVU11, jo īpa�i jaunizveidotiem uzņēmumiem, jo 
tiem bie�i vien nav pietiekama aizdevuma nodro�inājuma12 un kredītvēstures, kā arī trūkst 
zinā�anu par projektu kvalitatīvu sagatavo�anu. Savukārt bankas, izskatot MVU kredītu 
pieteikumus, veic tikpat lielu administratīvā darba apjomu, kā strādājot ar lielu 
uzņēmumu projektiem, attiecīgi, komercbankas vairāk ir ieinteresētas piesaistīt lielos vai 
vidējos uzņēmumus. Lai atrisinātu �o problēmu, tika izveidota vēl viena Valsts palīdzības 
programma, kas nodro�ina kredītgarantiju atbalstu, un to īsteno Latvijas Garantiju 
aģentūra. 

107.  Lai arī aizdevumu procentu likme nav galvenais �ķērslis MVU finansējuma saņem�anai, 
tā tomēr ir salīdzino�i augsta, īpa�i investīciju kredītiem mikro un mazajiem uzņēmumiem 
atpaliku�ajās teritorijās, jo bankām ir jāpārliecinās par aizdevuma zaudējumu seg�anu. 
Vidēji valstī likme investīciju kredītiem uzņēmumos ir 11%, bet atpaliku�ajās teritorijās 
tā ir vidēji par 4 procentpunktiem augstāka. Neskatoties uz to, ka procentu likmes turpina 
samazināties, nacionālajā valūtā izsniegto kredītu procentu likmes Latvijā ir salīdzino�i 
augstākas par ES valstu likmēm (6%). Tāpēc bie�i finansējums nav pieejams MVU, kuri 
ierosina drosmīgus projektus, kuriem parasti ir lielāka riska pakāpe finan�u risku 
ekspertīzes trūkuma un augstāku kredītizmaksu dēļ. Investīciju fondi spēj finansēt tikai 
nelielu daļu īpa�i pievilcīgu MVU projektu, jo riska fondu tirgus apjoms ir salīdzino�i 
neliels. Tā rezultātā ir ierobe�otas izie�anas iespējas (pārdodot kapitāla daļas), bez tam 
Latvijas MVU nav raksturīgi piesaistīt papildus investorus uzņēmējdarbības attīstībai. 
Sadarbībā ar Investīciju fondu ir realizēti apmēram 100 projektu, tomēr ieguldījumu 
nelielā skaita dēļ ietekme uz tautsaimniecības attīstību ir neliela. 

108.  1999.gadā Ministru kabinets akceptēja Latvijas MVU attīstības kreditē�anas projekta 
koncepciju, saskaņā ar kuru tika izstrādāta un apstiprināta MVU attīstības kreditē�anas 
programma, kuras īsteno�ana tika uzticēta valsts komercbankai Latvijas Hipotēku un 
zemes bankai, resursu piesaistei MVU atbalsta aizdevumu izsnieg�anai, pie�ķirot valsts 
galvojumu 17 milj. EUR apmērā. 2002.gada novembrī kopējais MVU attīstības 
kreditē�anas programmas kredītportfelis sasniedza 25,3 milj. EUR (738 aizdevumi), no 
kuriem 264 bija MVU atbalsta aizdevumi 9,3 milj. EUR apmērā. 25% atbalsta aizdevumu 
izsnieg�anas gadījumu saņēmējs ir bijis uzņēmējdarbības uzsācējs, 29% � MVU, kur� 
atrodas programmā norādītajos īpa�i atbalstāmajos reģionos, bet 44% � sievietes 
uzņēmējas. Pēc ekspertu vērtējuma, aptuveni 50% gadījumu programmas ietvaros 
izsniegtais aizdevums ir bijis pirmais komercbankas aizdevums attiecīgajam 
uzņēmumam. 

                                                 
9 Latvijas Hipotēku un zemes bankas pētījums �Mazās un vidējās uzņēmējdarbības vide Latvijā�, 
2002.gada jūlijs 
10 2001.gadā - 30%, kas gan joprojām būtiski atpaliek no attīstīto valstu rādītājiem. 
11 Saskaņā ar Hipotēku un zemes bankas pētījumu �Mazās un vidējās uzņēmējdarbības vide Latvijā� 
(2002.gada jūlijs) tikai 17,0% aptaujāto uzņēmēju, uzsākot savu uzņēmējdarbību, finanses ir 
aizņēmu�ies no bankas. 
12 Gadījumos, kad depozīts ir īpa�ums mazāk attīstītajās teritorijas, bankām ir tendence pārāk zemu 
novērtēt tā vērtību, kas nozīmē nepietiekamu kredīta apjomu projekta attīstībai 
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109.  Tā kā uzņēmējdarbības uzsācējiem nav pietieko�u apgrozāmo līdzekļu, lai saņemtu 
biznesa konsultācijas, piemēram, tādās svarīgās jomās kā kredīta pieteikumu 
sagatavo�ana, grāmatvedības un audita standartu ievēro�ana, da�ādi uzņēmējdarbības 
finansē�anas mehānismi, to vidū ir augsts neveiksmju īpatsvars. Nav pieejamas 
uzņēmējdarbības uzsāk�anas un vadības konsultācijas ar atvieglotiem nosacījumiem. 
MVU vidū kopumā trūkst arī atbilsto�u zinā�anu, kas nepiecie�amas, strādājot ārējos 
tirgos � tirgus pētniecībai, mārketinga pasākumu veik�anai, finan�u pieejamībai un 
finan�u vadībai, kvalitātes prasībām un projekta attīstībai. Lai atbalstītu �īs iniciatīvas, 
tika izveidota Valsts palīdzības programma �Projektu sagatavo�anas atbalsts�, taču 
neapmierino�ā līmenī ierobe�oto bud�eta resursu dēļ. Eso�ajiem MVU īpa�niekiem arī 
trūkst nepiecie�amās uzņēmējdarbības zinā�anas, lai darbotos starptautiskajā tirgū � jaunu 
tirgu apguve, mārketings un virzība. Lai to atrisinātu, tika izveidota Valsts palīdzības 
programma �Latvijas eksporta mārketinga programma�, bet tā bija neliela, tāpēc tika 
atbalstīta tikai daļa no visiem uzņēmumiem, kuriem bija nepiecie�ama palīdzība.  

2.4.2. Konkurētspēja (virzība uz zinā�anu ekonomiku) 
Zinātne, pētniecība, attīstība un inovācija 

110.  Pasaulē notiek ekonomiskās attīstības orientācija uz inovatīvo darbību. Augsto 
tehnoloģiju komponente ir kļuvusi par galveno valsts konkurētspējas faktoru un 
pievienotās vērtības avotu praktiski visām ekonomikas nozarēm. 

111.  ES 15 dalībvalstu zinātņietilpīgo ra�o�anas nozaru vidējais īpatsvars eksporta struktūrā ir 
30%. Taču Latvijā tas pa�laik nepārsniedz 6%. Latvija ir noteikusi attīstības virzienu 
Nacionālajā Inovāciju programmā 2003-2006, lai veicinātu inovāciju un augstu 
tehnoloģisko nozaru komercialaziāciju un attīstību uzņēmējdarbības vidē. 

112.  Latvijā ir pasaulē konkurētspējīgs zinātniskais potenciāls, lai pārstrukturizētu ekonomiku 
uz zinā�anām balstītu attīstības ceļu. �o potenciālu efektīvi izmantot uzņēmumu 
konkurētspējas cel�anai traucē eso�ās pētniecības bāzes (zinātnes infrastruktūra, 
cilvēkresursi) neatbilstība mūsdienu prasībām, saiknes trūkums starp zinātni un biznesu, 
kā arī vājā inovāciju sistēma. 

113.  Vāji attīstīta ir pielietojamā pētniecība, kas ir rezultāts nepietiekamajam zinātniskās 
izpētes darbu finansējumam. Valsts finansējums 2001.gadā � 0,2% no IKP � ir vairāk 
nekā trīs reizes zemāks rādītājs par vidējo ES dalībvalstīs. Privātā sektora investīciju 
apjoms zinātnē un tehnoloģiju attīstībā nav liels: 2000.gadā � 0,16% no IKP, pretstatā ES 
vidējiem rādītājam 1,2%. Saskaņā ar ekspertu vērtējumu Latvijā valsts 1 eiro piesaista 
tikai 0,40 eiro no privātā sektora, salīdzinājumam, ES �ī proporcija ir 1 pret 2. Valstī 
nedarbojas sistēma pētniecības darbu piedāvājuma un pieprasījuma apzinā�anai. Privātais 
finansējums ir ierobe�ots, jo pētniecības aktivitātes nav uz tirgu orientētas. Līdz �im 10% 
no valsts finansējuma zinātnei pie�ķirti tirgus orientētiem pētījumiem ar mērķi piesaistīt 
privātā sektora finansējumu. 

114.  Pētniecības un attīstības (P&A) turpmākās attīstības vīzija ir Vadlīnijas augstākās 
izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstībai (2002. � 2010. gads). Viens no uzdevumiem ir 
paaugstināt zinātnes lomu augstākajā izglītībā, īpa�i universitātēs, restrukturizējot 
pētījumu sistēmu. �obrīd eso�ie neatkarīgie pētījumu institūti, kas veic pamatpētījumus, 
tiks integrēti universitātēs. Atsevi�ķi pētījumu institūti, kas veic praktiskus pētījumus, tiks 
nodro�ināti ar nepiecie�amo finansējumu uzturē�anai un administrē�anai. Vēl viens 
pasākums ir saistīts ar akadēmisko un zinātnes personāla attīstību, motivējot studentus 
uzsākt doktorantūras studijas un pēc absolvē�anas turpināt pētījumus universitātēs un 
pētniecības institūtos. Vadlīnijas uzsver nepiecie�amību virzīt integrētu zinātnes, 
tehnoloģiju un inovāciju attīstību. �is uzdevums tiks sasniegts, sekmējot sadarbību starp 
zinātniskajām organizācijām, pētniecības institūtiem un ra�o�anas uzņēmumiem: 
izveidojot institūciju, kas koordinēs inovāciju sistēmu; virzot nozares radītu pētījumu 
projektus; attīstot inovāciju atbalsto�u infrastruktūru (piemēram, tehnoloģiju parks un 
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centri); un virzot ES 6. Ietvara programmas inovāciju un pētījumu projektus. �o 
pasākumu īsteno�ana pakāpeniski paaugstinās valsts bud�eta kopējos izdevumus P&A 
jomā.  

115.  99,9% no Latvijas uzņēmumiem ir mazi un vidēji uzņēmumi. MVU at�ķirībā no lieliem 
uzņēmumiem ir ierobe�otas iespējas apgrozāmos līdzekļus novirzīt ilgtermiņa 
investīcijās, it īpa�i P&A aktivitātēs. Ir nepietieko�a uzņēmumu koncentrācija (skatīt 
sadaļu Uzņēmējdarbības vide), kā arī riska kapitāla pieejamība, kas varētu atrisināt P&A 
finansē�anas problēmas. 

116.  70% no P&A finansējuma ES valstīs nodro�ina lieli uzņēmumi. Privāto investoru, īpa�i 
lielo ārvalstu investoru, interesi mazina fakts, ka eso�ajos, ES atzītajos (ES Vienotās 
pētniecības telpas) ekselences centros un citos vado�ajos pētniecības centros Latvijā 
pasaules līmeņa zinātniskā infrastruktūra ir pieejama ierobe�otā apmērā (izņēmumi ir 
tikai tie, kur privātie fondi pieļauj īpa�us pētniecības infrastruktūras nodro�inājumu, 
piemēram, Organiskās sintēzes institūts). Pētniecības infrastruktūra Latvijā ir veidota 
20.gadsimta 70 un 80.gados. Kop� 90.gadiem nelielo investīciju dēļ pētniecības 
infrastruktūra nav atjaunota ierobe�ota investīciju apjoma dēļ, saskaņā ar ekspertu 
aprēķiniem, tās nolietojums ir sasniedzis 95% no sākotnējās vērtības. Pētījumi rāda, ka 
Latvijai pa�laik ir nepiecie�amas apmēram 17 miljoni EUR lielas investīcijas tikai 
laboratorijās vien, bet pa�reizējā kopējā infrastruktūras vērtība ir aptuveni 2,5 � 4,3 
miljoni EUR. 

117.  Valstī ir perspektīvas zinātnes nozares ar joprojām spēcīgām zinātniskajām skolām, kas 
spējīgas konkurēt ar savu devumu pasaules līmenī (cietvielu fizika un modernie materiāli, 
informācijas tehnoloģijas, magnētiskā hidrodinamika, biomedicīna, farmaceitiskā ķīmija 
un koksnes ķīmija). Latvijai ir divas Eiropas līmeņa pētījumu infrastruktūras iestādes � 
Ventspils starptautiskais radio astronomijas centrs un eksperimentālais pētniecības 
aprīkojums Fizikas institūtā. 

118.  �o zinātņu nozaru kapacitāti apliecina Latvijas zinātnieku sekmes ES 5. Ietvara 
programmā (IP) pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomās, kurās Latvija piedalās, sākot 
no 1999.gada. Kopumā finansējums, kas apgūts, īstenojot sekmīgos projektus, divas 
reizes pārsniedz Latvijas dalības maksu programmas bud�etā.13 

119.  Arvien aktuālāks kļūst jautājums saistībā ar cilvēkresursu �kritiskās masas� 
nodro�inājumu pētniecības sektorā. Pa�laik pētniecības un attīstības jomā Latvijā ir 1,4 
darbinieki uz 1000 nodarbinātajiem, kamēr ES dalībvalstīs �is rādītājs ir 5,1. 
Neadekvātais pētniecības finansējums un nepiecie�amās infrastruktūras trūkums veicina 
kvalificētāko speciālistu, īpa�i gados jauno, aizplū�anu uz ārzemēm, bet pārsvarā uz 
Latvijas privāto sektoru ar zinātni nesaistītajos darbos. Taču zinātniskajam darbam 
Latvijā praktiski netiek piesaistīti citu valstu speciālisti. Līdz ar to ir novērojama 
zinātniskā personāla noveco�anas tendence � vidējais vecums turpina palielināties un 
pa�laik pārsniedz 56 gadus. Tikai 3% no zinātniekiem ir jaunāki par 36 gadiem. Lai 
uzlabotu pa�reizējo situāciju, tika izstrādāts Akadēmiskā un pētniecības personāla 
atjauno�anas programmas projekts. �īs programmas aktivitā�u mērķis ir piesaistīt jaunus 
un aktīvus speciālistus strādāt universitātēs un valsts pētījuma centros, kā arī motivēt 

                                                 
13 Kas attiecas uz iesniegto projektu skaitu un tiem, kurus līdzfinansēja EK, visveiksmīgākie bija 
Latvijas Valsts koka ķīmijas institūts (koka ķīmija un koka tehnoloģijas), LU Biomedicīnas pētījumu 
un studiju centrs (gēnu tehnoloģijs, biomedicīna un Latvijas iedzīvotāju gēnu datu bāzes attīstība), LU 
Valsts cietās fizikas institūts (materiālzinātnes un optiskās tehnoloģijas), LU fizikas institūts 
(magnetohidrodinamikas), LU Ūdensekoloģijas institūts (jūras un ūdens ekoloģija). Visveiksmīgākās ir 
2 pētniecības grupas no Rīgas Tehniskās universitātes: Biomateriālu laboratoriju un Materiālu un 
struktūras institūts (kompozītmateriāli un to grupas). LU Valsts cietās fizikas institūts tika nominēts kā 
ekselences centrs Latvijā materiālzinātņu jomā. 
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studentus uzsākt studijas doktorantūrā un turpināt veikt pētījumus pēc absolvē�anas, īpa�i 
zinātnē un in�enierijā. Speciālās programmas aktivitātes nodro�ina: 

− Doktorantūras stipendijas studijām Latvijā un ārzemēs spējīgākajiem 
doktorantūras studentiem pētniecības jomā, kur Latvijai trūkst akadēmiķu; 

− Pēc doktorantūras stipendijas pētījumu veik�anai pētniecības jomās, kuras ir 
nozīmīgas valsts ekonomikas attīstībai; 

− Stipendijas Latvijas zinātniekiem, kas strādā ārzemēs, lai veicinātu �o 
zinātnieku atgrie�anos dzimtenē un nodro�ināt iespējas dalību zinātnieku 
stipendiju konkursos un ieņemt akadēmiskus amatus augstākās izglītības 
iestādēs. 
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2.4.3. IKT risinājumi uzņēmējdarbībā 
120.  Uz zinā�anām balstītā ekonomikā svarīgas ir katra uzņēmēja iespējas un prasmes izmantot 

priek�rocības, ko dod mūsdienu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) 
risinājumi (tālvadības darbi, virtuālie uzņēmumi, tie�saistes tirdzniecība, finan�u 
transakcijas, piegādes valsts pasūtījumam u.c.). 

121.  Tomēr Latvijā �obrīd IKT risinājumu pielieto�ana uzņēmējdarbībā nav pietiekami 
izplatīta. Tas ir saistīts gan ar vāju izpratni par IKT iespējām, gan arī ar ierobe�otajiem 
apgrozāmajiem līdzekļiem, ko varētu investēt jaunās tehnoloģijās. To apliecina 2002.gadā 
Centrālās statistikas pārvaldes veiktais uzņēmumu datorizācijas līmeņa apsekojums, 
saskaņā ar kura rezultātiem, Latvijā tikai 39% uzņēmumu izmanto datorus (datori pieder 
76% no lielo uzņēmumu kopskaita, savukārt mazo uzņēmumu grupā datorizēti ir tikai 
27%). Visaugstākais datorizācijas līmenis ir Rīgas reģionā � 43%, bet visos pārējos 
reģionos 31% � 35% robe�ās. Vairāk nekā pusei no uzņēmumu rīcībā eso�ajiem datoriem 
ir samērā novecoju�i procesori. Interneta pieslēgums ir tikai 53%, bet sava mājas lapa 
interneta tīklā � tikai 12,5% no visiem uzņēmumiem, kuriem ir datori.  

122.  �obrīd visattīstītākie IKT risinājumi uzņēmējdarbībā ir elektronisko norēķinu sistēmas 
banku sektorā (saskaņā ar ziņu aģentūras EPI-LETA apkopotajiem datiem, internetbanku 
pakalpojumu lietotāju skaits 2001.gada beigās Latvijā sasniedza 117 000. Latvijā patlaban 
darbojas vairāk nekā 30 firmu, kas sniedz interneta pakalpojumus un konkurences 
rezultātā interneta izmanto�anas cenām ir tendence samazināties. Elektroniskā komercija 
Latvijā pagaidām ir salīdzino�i vāji attīstīta, piemēram, �business to business� (B2B) 
apgrozījums 2001.gadā veidoja 9,5 milj. latu, bet �business to consumer� (B2C) veikalu 
2001.gada apgrozījums bija 0,47 milj. EUR. Aptaujājot uzņēmējus, kuri lieto datoru, par 
galvenajām problēmām tirdzniecībai on-line re�īmā kā galvenais ierobe�ojums tiek 
minēts klientu vai citu uzņēmumu negatavība izmantot internetu komerciāliem nolūkiem.  

2.4.4. Atbilstība tirgus standartiem un prasībām vides aizsardzības, 
darba dro�ības un pircēju aizsardzības jomās 
123.  Kvalitātes nodro�inā�ana ir viens no galvenajiem uzņēmēju konkurences nodro�inā�anas 

līdzekļiem Eiropas Savienības tirgū. Kvalitātes sistēmas nodro�ina uzticību piegādāt 
kvalitatīvus un konkurētspējīgus produktus, kas atbilst ES un citām starptautiskajām 
prasībām. Galvenie kvalitātes nodro�inā�anas līdzekļi ir atbilstības novērtē�ana 
standartizācija, metroloģija un akreditācija. Tāpat Latvijas ra�otājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāievēro obligātās prasības, ko izvirza ES direktīvas (un Latvijas 
normatīvie akti, kas tās pārņem), lai būtu konkurētspējīgiem ES tirgū. 

124.  Pa�reizējā situācija vides aizsardzībā starp uzņēmumiem ir neapmierino�a. Piemēram, 
saskaņā ar likumu Par piesārņojumu ra�o�anas uzņēmumi ir klasificēti trijās kategorijās: 
A, B, C, kas atspoguļo to potenciālo kaitējumu piesārņojumam. �iem uzņēmumiem ir 
jāiegūst atbilsto�as licences, kas atbilst vides standartiem. �A kategorija� apvieno sevī 
uzņēmumus, kuriem ir saistības ieviest �Labākos pieejamos tehniskos risinājumus�, �B 
kategorija� attiecas uz uzņēmumiem, kuriem ir jāievie� tīrākie ra�o�anas principi, un � C 
kategorija� klasificē uzņēmumus, kuriem ir jādarbojas saskaņā ar galvenajiem vides 
noteikumiem. �obrīd no visiem �A kategorijas� 62 uzņēmumiem, kuriem ir nepiecie�ama 
licence, lai turpinātu savu darbību, tikai 7 uzņēmumi ir saņēmu�i tās; �B kategorijā� - 
tikai 28 no 4 000, un �C kategorijā� � 0 no 2 000. Uzņēmumiem, kuri darbojas nozarēs, 
uz kurām neattiecas augstākminētais likums, arī ir jāpilda speciālās vides prasības.  

125.  Attiecībā uz darba dro�ību ikgadējie uzņēmuma pārbau�u rezultāti, kurus veic Valsts 
darba inspekcija (pakļauta Labklājības ministrijai) 2002.gadā atklāja, ka 69% uzņēmumos 
ir pieļauti darba vides noteikumu pārkāpumi. 85,6% no visiem pārkāpumiem bija saistīti 
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ar darba dro�ību, salīdzinājumā ar 80,9% 2001.gadā. Ja darba dro�ības prasības netiek 
ievērotas, tas rada draudus gan strādnieku veselībai, gan uzņēmuma darbībai kopumā. 
Uzņēmums, ignorējot prasības, riskē ar to, ka tā darbību var apturēt.  

126.  Patērētāju aizsardzību ES tirgū nodro�ina produktu un ra�o�anas meto�u atbilstības 
kritēriji un prasības. Galvenā problēma Latvijas uzņēmumiem, lai pildītu tirgus standartus 
un prasības, ir nepietiekama pieeja informācijai par obligātām un brīvprātīgajām 
kvalitātes prasībām un veidiem, kā �īs prasības ieviest ra�o�anas procesā. 

127.  Atbilstības novērtē�anas infrastruktūra bie�i ir nepietiekama. Piemēram, Latvijā nav laika 
etalona, tas nozīmē, ka visiem ra�otājiem, kuru ra�o�anas process prasa precizitāti, 
mērinstrumenti vai nu jāpārbauda ārzemēs vai jāiegādājas etaloni pa�iem, kas būtiski 
sadārdzina ra�o�anas izmaksas. No Latvijas standartiem latvie�u valodā pieejami mazāk 
par 3%, kas liedz to pilnvērtīgu piemēro�anu un atbilsto�u produktu un pakalpojumu 
ra�o�anu (ra�otāji izmanto vecos PSRS GOST standartus, jo tie ir zināmi un strādniekiem 
saprotamā valodā). 

2.4.5. Starptautiskie tirgi 
128.  Ņemot vērā ierobe�otās vietējā tirgus iespējas (mazs iedzīvotāju skaits, zema pirktspēja) 

Latvijā, tautsaimniecības un atsevi�ķu uzņēmumu attīstība ir atkarīga no eksporta. Tomēr 
�obrīd eksporta apjomi un struktūra nav apmierino�a (skatīt sadaļu Makroekonomiskā 
situācija). Kā iemeslus nelielajam eksporta apjomam var minēt eksportējo�o uzņēmumu 
nelielo skaitu (2001.gadā produkciju eksportēja 12% no kopējā ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaita, tikai 0,5% no visiem eksportētājiem ir eksportēju�i preces virs 847 
EUR gadā). Savukārt lielākās nozares eksportē produkciju ar zemu pievienoto vērtību, vai 
arī eksportē uz zemu cenu tirgiem (galvenokārt uz NVS valstīm). Nespēju eksportēt 
produktu un eksportējamā produkta zemo pievienoto vērtību daļēji nosaka tas, ka 
uzņēmējiem nav prasmes darboties ārējos tirgos (nav spēju apgūt jaunus ārējos tirgus), 
kur preci var realizēt ar augstāku pievienoto vērtību. 

8. tabula. Latvijas uzņēmumu nozīmīgākās eksporta preču grupas un 
eksportētājuzņēmumu skaits (1998-2000) 

1998.gads 1999.gads 2000.gads  

  

Kopējais 
eksportējo�o 
uzņēmumu 
skaits  

Uzņēmumi, 
kuru 
eksports 
pārsniedz 
500 000 
LVL (~850 
tūkst. 
EUR) gadā 

Kopējais 
eksportējo�o 
uzņēmumu 
skaits  

Uzņēmumi, 
kuru 
eksports 
pārsniedz 
500 000 
LVL (~850 
tūkst. 
EUR) gadā 

Kopējais 
eksportējo�o 
uzņēmumu 
skaits  

Uzņēmumi, 
kuru 
eksports 
pārsniedz 
500 000 
LVL (~850 
tūkst. 
EUR) gadā 

Koksne un tās 
izstrādājumi 
(ieskaitot izstr. no 
koka) 

1276 107 1295 103 1293 119 

Ma�īnas, 
mehānismi; 
elektriskās 
iekārtas 

1246 25 1280 18 1380 20 

Metāli un to 
izstrādājumi 687 22 712 19 772 31 
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1998.gads 1999.gads 2000.gads  

  

Kopējais 
eksportējo�o 
uzņēmumu 
skaits  

Uzņēmumi, 
kuru 
eksports 
pārsniedz 
500 000 
LVL (~850 
tūkst. 
EUR) gadā 

Kopējais 
eksportējo�o 
uzņēmumu 
skaits  

Uzņēmumi, 
kuru 
eksports 
pārsniedz 
500 000 
LVL (~850 
tūkst. 
EUR) gadā 

Kopējais 
eksportējo�o 
uzņēmumu 
skaits  

Uzņēmumi, 
kuru 
eksports 
pārsniedz 
500 000 
LVL (~850 
tūkst. 
EUR) gadā 

Ķīmiskās 
rūpniecības un 
saskarnozaru 
produkcija 

510 26 518 21 559 22 

Koksnes 
papīrmasa; 
papīrs, kartons 

459 13 522 11 534 10 

Tekstilmateriāli 
un 
tekstilizstrādājumi

429 50 449 47 470 50 

Pārtikas 
rūpniecības 
produkti (ieskaitot 
dzērienus un 
tabaku) 

322 27 280 21 264 20 

Akmens, ģip�a, 
cementa, stikla, 
keramikas 
izstrādājumi 

    223 6 242 6 

KOPĀ 4929 270 5279 246 5514 278 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

129.  Ja koksnes papīrmasas, pārtikas un ķīmiskās rūpniecības produkcijas galvenie noieta tirgi 
ir NVS un Baltijas valstis, tad kokmateriāliem un tekstilizstrādājumiem � ES valstis. 
Ma�īnbūves, metālapstrādes, būvmateriālu eksportētāju galvenie tirgi vienlīdz ir ES, 
NVS, Baltijas valstis un citas. Galvenie iemesli, kāpēc konkrētās preces no konkrētās 
grupas tiek pārdotas tie�i minētajos tirgos, ir tirgu ģeogrāfiskais tuvums, konkrētā 
ra�o�anas sektora attīstības līmenis, vēsturiski izveidojusies sadarbība. 
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2.5. Darba tirgus un cilvēkresursu attīstība 
130.  Darba tirgus prasībām atbilsto�as, sabalansētas un mūsdienīgas izglītības sistēmas 

un nodarbinātības politikas ievie�ana, vienādu iespēju un sociālo iekļau�anas 
nodro�inā�ana un Lisabonas Stratēģijā, Eiropas nodarbinātības stratēģijā un 
Nodarbinātības vadlīnijās, Vienoto nodarbinātības prioritā�u novērtē�anā Latvijā, Kopējo 
iekļau�anas memorandā (tika parakstīts 2003.gada decembrī) izvirzīto mērķu ievēro�ana 
ir viens no priek�noteikumiem, lai Latvijā veidotos ES un globālā kontekstā 
konkurētspējīga ekonomika un darbaspēks. 

2.5.1. Nodarbinātība un bezdarbs 
131.  Demogrāfiskās prognozes paredz, ka darbaspēka skaits paliks stabils līdz 2010.gadam. 

Ekonomiski aktīvo skaits var samazināties 2010.-2020.gadā, un �o samazinājumu var 
pavadīt iedzīvotāju noveco�anās un būtiskas izmaiņas darbaspēka struktūrā � ātrs jaunu 
cilvēku vecumā no 15 līdz 24 gadiem samazinājums un cilvēku vecumā no 45 līdz 64 
pieaugums. 

132.  Saskaņā ar Darbaspēka pētījumu14 iedzīvotāju skaits vecumā no 15 līdz 64 pakāpeniski 
samazinās, un 2002.gadā tas bija 1591,4 tūksto�i (52,0% no tiem � sievietes, 42,5% � 
nelatvie�i). 

133.  Strādājo�o iedzīvotāju skaits 2002.gadā bija 10948 tūksto�i vecuma grupā no 15 līdz 64 
(48,5% no tiem sievietes, 41,6% � nelatvie�i), aktivitātes līmenis � 68,8% (64,1% �
sievietes, 67,3% � nelatvie�i). Sievie�u ekonomiskā aktivitāte �ajā vecuma grupā ir 
salīdzino�i augsta (64,1%) � un pārsniedz ES atbilsto�o rādītāju (60%), tomēr tas ir 
jāuzlabo. Vīrie�u līdzdalība darba tirgū diezgan ievērojami atpaliek no ES. Zema ir arī 
jaunie�u (15-24 gadi) līdzdalība darba tirgū � 39%, pēdējos gados �im rādītājam ir 
tendence samazināties (1999.gadā � 43,4%). Lai gan kop� 2001.gada, kas ir atskaites gads 
Vienotajam novērtē�anas dokumentam (VND) ir novērojams 1,4% pieaugums. 
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14 visi galvenie nodarbinātības rādītāji, uz kuriem atsaucas �ajā dokumentā atspoguļo gada vidējos, ja 
nav norādīts savādāk 
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15. attēls. Darbaspēks sadalījumā pēc dzimuma un vecuma 2002.gadā (tūkst.) 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde. Darbaspēka aptauju galvenie rādītāji 
Vīrie�i 

Sievietes  
 
134.  Ņemot vērā demogrāfisko situāciju, kad darba tirgū sāks ienākt 80. gados dzimu�ie 

(dzimstība bija gandrīz divreiz augstāka nekā �obrīd � 2002.gadā Latvijā bija 184,3 
tūksto�i cilvēku vecuma grupā 15 � 19, salīdzinājumā ar 161,8 tūksto�iem cilvēku 
vecuma grupā 20 � 24), un pieaugo�o dienas nodaļas studentu skaitu, var prognozēt labi 
izglītota, jauna darbaspēka pieplūdumu tuvākajos gados, jo īpa�i, ja tiks sniegts atbalsts 
tiem, kuri pirmo reizi iekļausies darba tirgū. Arī tā ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju daļa, 
kura �izkritusi� no darba tirgus, kas veido vairāk nekā ¼ daļu no ekonomiski 
neaktīvajiem iedzīvotājiem, uzlabojot nodarbinātības un izglītības pasākumu kvalitāti un 
pieejamību, varētu aktīvi iekļauties darba tirgū, paaugstinot līdzdalības rādītājus. 

135.  Latvijas darbaspēka izglītības līmenis ir salīdzino�i augsts. Saskaņā ar Centrālās 
statistikas pārvaldes datiem 2002.gadā 21,8% no visa darbaspēka bija ar augstāko 
izglītību (no tiem vairāk nekā 50% sievietes), ar vidējo (ieskaitot profesionālo) izglītību 
bija 63,5%, savukārt 13,6% ar pamata un zemāku par pamata izglītību. 

136.  Nozīmīgas teritoriālas (NUTS IV) at�ķirības darba tirgus rādītājos var izskaidrot ar 
problēmām pārejas periodā no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku. Piemēram, 
aktivitātes Rīgas reģionā 2001.gadā bija 72,1%, bet Latgales reģionā (Latvijas Austrumu 
daļā) tas bija tikai 62,7%. Darbaspēka koncentrāciju Rīgas reģionā var izskaidrot ar 
labākām uzņēmējdarbības un izglītības iespējām, kā arī ar labāku infrastruktūru ap 
galvaspilsētu. 

137.  Nodarbinātības līmenis Latvijā 2002.gadā sasniedza 60,5% (nelatvie�u nodarbinātības 
līmenis � 50,0%). Salīdzinot kopējo nodarbinātības līmeni Latvijā 2001.gadā (VND 
atskaites gads) � 58,8%, var novērot situācijas uzlabo�anās darba tirgū. Sievie�u 
nodarbinātības līmenim ir tendence pieaugt � (saskaņā ar Eurostat datiem � 57,6%), kas 
nedaudz pārsniedz ES vidējo līmeni (55,5% � Eurostat), bet tomēr tas ir jāuzlabo. Vīrie�u 
nodarbinātības līmenis (saskaņā ar Eurostat datiem � 63,6%) nedaudz atpaliek no ES 
vidējā līmeņa (72,9% � Eurostat). 
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16. attēls. Nodarbinātības līmenis 2002.gadā (%) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde. Darbaspēka aptaujas galvenie rādītāji: Galvenie 2002.gada 
rādītāji 

Kopā 

Vīrie�i 

Sievietes 

ES 

Latvija 

138.  Latvijā turpinās nodarbināto pārdales process starp tautsaimniecības sektoriem: pēdējo 
piecu gadu laikā samazinājies strādājo�o skaits lauksaimniecībā un rūpniecībā, savukārt 
palielinājies būvniecībā un pakalpojumu nozarēs (skatīt sadaļu Tautsaimniecības nozaru 
attīstība), kas attaisno nepiecie�amību nodro�ināt iespējas darbaspēka pārkvalificē�anai. 

9. tabula. Nodarbināto iedzīvotāju struktūra pa tautsaimniecības nozarēm 

 1996.gads 2002.gads 

Nodarbināto kopskaits (tūkst.) 949 000 962 000 

Lauksaimniecība, medniecība, me�saimniecība (%) 16,8% 14,3% 
Rūpniecība (%) 21,7% 19,6% 
Būvniecība (%) 5,4% 6,2% 
Vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts (%) 12,3% 15,2% 
Viesnīcas un restorāni (%) 1,7% 2,5% 
Citi sektori (%) 42,1% 42,2% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde. Latvijas statistikas gadagrāmata 2002 

139.  Latvijā ir salīdzino�i zems darba devēju un pa�nodarbināto īpatsvars (saskaņā ar 
Eurostat 2002.gadā tas bija 13,2%, 40,9% no tiem � sievietes; ES vidējais � 15,6% no 
tiem 31,4% sievietes). Tas liecina par cilvēku nepietieko�o ekonomisko aktivitāti, kā arī 
atbilsto�u zinā�anu un pamatprasmju trūkumu. Salīdzino�i zems ir sievie�u īpatsvars 
uzņēmēju un vado�o speciālistu skaitā (tikai 1,5% no nodarbināto sievie�u skaita ir darba 
devēji, vīrie�i � 4,8%). 

140.  Adekvātu zinā�anu IKT, mūsdienīgu mārketinga meto�u izmanto�anā, kā arī 
sve�valodu zinā�anu trūkums samazina uzņēmuma konkurētspēju (piemēram, pēc 
Pasaules Bankas veiktajiem pētījumiem, 1999.gadā Latvijā to uzņēmumu, kuri savā 
darbībā izmantoja IKT iespējas, apgrozījums ievērojami pieauga pretstatā tiem 
uzņēmumiem, kuri neizmantoja IKT). Iesaistī�anās uzņēmumu profesionālajā attīstībā ir 
zema, jo ir ierobe�oti brīvie finan�u resursi un pārāk zemu novērtēta nepiecie�amība 
attīstīt cilvēkresursus MVU vadībā (Latvijā ir izveidots speciāls apmācību bud�ets tikai 
4% no uzņēmumiem, un tie lielākoties ir lieli uzņēmumi). Vadītāju apmācība sekmīgā 
uzņēmuma vadī�anā un P&A saistītās aktivitātes uzņēmumā ir vitāli svarīgas.  

141.  Nodarbinātības līmenis Latvijas reģionos ir at�ķirīgs, ņemot vērā reģionu 
nevienmērīgo sociāli ekonomisko attīstību. Augstākais nodarbinātības līmenis ir Rīgas 
reģionā � 64,0%, zemākais � Latgales reģionā ar 52,0%. Pēdējā laikā visos reģionos bija 
novērojams neliels pieaugums, ieskaitot Latgali, jo paaugstinājās uzņēmējdarbības 
aktivitātes. Darbaspēka reģionālā (ģeogrāfiskā) mobilitāte kā nozīmīgs instruments 
darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaro�anai ir nepietiekams, jo ir zema 
ekonomiskā efektivitāte lielākajā teritoriju daļā, zems iedzīvotāju blīvums un neefektīva 
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transportsistēma. Pēdējos gados ir sākusies tendence iedzīvotājiem pārcelties no pilsētām 
uz rajoniem. Centrālās statistikas pārvaldes dati atspoguļo to, ka 1999.gadā 50,53% no 
kopējā iedzīvotāju skaita dzīvoja laukos. 2002.gadā iedzīvotāju skaits laukos palielinājās 
līdz 50,22%; 1999.gadā 49,47% no kopējā iedzīvotāju skaita dzīvoja pilsētās, 2002.gadā 
iedzīvotāju skaits pilsētās samazinājās līdz 48,96%. Tomēr iedzīvotāju blīvums pilsētās 
joprojām ir ļoti augsts. 

142.  Algu pieauguma uzturē�ana atbilsto�i produktivitātes pieaugumam ir nozīmīga augstākas 
nodarbinātības veicinā�anai un Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicinā�anai. 
Pēdējo gadu laikā algas ir ievērojami palielināju�ās. Ir izstrādāta Minimālās algas 
koncepcija, kura nosaka ikgadēju pakāpenisku minimālās algas pieaugumu, kamēr tas 
sasniegs 50% no vidējās algas nacionālajā ekonomikā 2008.gadā. Laika posmā no 
1996.gada līdz 2001.gadam vidējās algas pieaugums bija 60%, savukārt, neņemot vērā 
inflācijas ietekmi, reālais vidējās algas pieaugums bija tikai 31%. Sociālās apdro�inā�anas 
iemaksu darba ņēmējiem palielinājuma rezultātā vidējais neto algas pieaugums bija 
lēnāks, t.i., par 45% un reālais � 19%. Savukārt sociālās apdro�inā�anas iemaksu darba 
devējam samazinājuma rezultātā laika posmā no 1996.gada līdz 2001.gadam (no 33% līdz 
26,09%) lēnāk pieauga vidējās darbaspēka bruto izmaksas, t.i., par 52%. Jau kop� 
1994.gada ir novērojama dzimumu nevienlīdzība darba samaksas ziņā sievietēm 
salīdzinājumā ar vīrie�iem, t.i., sievie�u vidējā darba samaksa procentuāli pret vīrie�u 
darba algu mēnesī sasniedz tikai 80%. Neskatoties uz augsto sievie�u ekonomiskās 
aktivitātes līmeni, tās atrodas neizdevīgos ekonomiskos apstākļos. �ī vīrie�u un sievie�u 
ekonomiskās nevienlīdzība ir sadalījusi darba tirgu �vīrie�u un sievie�u profesijās�. 
Dzimuma nevienlīdzība darba samaksas ziņā pastāv privātajā sektorā � sievietes saņem 
mazāk nekā vīrie�i (~80% no vīrie�u darba algas), pat tajās nozarēs, kur sievietes tiek 
nodarbinātas visvairāk. Sievietes veido lielāko daļu nodarbināto personu zemu 
apmaksātajās nozarēs, piemēram, izglītībā (saskaņā ar CSP datiem 2001.gadā vidējā 
mēne�alga sievietei izglītības nozarē bija 232 EUR, 2002.gadā tā palielinājās līdz 266 
EUR), veselība un sociālais darbs (201 EUR 2001.gadā, 225 EUR 2002.gadā). Vīrie�i 
dominē sekojo�ajās profesijās � ra�o�ana (2001.gadā vidējā mēne�alga ra�o�anā vīrietim 
bija 274 EUR, 2002.gadā � 290 EUR), transports un sakari (mēne�alga 2001.gadā � 358 
EUR, 2002.gadā � 369 EUR).  

143.  Lielais nodokļu slogs rada �ķēr�ļus darba vietu izveidei pie mērenām algām un neveicina 
bezdarbnieku mazapmaksātas darbavietas pieņem�anu. Ienākuma nodokļa galējais 
līmenis (darbiniekiem � 25%) un sociālās apdro�inā�anas iemaksas (darba devējiem � 
24,09% un darba ņēmējiem � 9%) veicina �ēnu ekonomikas� attīstību (saskaņā ar 
Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2001.gadā �ēnu ekonomikas� daļa no IKP bija 
17%, bet saskaņā ar Finan�u ministrijas novērtējumu �is rādītājs varēja sasniegt pat 25% 
no IKP). 

144.  Saskaņā ar CSP Darbaspēka pētījuma datiem bezdarba līmenis Latvijā vecuma grupā no 
15 līdz 64 pakāpeniski ir samazinājies un 2002.gadā tas sasniedza 12,1% (11,0% � 
sievietes, 13,1% � vīrie�i; 9,9% � latvie�i, 15,2% � nelatvie�i), bet tas tomēr ir augstāks 
nekā vidējais rādītājs ES. 
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17. attēls. Bezdarba līmenis 2002.gadā (%) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde. Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji. 2002. 

145.  Neskatoties uz to, ka liela darba meklētāju daļa ir ar salīdzino�i augstu izglītību 
(2002.gadā no visiem darba meklētājiem 65,5% bija ar vidējo un profesionālo izglītību un 
9% � ar augstāko izglītību) un profesionālo kvalifikāciju, tomēr trūkst zinā�anu un 
prasmju, kas ir būtiskas mūsdienu zinā�anu sabiedrības attīstībai: informācijas 
tehnoloģijas, komunikācijas prasmes, uzņēmējdarbības pamatzinā�anas, sve�valodu un 
valsts valodas zinā�anas. Pieejamība apmācībai un pārkvalifikācijai ir liela nozīme, lai 
nodro�inātu kvalifikācijas un adaptācijas nozīmi ātri mainīgajos darba tirgus apstākļos. 

146.  Reģistrēto bezdarbnieku skaits ir aptuveni 1,3 reizes zemāks nekā bezdarbnieku skaits, ko 
aprēķināja saskaņā Starptautiskās darba organizācijas (ILO) metodoloģiju. �ai at�ķirībai 
ir vairāki iemesli: ne visas personas var saņemt bezdarbnieka pabalstu; ir ierobe�ota 
informācija par citiem pakalpojumiem, ko sniedz Nodarbinātības valsts dienests 
bezdarbniekiem un darba meklētājiem, lai paaugstinātu viņu konkurētspēju; daudzi 
bezdarbnieki nav ieinteresēti un da�reiz nav motivēti vai arī nav spējīgi pabeigt 
pārkvalifikācijas programmas (īpa�i ilgsto�i bezdarbnieki); bezdarbniekiem ir jāizpilda 
visas prasības, lai iegūtu reģistrēta bezdarbnieka statusu, taču da�reiz viņiem nav 
pietieko�as motivācijas to darīt. Dienestam trūkst kapacitātes (IT sistēma nenodro�ina 
savlaicīgu un kvalitatīvu informācijas plūsmu, neefektīvi resursi pētījumiem un ilgtermiņa 
prognozēm).  

147.  Statistikas rādītāji par reģistrētu bezdarbu (Latvijas statistikas gadagrāmata) norāda uz to, 
ka 2002.gadā bija 50,8% latvie�u bezdarbnieku no kopējiem bezdarbniekiem, 35,4% 
krievu un 13,8% pārstāvēja citas etniskās grupas. Kad salīdzina iedzīvotāju etnisko 
sastāvu (58,2% latvie�u, 29,2% krievu, 12,6% citas etniskās grupas) ar bezdarbnieku 
etnisko sastāvu, latvie�u blīvums no kopējā bezdarbnieku skaita ir mazāks (par 7,4%) 
nekā latvie�u blīvums no kopējā iedzīvotāju skaita. Citu etnisko grupu blīvums kopējā 
reģistrēto bezdarbnieku skaitā ir nedaudz lielāks nekā to blīvums no kopējā iedzīvotāju 
skaita. Tas norāda, ka etniskums kā tāds nav mērķis bezdarbniekam reģistrēties 
Nodarbinātības valsts dienestā un saņemt tā pakalpojumus.  
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148.  Nodarbinātības dienestu piedāvātie aktīvie nodarbinātības pasākumi ir nozīmīgs 
instruments, lai paaugstinātu bezdarbnieka konkurētspēju un darbaspējas. To norāda 
fakts, ka 2002.gadā 79% no reģistrētajiem bezdarbniekiem, kas piedalījās profesionālajās 
apmācībās, ir atradu�i patstāvīgu darbu. 2002.gadā apmācību veica lielākoties 
reģionālajos centros. Kursus organizēja pēc iespējas tuvāk bezdarbnieku dzīves vietai, un 
kursu izvēle ir atkarīga no profesiju pieprasījuma, darba devēju prognozēm par 
uzņēmējdarbības attīstību un bezdarbnieku pamatizglītības. 

149.  Svarīgs jautājums ir sociālo partneru iesaistī�ana visos posmos, lai uzlabotu darba tirgus 
situāciju vietējā un nacionālajā līmenī. Sadarbība starp nodarbinātības dienestiem, 
vietējām pa�valdībām un sociālajiem partneriem ir ievērojami uzlabojusies. Gandrīz 
visām pa�valdībām ir izstrādāti ikgadējie Vietējie nodarbinātības attīstības plāni. 

150.  Joprojām ir nepiecie�ami uzlabojumi visiem pakalpojumiem attiecībā uz darba tirgus 
vajadzībām, īpa�u uzmanību pievēr�ot vietējai attīstībai, veicinot nodarbinātības 
pasākumus, balstoties uz eso�ajām reģionu un vietējās uzņēmējdarbības vajadzībām. �ajā 
kontekstā ir ļoti svarīgi uzlabot nodarbinātības dienestu administratīvo kapacitāti, 
nostiprinot personāla zinā�anas un prasmes, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, attīstot 
darba metodes un darba vidi, kā arī nostiprinot kapacitāti citām galvenajām iesaistītajām 
pusēm, kā pa�valdību, sociālo partneru un izglītības institūciju, kas ir iesaistītas 
nodarbinātības veicinā�anas aktivitā�u īsteno�anā vietējā līmenī. Informācijas sistēmas 
uzlabo�ana un informācijas pieejamība darba tirgus jautājumos IKT izmanto�anas 
veicinā�ana un e-apmācības metodes nodarbinātības dienestos ari ir ļoti svarīgi. 
Nodarbinātības valsts dienests un citas institūcijas, kuras ir iesaistītas nodarbinātības 
politikā, saņem atbalstu no Phare programmām 2002 un 2003. Palīdzība lielākoties ir 
koncentrēta uz NVD sagatavo�anu, lai tas attīstītu EURES tīklu, darba tirgus datu bāzes 
par nodarbinātību, izglītību, apmācības iespējām, kā arī attīstītu uz internetu balstītu datu 
bāzi par nodarbinātību, izglītību, apmācības iespējām. Lai nodro�inātu ar kvalitatīviem 
pakalpojumiem, ir nepiecie�ams turpmāks atbalsts. 

151.  Vairāk uzmanības ir jāvelta pētījumiem, analīzei un IT uzlabo�anai, lai labāk saprastu 
strukturālās at�ķirības darba tirgū. Ja darba tirgus pētījumi atspoguļo �ķēr�ļus darbaspēka 
dalībai jebkurai grupai, piemēram, legālajiem imigrantiem, etniskām minoritātēm un 
citiem, ir jāveicina papildus aktīvus nodarbinātības pasākumus 2005. � 2006.gadam vai 
arī citā programmē�anas periodā. 

152.  Joprojām ievērojams bezdarbnieku skaits ir bez darba vairāk nekā gadu. 46,1% (58,3% 
� 2001.gadā) no bezdarbniekiem vai 5,6% (7,9% � 2001.gadā) no darbaspējīgajiem bija 
bez darba vairāk nekā gadu 2002.gadā (EK skaitļi parāda, ka ilgtermiņa bezdarbs 
2001.gadā ietekmēja 3,3% ES darbaspēku). Augstākais ilgtermiņa bezdarba līmenis � 
59,2% no visiem nenodarbinātajiem �ajā grupā � ir starp cilvēkiem pirms pensionē�anās 
vecumā (55 � 64 gadus veci), īpa�i vīrie�u vidū: 63,6%. 

153.  Slēptais bezdarbs pastāv stagnējo�os vai daļēji funkcionējo�os uzņēmumos, kur darba 
nedēļa ir saīsināta vai darbiniekiem ir jāņem bezalgas atvaļinājumi, kad tas ir 
nepiecie�ams, lai apturētu ra�o�anu vai arī ja tas ir sezonāls darbs, piemēram, 
lauksaimniecībā un me�saimniecībā. 2002.gadā 11,9% cilvēku, kas strādāja uz pusslodzi, 
bija spiesti to darīt pieprasījuma samazinā�anās dēļ. 

154.  At�ķirīgs ir bezdarba līmenis da�ādos Latvijas reģionos. Salīdzinot ar kopējo bezdarba 
līmeni (12,1% 2002.gadā) reģionālie bezdarba līmeņi svārstījās starp 10,4% un 11,2% 
Rīgā, Vidzemē un Zemgalē, bet Kurzemē tas sasniedza 12,7% (11,4% � sievietes, 21,5% 
� nelatvie�i) un Latgalē � 17,1% (14,6% � sievietes, 20% � nelatvie�i). Kopējā bezdarba 
situācija ir uzlabojusies, salīdzinot ar iepriek�ējo gadu, Bezdarba līmeņa samazinājums 
par 2,5% ir novērojams Kurzemē un par 1,8% Latgalē, kamēr kopējais bezdarba līmenis 
ir samazinājies par 1,0%. 
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155.  Padomju Savienības laikā krasi mainījās proporcijas starp nacionalitātēm. Saskaņā ar 
2000.gadā veiktās Iedzīvotāju tautas skaitī�anas rezultātiem tikai 57,7% iedzīvotāju bija 
latvie�i. �obrīd tikai 6/7 no Latvijas iedzīvotājiem zina latvie�u valodu. Starptautiskās 
darba organizācijas dati atspoguļo da�as at�ķirības starp bezdarbnieku līmeni latvie�iem 
(2002.gadā � 9,9%, 2001.gadā � 10,2%) un nelatvie�iem (2002.gadā � 15,2% un 2001 
gadā � 17,3%). Taču starpība samazinās un ir vērojami uzlabojumi nelatvie�u situācijā 
darba tirgū 2002.gadā. Latvie�u valodas zinā�anu trūkums ir nozīmīgs faktors, kas kavē 
multietniskā darbaspēka veido�anos un daļai iedzīvotāju ierobe�o darba iespējas. Citi 
faktori, kas ietekmē darbaspēka veido�anos, ir etnisko grupu reģionālais sadalījums, 
neformālā ekonomika, Padomju ekonomiskās dalības sekas, ekonomikas 
restrukturizācijas ietekme uz sektoriem, kas apkalpoja padomju militāro kompleksu � 
elektropreces, smagās industrijas, kas nodarbināja darbaspēku, kas emigrēja no biju�ās 
Padomju Savienības teritorijas, īpa�i pēdējās desmitgades laikā pirms pārejas perioda. 
Personas, kurām bija nepiecie�amā izglītība un iemaņas �ajās nozarēs, saskārās ar 
grūtībām, kad reintegrējās darba tirgū.  

156.  Ņemot vērā to, ka attiecības starp etniskajām grupām, latvie�u valodas prasme, reģionālās 
at�ķirības un nodarbinātības situācija ir sare�ģīti jautājumi, ir nepiecie�ama detalizēta 
analīze un speciāls pētījums, lai izvērtētu etniskuma ietekmi un latvie�u valodas prasmi uz 
konkurētspēju Latvijas darba tirgū, pirms ir izstrādāti un ieviesti stratēģiski atbalsto�i 
pasākumi. 

157.  Ņemot vērā pa�reizējo situāciju darba tirgū laika posmā no 2004. līdz 2006.gadam, 
prioritāte ir jādod: 

− Savlaicīgas darbības un aizsargpasākumu nodro�inā�anai, lai samazinātu 
ilgtermiņa bezdarbu, 

− Efektivitātes paaugstinā�anai aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai veicinātu 
nodarbinātību, 

− Jaunu darba vietu radī�anai, nodro�inot uzņēmējdarbības veicinā�anu, 
− Piemēro�anās, darba un ģeogrāfiskās mobilitātes veicinā�anai, 
− Dzimumu nevienlīdzības samazinā�anai nodarbinātības un bezdarba 

rādītājos, 
− Darba tirgus institūciju modernizācijai, lai tās būtu spējīgās īstenot aktīvas un 

aizsargpolitikas; nostiprināt sadarbību starp nacionālajām, reģionālajām un 
vietējām institūcijām, 

− Darba tirgus situāciju un �ķēr�ļus pētījumiem un analīzēm, ieejot darba tirgū. 
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2.5.2. Darbaspēka izglītība, apmācība un sagatavo�ana 
158.  Latvijā pieaug pieprasījums pēc apmācīta un augsti kvalificēta darbaspēka. �is apstāklis 

būtiski ietekmē uz attīstību orientēto nozaru spēju ietekmēt kopprodukta pieaugumu. 
Izglītības nepietiekamā kvalitāte visos izglītības līmeņos, kā arī izglītības, zinātnes un 
darba tirgus sadarbības trūkums pazemina izglītības sistēmas potenciālās iespējas 
darbaspēka nodarbinātības spēju palielinā�anā. Savukārt personas ar zemu kvalifikāciju 
un nepietiekamu izglītību tiek pakļautas bezdarba riskam un no tā izrieto�ajām sociālajām 
sekām (Skatīt sadaļu Nodarbinātība un bezdarbs). Cilvēkresursu attīstību un darbaspēka 
sagatavo�anu Latvijā vienlīdz būtiski ietekmē 3 izglītības sektoru � sākotnējās 
profesionālās un apmācības, augstākās un tālākizglītības programmu � piedāvājums.  

2.5.2.1. Augstākā izglītība un zinātne 
159.  Augstākās izglītības piedāvājumam gan inerces, gan investīciju trūkuma dēļ �obrīd 

raksturīga nepietiekama spēja reaģēt uz tautsaimniecības attīstības vajadzībām. Lai arī 
vērojama pozitīva tendence palielināties studentu skaitam15, tomēr valsts attīstībai 
nepiecie�amo, augsti kvalificēto darbaspēku zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs 
sagatavot un paaugstināt to kvalifikāciju traucē neatbilsto�ā studiju programmu struktūra 
(moduļu trūkums) un to piedāvājums, kā arī novecojusī studiju un pētnieciskā 
infrastruktūra. Vislielākais speciālistu trūkums vērojams IT jomā (1,5 līdz 2 reizes mazāk 
kā nepiecie�ams, jo IT sistēmas jāprojektē un jārealizē daudzās nozarēs).  

160.  2000.-2001. akadēmiskajā gadā augstskolās kopā tika īstenotas 434 da�ādas izglītības 
(studiju) programmas: 152 akadēmiskās, 237 profesionālās studiju programmas un 45 
doktora studiju programmas. Pastāv problēmas ar piedāvāto studiju programmu saturu: 
doktorantūras studiju programmās ir nepietieko�s patstāvīgā pētnieciskā darba īpatsvars, 
studiju programmu modularizācija ir nepietiekama, nenodro�inot pārkvalifikācijas un 
profesionālās pilnveides iespējas augstākajā līmenī. Nepietiekama ir Boloņas deklarācijas 
pamatprincipu16 īsteno�ana augstākās izglītības sistēmā, jo 3-gadīgu studiju programmu 
piedāvājums, tajā skaitā ekonomiskai attīstībai svarīgajās nozarēs, ir zems. 

161.  Studējo�o struktūra pa studiju tematiskajām grupām un studiju programmām pēdējos 2-3 
gados kopumā būtiski nav mainījusies. Katrs otrais students Latvijā 2001.-2002. 
akadēmiskajā gadā studēja sociālās zinātnes. Vislielākais samazinājums pēdējos divos 
gados ir noticis in�enierzinātnēs un tehnoloģijā � no 20,5% 1997.-1998. akadēmiskajā 
gadā līdz 10,2% 2001.-2002. akadēmiskajā gadā. 75% no visiem sociālās zinātnes 
studentiem ir sievietes (no tām diplomu ieguvu�as � 81%). Kopējā sievie�u proporcija 
starp studentiem ir 61%.Pēc studējo�o īpatsvara uz 1000 iedzīvotājiem vecumā no 20 līdz 
29 gadiem, salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju (10%), Latvijā �ajās nozarēs studē tikai 
7%; 35% no kopējā in�enierzinātnes un tehnoloģiju studentu skaita ir sievietes 
(2000.gadā). Tas nozīmē, ka Latvijai ir un turpina augt augsti kvalificētā darbaspēka 
deficīts zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs. 

                                                 
15 Pēdējo 5 gadu laikā divkār�ojies studentu skaits, sasniedzot 110 500 studentu 2001./2002. mācību 
gadā 
16 Boloņas deklarācijas galvenie uzdevumi: 
 Caurskatāmas un savstarpēji izprotamas augstākās izglītības sistēmas radī�ana Eiropā; 
 Divpakāpju (bakalaura-maģistra) grādu struktūras ievie�ana; 
 Absolventu nodarbinātība Eiropas darba tirgū (tajā skaitā jau bakalaura līmenī); 
 Kredītpunktu sistēmas izmanto�ana kredītu pārnesei un uzkrā�anai, tajā skaitā mū�izglītībā; 
 Eiropas sadarbība augstākās izglītības kvalitātes nodro�inā�anā: izglītības telpas pievilcīguma un 
konkurētspējas nodro�inā�ana, pasaulē;  
 Eiropas dimensijas veido�ana augstākajā izglītībā � caur kopīgu programmu un grādu veido�anu un 
saskaņo�anos pa priek�metu jomām Eiropas mērogā. 
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18. attēls. Studentu sadalījums pa izglītības tematiskajām grupām 2001.-2002. 
akadēmiskajā gadā (%) 

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija 

Lauksaimniecības izglītība 

Izglītība pakalpojumu sfērā 

Veselības un sociālās aprūpes izglītība   

Humanitārās zinātnes 

Dabas zinātnes 

In�eniertehnoloģijas izglītība 

Pedagoģiskā izglītība 

Sociālās zinības 

 

Uzņemtie 1. kursa studenti 

Kopējais studentu skaits 

Diplomu ieguvu�ie 

162.  Zinātnes un pētniecības nepietiekamā integrācija augstskolās būtiski atsaucas uz 
augstākās izglītības kvalitāti, kas tie�i ietekmē mācību spēku kapacitāti un doktorantūras 
studentu skaitu (1,2% no studentu kopskaita 2001.gadā salīdzinājumā ar 5 reizes augstāku 
rādītāju vidēji ES valstī). Mācību spēki noveco, un to skaitam ir tendence samazināties, 
sarūk arī akadēmiskā personāla īpatsvars ar zinātnisko grādu. Trūkst motivācijas 
instrumentu, kas piesaistītu jaunos speciālistus zinātniskajam un akadēmiskajam darbam. 
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19. attēls: Akadēmiskā personāla sastāvs augstskolās 
2001.-2002. akadēmiskajā gadā (%) 

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija, 2002. 

Asistenti; Profesora asistenti; Lektori; Asociētie profesori, Profesori, Zinātniskie līdzstrādnieki 

 

 

 

 
 

20. attēls: Augstskolu akadēmiskā personāla vecuma struktūra 
valsts augstskolās 2001.-2002. (%) 

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija, 2002 

Zem 30 gadu vecuma 
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163.  Ņemot vērā iepriek�minēto, prioritāte augstākās izglītības un zinātnes jomā jādod: 
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− Studiju programmu uzlabo�anai augstākajā izglītībā, zinātnē un tehnoloģijās 
intensīvās nozarēs, ieskaitot doktorantūras līmeņa studijas; 

− Akadēmiskā personāla un skolotāju, kas ir iesaistīti izglītībā un apmācībā, 
kapacitātes un kompetences palielinā�anai; 

− Sadarbības starp sociālajiem partneriem, nozarēm un augstākās izglītības 
institūcijām veicinā�anai, lai paaugstinātu izglītības kvalitātes un 
nodarbinātības paaugstinā�anu. 
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2.5.2.2. Sākotnējā profesionālā izglītība 
164.  Profesionālajā izglītībā ir uzsākts reformu process. Ir noteikti profesionālās izglītības 

standarti. Uzsākta profesionālās izglītības programmu un eksaminācijas satura 
pieskaņo�ana profesiju standartiem. Tiek ieviesta centralizēto kvalifikācijas eksāmenu 
sistēma, kas nodro�ina kvalifikācijas salīdzināmību izglītības turpinā�anai. 

165.  Tautsaimniecības pārstrukturizācija izvirza jaunas prasības profesionālajai izglītībai. 
Sākotnējā profesionālajā izglītībā iesaistīto personu sadalījums Latvijā programmu grupās 
daļēji atbilst tautsaimniecības nozaru struktūrai. Latvijā ir 126, pārsvarā nelielas (250-400 
studenti) profesionālās izglītības iestādes, kuras nespēj piedāvāt pietieko�i lielu 
profesionālās izglītības programmu skaitu, nedz arī nodro�ināt to īsteno�anas kvalitāti, 
radot lielas at�ķirības izglītības un apmācības piedāvājumā teritoriālā un arodu aspektā. 
No kopējā studentu skaita profesionālās izglītības un apmācības jomā vecuma grupā no 
15 līdz 19 aptuveni 40% ir meitenes. 

166.  Par nepietiekamu izpratni saistībā ar izglītības turpmākā ceļa izvēli un profesionālās 
orientācijas trūkumu vispārizglītojo�ajās skolās liecina fakts, ka audzēkņi, kas pārtrauc 
mācības profesionālās izglītības iestādēs 2001.-2002. akadēmiskajā gadā, bija 14,6 %, no 
kuriem 48% atskaitīto ir 1. kursa audzēkņi. Vēl viena iespēja samazināt pārtrauk�anas 
risku ir nodro�ināt pedagoģiskos labo�anas kursus un programmas tiem, kuriem ir zems 
pamatizglītības līmenis un grūtības ar mācībām. 

167.  Kritiska situācija veidojas audzēkņu priek�zinā�anu un pamatprasmju zemā līmeņa dēļ. 
Profesionālajā izglītībā vidēji 44% no kopējā uzņemto skaita ir ar vienu vai vairākām 
nesekmīgām atzīmēm (16% iepriek�ējo izglītības posmu beigu�i ar nesekmību 5 un vairāk 
priek�metos), liecina Izglītības un zinātnes ministrijas dati. Savukārt OECD pētījuma 
dati18 rāda, ka Latvijas skolēnu sekmes lasī�anā ir otrās sliktākās, bet matemātikas testos 
Latvija atrodas 14. vietā (18 valstu salīdzinājumā). Tā sekas ir audzēkņu nespēja 
pilnvērtīgi turpināt savu izglītības un profesionālās karjeras veido�anas ceļu, kas rada 
nopietnu risku sociālās izstumtības pieaugumam, padziļinot sabiedrības integrācijas 
problēmas. 

                                                 
18 OECD pētījums �European Report on Quality Indicators in Lifelong Learning�, 2002 
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21. attēls. Skolēnu izglītības ceļa izvēle 2001.gadā (%) 
Avots: Izglītības un zinātnes ministrija 

168.  Fakts, ka vislielākais īpatsvars bezdarbnieku kopskaitā ir ar vispārējo vidējo vai 
pamatizglītību un nepabeigtu pamatizglītību19, liecina par profesionālās kvalifikācijas 
nepiecie�amību, ieejot darba tirgū. Tajā pa�ā laikā 39% bezdarbnieku ir vidējo 
profesionālo un arodizglītību ieguvu�ie, kas liecina par agrākajos gados iegūtās izglītības 
neatbilstību darba devēju prasībām (nepietiekams prasmju līmenis un �novecojusi� 
kompetence, nepietiekamas valsts valodas un sve�valodu prasmes) un izglītības sistēmas 
nepietiekamo spēju piedāvāt kvalitatīvas kvalifikācijas atjauno�anas vai paaugstinā�anas 
iespējas. 

169.  2000.gada absolventu aptauja parāda, ka tikai 30% strādā apgūtajā profesijā un salīdzino�i 
liela daļa 42% ar iegūtajām prasmēm spēj adaptēties darba tirgū, strādājot citās 
specialitātēs, tomēr 28% kļūst par darba meklētājiem. Tajā pa�ā laikā daļa profesionālo 
kvalifikāciju ieguvu�ie atrod darbu citās jomās vai arī kļūst par darba meklētājiem. 

170.  Arī darba meklētāju īpatsvara tendence 15-19 gadus veco iedzīvotājugrupā (36,6% 
1999.gadā) liecina, ka visaktuālākais nodarbinātības veicinā�anas jautājums �obrīd valstī 
ir samazināt �bezdarba atra�o�anu�, uzlabojot sākotnējās profesionālās izglītības un 
tālakizglītības saturu un īsteno�anas kvalitāti. 

171.  Profesionālās izglītības kā darbaspēka sagatavo�anas un mū�izglītības galvenā avota 
kvalitātes pamatrādītāji, tāpat kā augstākajā izglītībā, ir programmu saturs, tā 
nodro�inājums ar mācību spēkiem un materiālo bāzi. 57% pedagogu, kas �obrīd strādā 
izglītības iestādēs, ir vecāki par 40 gadiem, tātad pedagoga kvalifikāciju ieguvu�i 
septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados � padomju ekonomikas sistēmas apstākļos un 
kontekstā. Kvalifikācijas cel�ana, sevi�ķi nozaru tehnoloģisko zinā�anu jomā, 
metodoloģisko prasmju paaugstinā�ana un modernu mācī�anas meto�u izmanto�ana ir 
būtiski nepiecie�amas. 

172.  Mācību materiālā bāze profesionālās izglītības iestādēs nav tikusi radikāli uzlabota kop� 
astoņdesmitajiem gadiem. Līdz �im profesionālās izglītības skolu renovācijā un 
materiālās bāzes uzlabo�anā ir ieguldīti kopā tikai 599 950 latu (valsts investīciju 

                                                 
19 54% no kopējā bezdarbnieku skaita 1999.gadā 
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programmas līdzekļi) 5 izglītības iestādēs (1997.-2001.g.). Saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteikto, plānotās iekārtu izmaksas uz vienu audzēkni ir 54,50 latu gadā. Tas nozīmē, ka 
mācību bāzes uzturē�anai un atjauno�anai profesionālās izglītības iestādēs nepiecie�ams 
vairāk nekā 3 milj. latu gadā. �āda summa iekārtu iegādei no valsts bud�eta netiek 
pie�ķirta, jo skolas tiek finansētas tikai 82% apjomā (2001.gada dati) no izmaksu 
minimuma. Valsts bud�eta finansējums profesionālai izglītībai nav pieaudzis un tas tiek 
izmantots, lai segtu skolu uzturē�anas un kārtējos izdevumus � tas ir, apkure un 
komunālie maksājumi, pedagogu algas un dienesta viesnīcu uzturē�anai.  

173.  2001.-2002. akadēmiskajā gadā profesionālās izglītības iestādēs bija 11,4 audzēkņi uz 
vienu datoru (vispārējās izglītības iestādēs � 26 studenti uz 1 datoru). Viena tre�daļa 
datoru ir novecoju�i. Salīdzinot � ES vidējais rādītājs vispārējās izglītības iestādēs ir 8,6 
skolēni uz vienu datoru. 

174.  Ņemot vērā iepriek�minēto, prioritāte profesionālās izglītības un apmācības jomā ir jādod: 
− Karjeras izglītības attīstības un izglītības sistēmas vadības un attīstības 

veicinā�anai; 
− Studiju programmas un apmācības kvalitātes uzlabo�anai ar ekonomiku 

saistītajās nozarēs; 
− Sociālo partneru iesaistī�anas veicinā�anai profesionālā izglītībā un 

apmācībā, kvalitātes nodro�inā�anai un praktisko apmācību nodro�inā�anai; 
− Izglītībā un apmācībā iesaistīto skolotāju konkurētspējas paaugstinā�anai. 
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2.5.2.3. Pieaugu�o tālākizglītība 
175.  Pieaugu�o tālākizglītībā izdalāmi: 

− Uzņēmumu organizētā un finansētā savu darbinieku apmācība, kas pārsvarā 
notiek lielajos (50-249 darbinieki) uzņēmumos (notikusi 70% �ādu 
uzņēmumu); 

− Bezdarbnieku apmācība, kuru finansē valsts savu finan�u resursu robe�ās; 
− Individuālā tālākizglītība, kuru izvēlas un finansē pa�i indivīdi. 

176.  Ierobe�oto finan�u resursu dēļ tālākizglītības iespējas netiek nodro�inātas iedzīvotāju 
grupām, kurām tas ir visvairāk nepiecie�ams. Tas attiecināms gan uz mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (notikusi tikai 49% uzņēmumu 2000.gadā), gan bezdarbniekiem, 
darba meklētājiem un bezdarba riska grupām. Darba meklētāji bez profesionālas 
kvalifikācijas20 veido tikai 28% no visiem, kas iesaistās pieaugu�o izglītības programmās 
(1999.gadā), taču profesionālās kvalifikācijas trūkums ir nodarbinātības galvenais 
�ķērslis. 

177.  2000.gadā, pēc CSP datiem, pieaugu�o izglītības programmās piedalījās 196 000 
klausītāji un tika piedāvātas 45 programmas gan formālās, gan neformālās izglītības 
ietvaros, kas galvenokārt tiek piedāvātas par maksu. 
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22. attēls: 2000./2001. akadēmiskajā gadā piedāvāto pieaugu�o izglītības 

programmu sadalījums pa nozarēm (%) 
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20 Iedzīvotāji ar nepabeigto pamata, pamata vai vidējo vispārējo izglītību. 
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Veselības un sociālā aprūpe 

 

178.  Ņemot vērā, ka aktīvākie tālākizglītības sniedzēji ir privātās izglītības iestādes, visvairāk 
programmu tiek piedāvāts sociālajās un humanitārajās zinātnēs (kopā 59%), jo tām ir 
salīdzino�i zemākās izmaksas. Nepietiekams ir piedāvājums in�enierzinātnēs un zinā�anu 
ekonomiku atbalsto�ās nozarēs un jomās. Piedalī�anās sabiedriskās institūcijās tālākā 
apmācībā ir pārāk zema. Skolām, koled�ām, universitātēm, NVO un vietējām bibliotēkām 
ir jākļūst aktīvām, nodro�inot turpmāku izglītību un apmācību un būtiski papla�inot 
izglītības programmu piedāvājumu veidā, kas izmantojams strādājo�ajiem un darba 
meklētājiem (ieskaitot e-apmācību), un nozarēs, kas svarīgas individuālai attīstībai un 
valsts ekonomiskajai attīstībai. 

179.  Kop� 1996.gada tika virzīta tālākās apmācības stratēģija attiecībā uz krieviski runājo�u 
skolotāju, vecāku, kuru bērni mācās minoritā�u skolās, valsts ierēdņi apmācību ar mērķi 
nostiprināt latvie�u valodu kā valsts valodu, apmācības valodu un kā līdzekli minoritā�u 
integrē�anai (izmantojot kopā 9 906 725 USD, ko pie�ķīra vairākas valstis un savienības 
(ES un ANAP) līdz 2002.gadam). ES Phare programma investēs papildus 1,5 miljonus 
EUR Phare 2001, 2002, 2003 nacionālo programmu ietvaros, tādējādi turpinot atbalstīt 
stratēģiju līdz 2006.gadam.  

180.  Ņemot vērā iepriek�minēto, prioritāte pieaugu�o turpmākai apmācībai ir jādod: 
− Mū�izglītības tīkla attīstībai un kapacitātes cel�anai, stratēģiju un īsteno�anas 

mehānismu attīstībai; 
− Sociālo partneru dalības nostiprinā�anai tālākās apmācības un izglītības 

nodro�inā�anā; 
− Kursu veicinā�anā, kas attiecas uz lielākas sabiedrības daļas tālākās 

apmācības vajadzībām, attīstību un īsteno�anu. 
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2.5.3. Sociālās integrācijas veicinā�ana 
181.  Visu iedzīvotāju grupu sociālajai integrācijai, veicinot vienādas iespējas visiem 

cilvēkiem piedalīties sociālajā dzīvē un nacionālās ekonomikas potenciāla attīstībā, ir 
svarīga loma pastāvīgas nacionālās ekonomikas attīstības nodro�inā�anā. 

182.  Da�as sabiedrības grupas zemo ienākumu, darba vietu trūkuma, izglītības nepiemērotības, 
darba pieredzes trūkuma, stereotipu, vides vai ģimenes situācijas pasliktinā�anās dēļ ir 
pakļauti sociāliem riskiem vairāk nekā citas grupas, un tāpēc tām ir nepiecie�ama īpa�a 
pieeja barjeru pārvarē�anai viņu integrācijai darba tirgū. Latvijā pastāv ievērojama sociālā 
izstumtība. 

183.  Izmantojot monetāros nabadzības rādītājus, ko apstiprināja Laeken Eiropadomē 
2001.gadā21, ir skaidrs, ka Latvijai ir salīdzino�i augsts ienākumu nevienlīdzības līmenis 
un nabadzības riska rādītājs. 1999.gadā Gini rādītājs parādīja, ka ienākumu nevienlīdzīgs 
sadalījums Latvijā sasniedza 31% (ES 15 � 29%) un 2002.gadā � 34%. Attiecība starp 
lielākajiem 20% ienākumiem un zemākajiem 20% bija 5,1 1999.gadā (ES 15 � 4,6) un 5,5 
2002.gadā. 

184.  1999.gadā kā 2002.gadā 16% no iedzīvotājiem bija nabadzības riska robe�ās (ES 15 � 
14% 1999.gadā). Sociālajājai palīdzībai ir nozīmīga loma nabadzības samazinā�anā. Ja 
mājsaimniecību dalībnieki nesaņemtu sociālo palīdzību, nabadzības riska radītājs Latvijā 
būtu 45% 1999.gadā un 43% 2002.gadā (ES 15 vidēji 40% 1999.gadā). Jāatzīmē, ka reālā 
nabadzības riska sākuma rādītājs Latvijā ir ļoti zems (49 LVL viena cilvēka 
mājsaimniecībā mēnesī vai 589 LVL gadā 1999.gadā, attiecīgi 59 LVL un 706 LVL 
2002.gadā). 1999.gadā tas bija 3,3 reizes zemāks nekā ES 15 valstīs (viena cilvēka 
mājsaimniecībā ES 15 valstīs nabadzības sākuma rādītājs bija PPS 7263, kamēr Latvijā 
tas bija PPS 2196). 

185.  Latvijas gadījumā var identificēt da�as sociālās izstumtības risku grupas, kurām jau ir 
vai nākotnē var būt problēmas iekļūt darba tirgū. �īs grupas ir: nenodarbinātie vecuma 
grupā no 15 līdz 24 (jaunatne) un no 55 līdz 64 (pirmspensijas), slikti apmācīti un slikti 
izglītoti bezdarbnieki, invalīdi, ilgtermiņa (vairāk par 12 mēne�iem) nenodarbinātie, 
vecāki pēc bērna aprūpes atvaļinājuma, pēc ieslodzījuma atbrīvotie, vientuļie vecāki, 
lielas ģimenes utt. 

186.  Materiālā nevienlīdzība starp pilsētām un laukiem pieaug. 2002.gadā vidējie ienākumi 
mājsaimniecības locekļiem reģionos ap galvaspilsētu ir par 28% augstāki nekā laukos 
kopā. Ievērojamas at�ķirības var redzēt starp reģioniem, kā arī starp laukiem un pilsētām 
reģionu ietvaros. 

187.  Analizējot mājsaimniecības saskaņā ar demogrāfisko kontekstu, palielināts sociālais risks 
var būt diviem galvenajiem mājsaimniecību tipiem � mājsaimniecībām ar trīs un 
vairāk bērniem un vientuļu vecāku mājsaimniecībām ar vienu vai vairāk 
aprūpējamajiem bērniem (bie�i vien �īs mājsaimniecības vada sieviete). 2002.gadā 39% 
no visiem bērniem dzīvoja 20% no nabadzīgajām Latvijas mājsaimniecībām22. Analizējot 
iedzīvotājus, kurus ietekmē bezdarbs, var izvirzīt trīs mērķgrupas � ilgtermiņa 
bezdarbnieki, jauni bezdarbnieki un pirms pensijas vecuma nenodarbināti cilvēki. 

188.  Vidējais bezdarba līmenis pirms pensijas vecumā (55-64) cilvēkiem 2002.gadā bija 9,6% 
(11% vīrie�i, 7,9% sievietes). Salīdzinot ar vispārējo bezdarba situāciju, �ie rādītāji ir 

                                                 
21 Nabadzības rādītāju avoti ir CSP un Eurostat publikācijas Statistics in Focus, theme 3-8/2003 un 
Draft of Statistics in Focus, theme 3-03/2003 
22 Dati no Mājsaimneicības bud�etu pētījuma 
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zemi, bet ņemot vērā, ka pensionē�anās vecums bija 59,5 sievietēm un 62 vīrie�iem, 
aktīvie iedzīvotāji ir samazināti par 12,1%, salīdzinot ar 44-55 vecuma grupu. Ir jāizvirza 
�īs grupas zemās ekonomiskās aktivitātes (22,3% zemāks nekā 15-64 vecuma grupā). 
Galvenais bezdarba iemesls �ajā grupā ir vecas zinā�anas un iemaņu trūkums, kas ir 
svarīgi mūsdienīgam darba tirgus pieprasījumam.  

189.  Statistika norāda da�as at�ķirības starp bezdarbu latvie�iem (2002.gadā � 9,9%, 
2001.gadā � 10,2%) un nelatvie�iem (2002.gadā � 15,2%, 2001.gadā � 17,3%). Taču �ī 
at�ķirība samazinās un situācijas uzlabo�anos nelatvie�iem var redzēt 2002.gadā. Izpēte 
un statistikas dati rāda, ka nepastāv būtiskas at�ķirības nabadzības un sociālās izstumtības 
rādītājos starp latvie�iem un nelatvie�iem, izņemot ļoti mazai čigānu tautības minoritātei. 
At�ķirību iemesli bezdarba līmenim ir sare�ģīti. Latvie�u valodas prasmes trūkums ir 
viens no riska faktoriem, kas kavē multietniska darbaspēka izveido�anos un ierobe�o 
dabra iespējas iedzīvotāju daļai23.Citi svarīgi faktori ir: Padomju etniskā ekonomiskā 
darba sadalījums, etnisko grupu reģionālais iedalījums24 un ēnu ekonomikas ietekme. 
Tālāka detalizēta sociālās izstumtības riska faktora izpēte un analīze turpināsies 
2004.gadā pirms stratēģiskās palīdzības rīcības izveido�anas un īsteno�anas. Grupas, 
piemēram, invalīdi, no ieslodzījuma atbrīvotie, vecāki pēc bērnu aprūpes 
atvaļinājuma ir pakļautas lielam sociālas izstumtības riskam vai vairākiem riskiem 
vienlaicīgi. 

190.  Invalīdu integrāciju darba tirgū kavē darba devēju motivācijas trūkums un nepieejamā 
vide. Darba devēju motivāciju nodarbināt invalīdu samazina izplatītie stereotipi par 
invalīdu darba spējām, kā arī papildus izdevumi darba vietas nodro�inā�anai invalīdam. 
Citi faktori ir: salīdzino�i zems izglītības līmenis, attiecību spēju trūkums, ierobe�ota 
saziņas līdzekļu pieejamība. IKT ir jātuvina invalīdiem, nodro�inot vidi e-darbam, 
tālmācībai un iemaņu attīstībai. Atbalsta tīkls invalīdiem ir nepietiekams, un tas palielina 
viņu un ģimenes locekļu izolāciju no sociālajiem procesiem. Tas izraisīs bērnu sociālo 
izstumtību no ģimenes ar vecākiem invalīdiem. 

191.  Nodarbinātības valsts dienesta nepietiekamā kapacitāte piemērotu pakalpojumu 
nodro�inā�anā invalīdiem var kļūt par iemeslu zemam bezdarbnieku invalīdu reģistrācijas 
līmenim. Taču invalīdu aktivitātes pieaug. 2002.gadā Nodarbinātības valsts dienestā tika 
piereģistrēti 1804 invalīdi, kas sastāda 2% no kopējā bezdarbnieku skaita. Invalīdu 
proporcija bezdarbnieku vidū sastādīja tikai 1,3% 2000.gadā. 

192.  Vāja nabadzības sociāla izstumtībai pakļauta grupa ir biju�ie cietumnieki. 2002.gadā 2517 
cilvēki (129 sievietes) tika atbrīvoti no cietuma. �o cilvēku sociālo integrāciju kavēja 
sabiedrības negatīvā attieksme, jo viņiem ir kriminālā pagātne un ir zudu�as sociālas 
spējas, kas ir nepiecie�amas, lai organizētu ikdienas dzīvi. Lielākā daļa biju�o 
cietumnieku saskaras ar grūtības integrēties darba tirgū, jo viņiem trūkst izglītības, ir 
neadekvātas iemaņas un viņi saskaras ar negatīvu darba devēju attieksmi. 

193.  Pastāv liels bezdarba risks pēc bērnu aprūpes atvaļinājuma. Tas ir pamatos ar 
nepiecie�amību uzlabot iepriek�ējo kvalifikāciju un iemaņas un darba devēja stereotipus, 
ka sievietei ar bērnu ir zemāka darba produktivitāte. Darba devējiem nav motivācijas ļaut 
sievietei darba ņēmējai strādāt uz pusslodzi un darīt darbu mājās (izmantojot IKT utt.). Kā 
norāda pētījumu dati sievietes pēc bērnu atvaļinājuma ir aktīvākas nekā citu sociālai 
izstumtībai pakļautu grupu pārstāvji, izmantojot pakalpojumus un aktīvus nodarbinātības 
līdzekļus, ko piedāvā Nodarbinātības valsts dienests. Viņas ir labāk informētas par valsts 
un pa�valdības piedāvātajām iespējām un labāk zina, kā tās izmantot. Cits iemesls, kas 

                                                 
23 Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs. A.Pabriks � Etniskās proporcijas nodarbinātība un 
diskriminācija Latvijā�, 2002, 43.lpp. 
24 Nelatvie�i galvenokārt dzīvo Latgales reģionā ar augstu bezdarba līmeni un Rīgas rajonā, kur 
bezdarba līmenis ir viszemākais. 
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paaugstina bezdarba risku ir nepietiekams sabiedriskā transporta nodro�inājums lauku 
rajonā. Tas kavē nokļū�anu darba vietā un bērnudārzu pakalpojumu izmanto�anu. 

194.  Visbie�āk ir situācijas, kad da�ādi riska faktori ir apvienoti, kas noved pie daudz 
nopietnākām sekām � ir svarīgi uzsākt vairākus investīciju veidus, lai atrisinātu �īs 
problēmsituācijas. Nabadzības riska analīze da�ādām riska grupām atspoguļo to, ka 
nabadzība Latvijā ir saistīta ar dzimuma nevienlīdzību25. Nabadzības un sociālās 
izstumtības risks pieaug viena vecāka ģimenēm un sievietēm ar atbildību par bērniem, 

195.  Nozīmīgs jautājums sociālās izstumtības samazinā�anai ir adekvāta informācija personām 
par eso�ām iespējām un motivāciju izmainīt situāciju. Gan valstiskajam, gan 
nevalstiskajam sektoram tas ir jāstimulē. Tā kā nabadzība un sociālā izstumtība ir 
multidimensionāla un sare�ģīta problēma, ir nepiecie�ama iesaistīto institūciju, 
organizāciju un individuālu personu koordinēta un ieinteresēta sadarbība horizontālā un 
vertikālā līmenī. Kaut gan Latvija ir jau veikts nozīmīgs darbs nabadzības apkaro�anā un 
valdība ir pieņēmusi Nabadzības samazinā�anas stratēģiju 2000.gadā, sasniegumi nav 
pietiekami.. 

196.  Augstākminētās problēmas ir risinātas Vienotajā iekļau�anas memorandā un tā īsteno�ana 
būs nopietns pārbaudījums Latvijai. Tas prasa interesi no visām iesaistītajām pusēm un 
viņu gatavību aktīvi piedalīties, paaugstinot institūciju zinā�anu un iemaņu līmeni, �o 
problēmu risinā�anā, kā arī uzlabojot sadarbību un koordināciju. 

197.  Papildus mērķa iniciatīvas speciālajām grupām tiks virzītas caur EQUAL iniciatīvu. Laika 
posmā no 2004. līdz 2006.gadam EK iniciatīva EQUAL risinās diskriminācijas un 
nevienlīdzības cēloņus darba tirgū, un arī sociālo izstumtību, pievēr�ot uzmanību jaunu 
pieeju attīstībai un pārbaudei darba tirgū un sociālajā izstumtības politikā, pieredzes 
apmaiņai starp partneriem no da�ādām valstīm. Iniciatīva ir domāta, lai papildinātu 
nacionālās stratēģijas un ES nodarbinātības politiku, kā prioritāti ņemot: 

− Integrāciju un reintegrāciju veicinā�anai darba tirgū grupām ar sociālās 
izstumtības risku: jaunie�i, invalīdi, personas pirms pensionē�anās vecumā, 
personas, kas ir atbrīvotas no ieslodzījuma, nodarbinātie, kas strādā nozarēs, 
kuras tika pakļautas strukturālām izmaiņām, etniskās minoritātes (īpa�i 
čigāni); 

− Darba un ģimenes dzīves saskaņo�anai, samazināt dzimuma nevienlīdzību, 
nodarbinātības un bezdarba līmeņos. 

                                                 
25 F.Gasmane �Kas un kur Latvijā ir nabadzīgs?�, 1999 
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2.5.4. Dzimumu vienlīdzība 
198.  Dzimumu vienlīdzība ir nozīmīgs instruments, lai attīstītu valsts ilgtspējīgu ekonomisku 

un sociāli attīstītu tautsaimniecību. Vīrie�u un sievie�u dalības ierobe�o�ana jebkurā 
dzīves nozarē noved pie neefektīvu lēmumu pieņem�anas un īsteno�anas. Statistiskie dati 
liecina, ka ekonomiski sieviete ir mazāk izdevīgā situācijā, salīdzinot ar vīrieti, kas ir 
saistīta ar nevienlīdzību darba tirgū � nodarbinātības statuss, ienākumi un darba tirgus 
noslāņo�anās, tāpēc ir svarīgi īstenot dzimuma vienlīdzības pieeju visos politikas līmeņos, 
risinot sociālos, ekonomiskos, politiskos un citus jautājumus. 

199.  Viens no galvenajiem iemesliem ekonomiskajai nevienlīdzībai ir dzimuma noslāņo�anās 
darba tirgū � nodarbinātība tā saucamajos sievie�u/vīrie�u sektoros. Tādās zemu 
apmaksātās nozarēs kā izglītība, veselība un sociālā aprūpe 80% no nodarbinātajiem ir 
sievietes (skatīt tab. apak�ā). Tās parasti ir institūcijas, kuras tiek finansētas no valsts 
bud�eta, nodro�inot sociālās garantijas. Vīrie�i dominē labi apmaksātās nozarēs � 
ra�o�anā, transporta un sakaru nozarēs. Sievietes mazākas peļņas situāciju var raksturot ar 
algu, ko viņas saņem. 

200.  Vidējās algas �ajās nozarēs ir zemākas nekā algas nozarēs, kur dominē vīrie�i. Vidējās 
mēne�algas, ko saņem sievietes, ir zemākas nekā vīrie�u algas visās profesijās. 2002.gadā 
algas, ko saņēma sievietes, bija apmēram 80% no vīrie�u algām. 

10. tabula. Nodarbinātās personas un vidējās mēne�algas pēc dzimuma un profesijas 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Statistikas gadagrāmata, 2002 

201.  Vīrie�u un sievie�u da�ādās iespējas sabiedrībā ietekmē nevienlīdzība, kas pastāv 
ģimenes dzīvē. Parasti sievietes ir atbildīgas par mājsaimniecību, kaut gan vienāds skaits 
sievie�u un vīrie�u strādā ārpus mājām. Strādājo�a sieviete velta apmēram 2 reizes vairāk 
laika mājas darbiem nekā strādājo�s vīrietis, un �īs at�ķirības ir vairāk izteiktas 
mājsaimniecībās ar bērniem. �im nepiecie�amajam, bet neapmaksātajam ieguldījumam 
nacionālajā ekonomikā ir nozīmīgas sekas, nodro�inot finan�u iespējas ārpus mājas, īpa�i 
ņemot vērā, ja nav alternatīva bērnu aprūpes modeļa un institūcijas un kopējo vecāku 
lomu ģimenē. Tādējādi sievietes iesaistī�ana darba tirgū kavē darba devēja motivācijas 
trūkums nodarbināt sievieti, īpa�i sievieti reproduktīvā vecumā, pēc bērna kop�anas 
atvaļinājuma un mazu bērnu aprūpējo�u sievieti. Sociālie partneri, īpa�i darba devēji, 
nepievēr� uzmanību darba un ģimenes dzīves izlīdzinā�anai ar elastīgu darba grafiku un 
jaunām nodarbinātības formām. 

202.  Ir apmēram 2,5 reizes mazāk sievie�u nekā vīrie�u darba devēju (2,2% no nodarbinātajām 
sievietēm pret 5,7% nodarbināto vīrie�u). 

Nodarbināto personu skaits (gada 
vidējais) 

Vidējā mēne�alga, LVL Nozare 

Kopējais 
iedzīvotāju 
daudzums 
tūkst. 

Sievietes, 
% 

Vīrie�i, 
% 

Vidējais 
pa 
nozarēm 

Sievietes Vīrie�i 

Ra�o�ana 176 41,5 58,5 145,5 131 160 
Transports un sakari 78 30,8 69,2 194,5 180 209 
Izglītība 88 81,8 18,2 143,0 135 151 
Veselība un sociālais 
darbs 

50 84,0 16,0 128,5 117 140 
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203.  Nabadzība Latvijā nosaka dzimumu nevienlīdzību. Pastāv tendence nabadzības 
feminizācijai. Nabadzības risks sievietēm pieaug ar ģimenes locekļu skaita pieaugumu. 
Uzņemot bērna aprūpes pienākumus, sieviete ierobe�o savas ekonomiskās iespējas. Viena 
vecāka ģimenes ar maziem bērniem un ģimenes, kur sievietes ir kā ģimenes galva, ir 
pakļautas lielākam nabadzības riskam. Tā kā sievietes saņem vidēji zemākas algas nekā 
vīrie�i, viņu vidējie sociālie ieguvumi un rezultātā pensijas arī ir zemākas, kas rada 
draudus nabadzībai uz visu mū�u. 

204.  Nozīmīgs faktors, raksturojot veselību, ir sagaidāmais mū�a garums, ko Latvijā raksturo 
dzimuma da�ādības: gaidāmais vīrie�u dzīves ilgums ir par 11 gadiem īsāks nekā 
sievietēm (2001.gadā sievietēm 76,6 gadi, vīrie�iem � 65,2 gadi). Salīdzino�i augsto 
mirstības līmeni starp vīrie�iem (īpa�i darbaspējīgā vecumā) veicināja ārējie iemesli (īpa�i 
augsts mirstības līmenis satiksmes negadījumu rezultātā � 44,3 un pa�nāvību skaits � 52,2 
uz 100 000 iedzīvotājiem 2001.gadā), kas ir nopietna problēma. Vīrie�i mazāk rūpējas par 
savu veselību nekā sievietes, ieskaitot savu reproduktīvo veselību. 

205.  Kop� Dzimuma vienlīdzības īsteno�anas koncepcijas dokumenta apstiprinā�anas 
2001.gadā tika izveidots tīkls, kas sastāv no valsts, nevalstiskajām institūcijām un 
pētniecības organizācijām. Saskaņā ar valdības lēmumu tika izveidots institucionālais 
mehānisms, lai koordinētu dzimuma vienlīdzību valsts institūcijās, un kas sastāvēja no 
dzimuma vienlīdzības padomes un starpministriju darba grupām, kā arī tika izveidots 
koncepcijas dokumenta īsteno�anas programmas projekts. Taču valsts institūciju 
kapacitāte un zinā�anas ir pārāk vājas, lai īstenotu dzimuma vienlīdzību visos politikas 
līmeņos. 

206.  Dzimuma vienlīdzības aspekts kā horizontāls mērķis ir iekļauts visā VPD, primāri 
cilvēkresursu attīstības un nodarbinātības veicinā�anas prioritātē, piemēram: 

− Rezultātu rādītāju un pamatdatu apkopo�ana, lai uzraudzītu dzimuma 
nevienlīdzību un dzimuma vienlīdzības progresu; 

− Papildus punkti kritēriju vāk�anā tiks veicināti tiem projektiem, kas atbalsta 
dzimumu vienlīdzību; 

− Tiks veicināta dzimumu vienlīdzība Uzraudzības un Vadības komitejās; 
− Īpa�as iniciatīvas veicinās sievie�u nodarbinātību un uzņēmējdarbību, īpa�i, 

kas atgrie�as darba tirgū pēc bērna aprūpes atvaļinājuma; 
− Institūciju, kas ir atbildīgas par dzimumu vienlīdzības politikas īsteno�anu un 

attīstību, kapacitātes nostiprinā�ana. 

207.  Tiks atbalstītas papildus aktivitātes, lai uzlabotu sievie�u dalību darba tirgū un samazināt 
nabadzības feminismu, ar EQUAL iniciatīvu. 
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2.6. Infrastruktūra 

2.6.1. Transports 
208.  Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis � ar Baltijas jūru no vienas puses un Krievijas, Igaunijas, 

Lietuvas un Baltkrievijas robe�ām no otras puses ir devis iespēju relatīvi nelielai valstij 
kļūt par galveno transporta saikni starp Austrumiem un Rietumiem. 2002.gadā Latvijas 
ostu kopējais apgrozījums pārsniedza 51 milj. tonnu. Transports, glāb�ana un sakari veido 
apmēram 16% no IKP. Transporta un sakaru sektors ir viens no visdinamiskākajiem un 
sastāda apmēram 30% no tie�ajām ārvalstu investīcijām. 

209.  Nākotnes Trans-Eiropas tīkla (TEN-T � Trans-European Transport Network) sastāvdaļas 
ir noteiktas kā prioritātes investīcijām. Ņemot vērā jauno ES transporta politiku, nākotnē 
ir paredzētas attīstīt alternatīvus transporta veidus (Prāmju un dzelzceļa satiksmi) 
starptautiskajos pārvadājumos, pievēr�ot pastiprinātu uzmanību transporta nelabvēlīgās 
ietekmes uz vidi mazinā�anai. 

210.  Latvijā daudzās vietās ir maz ceļu, kuriem būtu svarīga nozīme reģionālajā un sociālajā 
attīstībā, tie kalpo tikai kā līdzeklis, lai savienotu attālas vietas ar centru. 

211.  Dzelzceļ� sastāda 52% no kopējā kravu pārvadājuma apjoma un 90% no tā attiecas uz 
tranzīta pakalpojumiem starp Krieviju un Baltkrieviju caur Latvijas ostām (Austrumi � 
Rietumi). Dzelzceļ� vietējo kravu pārvadājumu īpatsvarā sastāda tikai 7%. 

212.  Kopējā kravu pārvadājumu apjomā liels īpatsvars ir tranzīta kravām, kas tiek pārkrautas 
Latvijas trīs lielākajās ostās. Piemēram, pa dzelzceļu pārvadāto tranzīta kravu apjoms uz 
ostām katru gadu sastāda vairāk nekā 80% no dzelzceļa kravu apgrozījuma. 
Autotransports nodro�ina salīdzino�i mazāku daļu no kopējā tranzīta kravu pārvadājumu 
apjoma, toties tas dominē vietējos kravu pārvadājumos, kas izskaidrojams ar salīdzino�i 
īsajiem pārvadājumu attālumiem. 

 

11. tabula. Kravu pārvadājumi (ar Latvijā reģistrētiem transporta līdzekļiem) 
galvenajos transporta veidos (milj. t) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Dzelzceļa 
satiksme 

35,3 41,0 37,9 33,2 36,4 37,9 40,1 

Autoceļu 
satiksme 

29,5 25,2 33,8 33,4 32,9 32,3 36,9 

Gaisa 
satiksme 

0,003 0,007 0,007 0,005 0,003 0,005 0,005 

Jūras 
satiksme* 

10,1 7,7 0 0 0 0 0 

Kopā 74,903 73,9 71,707 66,605 69,303 70,205 77,005 

 
* Kop� 1998.gada netiek uzskaitīts, jo kuģi nestrādā zem Latvijas karoga 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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213.  Kopējais kravu apgrozījums Latvijas jūras ostās laika periodā līdz 2006.gadam varētu 
pieaugt vidēji par 3% gadā, pārsvarā uz nosūtīto kravu rēķina (90%). Ievērojams 
pieaugums varētu būt sauso kravu apgrozījumam � vidēji 4,5%, bet lejamkravu 
apgrozījums varētu pieaugt vidēji par 1-2% gadā. Jāatzīmē, ka �īs prognozes pārsvarā 
atspoguļo eso�ās tendences un faktorus. Tajās nav ietverti tie riska faktori, kas saistīti ar 
konkurenci starp Baltijas jūras ostām, piemēram, Krievijas ostu tālākās attīstības ietekmi 
uz tranzīta kravu plūsmu caur Latviju. Secīgi var paredzēt arī dzelzceļa kravu apjoma 
palielinā�anos vidēji par 2% gadā. Savukārt autotransporta kravu apjoma izmaiņu 
prognoze balstīta uz iek�zemes kopprodukta pieauguma tempiem un citiem nozīmīgiem 
faktoriem (piemēram, izsniegto atļauju skaits, atvērtais tirgus līdz Latvijas iestā�anās ES) 
un varētu sasniegt vidējo kravu pieaugumu par 7-8% gadā. 

214.  Eso�o situāciju un tendences kravas un pasa�ieru pārvadā�anā var raksturot �ādi: 
− kravu pārvadājumos dominē dzelzceļ� un maģistrālie cauruļvadi. Galvenie 

mar�ruti ved no NVS valstīm un ostām. Dzelzceļ� pārvadā lielāko daļu no 
kravām, kuras pārkrauj Latvijas ostās; 

− salīdzinot ar 1995.gadu, pasa�ieru pārvadājumi pa dzelzceļu ir samazināju�ies 
par 30%, bet pēdējo trīs gadu laikā sāk palielināties, un joprojām ir ļoti 
svarīgs transporta līdzeklis Rīgas apkaimē; 

− ir novērojams strauj� auto transporta līdzekļu skaita pieaugums un 2003.gada 
vidū kopējais reģistrēto transporta līdzekļu skaits ir palielinājies par 70%, 
salīdzinot ar 1995.gadu. Reģistrēto kravas automa�īnu skaits uz 2003.gada 1. 
jūliju ir sasniedzis 103 000 transporta vienības, bet pasa�ieru transporta 
līdzekļi � 633 000 vienības; 

− tā kā valstī ir relatīvi nelieli pārvadājumu attālumi (maksimāli 300 km) 
vietējos kravu pārvadājumos dominē ceļu transports. Dzelzceļ� sastāda tikai 
7%; 

− kravu apgrozījums jūras ostās pastāvīgi pieaug un 2002.gadā ir sasniedzis 51 
milj. t. 

− 2002.gadā Rīgas starptautiskā lidosta apkalpoja 6333 320 pasa�ierus un 
pasa�ieru skaits ir dubultojies salīdzinot ar 1993.gadu; 

− paredzams, ka transporta plūsma uz valsts galvenajiem auto ceļiem līdz 
2005.gadam palielināsies par 3-5% gadā un no 2006.gada līdz 2015.gadam 
par 1-3% gadā; 

− satiksmes negadījumu skaits uz autoceļiem ir diezgan augsts, salīdzinot ar ES 
valstīm, un salīdzinot ar 1995.gadu ir palielinājies par 12%. 

 
215.  �obrīd transporta sistēma Latvijā nodro�ina nepiecie�amos pasa�ieru pārvadājumus, 

tomēr ne vienmēr ar pietieko�u kvalitāti. Paredzot turpmāko ekonomikas attīstību un ar to 
saistīto kravas apgrozījuma pieaugumu, transporta tīkla caurlaides spēja un satiksmes 
dro�ības līmenis būs nepietiekams. Pa�laik savstarpējā saistība starp da�ādiem 
transporta veidiem jau ir neatbilsto�a. 

 

2.6.1.1. Autoceļi 
 
216.  Latvijas autoceļu tīkla blīvums ir 315 km uz 1000 km², kas uzskatāms par pietiekamu, 

ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un teritorijas lielumu. Tādēļ, jaunu ceļu iekārto�ana ir 
paredzēta tikai, lai samazinātu sastrēgumus (apvedceļi pie pilsētām u.c.). 
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23. attēls. Dati par Latvijas galvenajiem auto ceļiem, 2002.gads 

 
Latvija transporta dati � AADT, 2002.gads 

Valsts galvenie ceļi 
3260 Vidējā transporta kustība dienā (transporta līdzeklis/diena) 

(14%) Kravas transporta līdzekļi (procenti) 
 
217.  Valsts galvenie autoceļi savieno Latvijas Republikas autoceļu tīklu ar citu valstu auto ceļu 

tīkliem, kā arī galvaspilsētu Rīgu ar rajonu administratīvajiem centriem. Paredzēts, ka 
satiksmes intensitātes ikgadējais pieaugums līdz 2005.gadam būs 2-5% un no 2006.gada 
līdz 2015.gadam � 1-3%. 85% valsts galveno autoceļu ir Trans-Eiropas transporta tīkla 
elementi. 
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24. attēls. Dati par pirmās �ķiras autoceļiem, 2002.gads 

Latvija 

Satiksmes dati � AADT, 2002.gads 

Valsts pirmās �ķiras ceļi 
 
218.  Pirmās �ķiras autoceļi savstarpēji savieno rajonu un reģionālos centrus un nodro�ina to 

savienojumu ar valsts galvenajiem autoceļiem (TEN �T tīkls). 

219.  2002.gadā satiksmes intensitāte uz pirmās �ķiras autoceļiem da�ādos posmos variē no 100 
transporta līdzekļiem dienā līdz 5000 transporta līdzekļiem dienā biezāk apdzīvoto vietu 
tuvumā. Paredzams, ka satiksmes intensitāte uz pirmās �ķiras autoceļiem līdz 2005.gadam 
pieaugts par 2-3% gadā un no 2006.gada līdz 2015.gadam � par 1%. 

 

12. tabula. Latvijas autoceļu tīkla klasifikācija, 2002.gads 
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Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

220.  Auto ceļu infrastruktūra Latvijā ir nolietojusies un ar tiem finan�u līdzekļiem, kas bija 
pieejami pēdējos gadu desmitos, nebija iespējams plānot un pienācīgi veikt nolietoto 
asfalta klājumu rekonstrukciju, grants ceļu virsējā slāņa atjauno�anu un tiltu remontu. 
Kopējais apjoms atliktajiem rekonstrukcijas darbiem 2003.gadā sasniedz 520,26 milj. 
eiro. Tas nozīmē, ka �ādu summu nepiecie�ams ieguldīt autoceļu infrastruktūrā, lai 
nodro�inātu labus brauk�anas apstākļus, kā arī lai palielinātu satiksmes dro�ību visā auto 
ceļu tīklā. 

221.  Da�ādām auto ceļu �ķirām ir �ādas problēmas: 
− Atsevi�ķus valsts galveno autoceļu posmus (TEN-T ceļu tīkls) nepiecie�ams 

rekonstruēt, uzlabojot ceļu tehniskos parametrus, piemēram, vairāku līmeņu 
�ķērsojumus, un palielinot caurlaides spēju atbilsto�i mūsdienu satiksmes 
prasībām; 

− Autoceļu tehniskie parametri, piemēram, horizontālie un vertikālie 
�ķērsojumi uz pirmās �ķiras autoceļiem vairumā gadījumu ir atbilsto�i 
satiksmes nodro�inā�anai, bet autoceļu caurlaides spēja �ajos mar�rutos 
nenodro�ina satiksmes komerciālās vajadzības25, bez tam atsevi�ķiem 
autoceļu posmiem nav asfalta klājuma; 

− Jāveic uzlabojumi, lai palielinātu satiksmes dro�ību, galvenokārt apdzīvotās 
vietās un to tuvumā, rekonstruējot krustojumus u pārejas, ierīkojot gājēju 
pārejas, veloceliņus un gaisa pārejas. Visintensīvākā satiksme reģistrēta 
galvaspilsētas Rīgas maģistrālajās ielās un uz valsts galvenajiem autoceļiem 
Rīgas tuvumā. Nozīmīgākais satiksmes intensitātes pieaugums tuvākajos 
gados paredzams uz valsts galvenajiem autoceļiem, kas var sasniegt 5% gadā, 
bet uz pārējiem ceļiem 2-3% gadā. Straujāks satiksmes intensitātes 
pieaugums paredzams lielo pilsētu tuvumā; 

− Papildus problēma pastāv saistībā ar autoceļiem bez asfalta klājuma, kas liek 
ierobe�ot pieļaujamo satiksmes līdzekļu svaru pavasara un rudens �ķīdoņu 
laikā, kā arī sausajā vasaras periodā putekļu dēļ, kas samazina brauk�anas 

                                                 
25 Saskaņā ar spēkā eso�o Latvijas nacionālo likumdo�anu, atbildīgās amatpersonas Latvijā regulāri 
pārbauda transporta līdzekļu svaru uz autoceļu tīkla laukuma vienību (1996.gada 20. jūnija Ministru 
kabineta noetikum nr. 222). 

Autoceļu klasifikācija Autoceļu garums, km 

 Ar asfalta segumu Ar grants, �ķembu segumu vai 
bez seguma 

Kopā 

Valsts autoceļi, t.sk.: 7993 12286 20279 

Galvenie autoceļi (A) 1622 - 1622 
1.�ķiras autoceļi 3879 1434 5313 
2.�ķiras autoceļi 2492 10851 13343 
Pa�valdību autoceļi un 
ielas, t.sk.: 

5141 35052 40193 

Autoceļi 956 31917 32873 
Ielas 4185 3135 7320 
Me�a ceļi - 6985 6985 
Privātie ceļi 500 3 000 3 500 
Kopā autoceļi 13634 57323 70957 
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redzamību un nelabvēlīgi ietekmē dzīves apstākļus un komfortu autoceļu 
tuvumā dzīvojo�iem cilvēkiem. 

 
222.  Lai samazinātu satiksmes negadījumu skaitu uz autoceļiem un uzlabotu brauk�anas 

apstākļus, Latvijas Autoceļu direkcija �īs programmas ietvaros, ņemot vērā ikgadējus 
datus, izstrādā �melno plankumu� (vietas ar vislielāko satiksmes negadījumu skaitu) 
samazinā�anas programmu. �ī programma ietver satiksmes dro�ības pasākumus bīstamos 
ceļu posmos vai krustojumos, pakāpeniski samazinot melno plankumu skaitu ceļu posmos 
ar vislielāko satiksmes intensitāti. �o pasākumu prioritāte ir gājēju dro�ības uzlabo�ana, 
kā arī krustojumu rekonstrukcija. Kārtību, kādā veic satiksmes dro�ības pārbaudes, 
nosaka likumdo�ana, un �ādas pārbaudes veic gan uz ceļa posmiem projekta stadijā, gan 
ceļu tīklā, īpa�i ceļu posmos, kur novērots liels skaits satiksmes negadījumu. 

13. tabula. Brūko�ie valsts galveno un pirmās �ķiras autoceļu posmi un kritiskā stāvoklī 
eso�ie tilti, 2002.gads 

Reģions Valsts galveno 
autoceļu brūko�ie 
posmi km 

% no visiem valsts 
autoceļiem  

I �ķiras autoceļu 
brūko�ie posmi 
km 

% no visiem valsts 
autoceļiem  

Centrālais 
(Vidzemes, 
Zemgales) 

 
188 

 
0,9 

 
676 

 
3,3 

Kurzemes  67 0,3 213 1,0 

 Valsts galveno 
autoceļu tilti 
kritiskā stāvoklī 

% no kopējā valsts 
galveno autoceļu 
tiltu skaita 

I �ķiras autoceļu 
tilti kritiskā 
stāvoklī  

% no kopējā I 
�ķiras autoceļu 
tiltu skaita 

 
Avots: Latvijas Autoceļu direkcija un Centrālā statistikas pārvalde, 2002.gads 

 
223.  Kop� deviņdesmito gadu sākuma nepietiekamais finansējums, kā arī autoceļu ierīko�anas 

darbu zemā kvalitāte padomju laikā un da�ādie tehniskie standarti ir iemesls tam, ka ceļi 
ir nolietoju�ies un ievērojams tiltu skaits ir kritiskā stāvoklī. Tas radījis situāciju, kad ir 
izveidojies periodiskās uzturē�anas un rekonstrukciju darbu deficīts, un to nav iespējams 
likvidēt ar �obrīd pieejamo finansējuma apjomu. Nozīmīga problēma ir arī autoceļu 
neatbilstība satiksmes dro�ība prasībām. 2001.gadā Latvijā bija 22 ceļu satiksmes 
negadījumos bojā gāju�ie uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir viens no augstākajiem 
rādītājiem Eiropā (ES �is rādītājs 2002.gadā bija 13 cilvēki). 

224.  Valsts galveno autoceļu un pilsētu maģistrālo ielu caurlaides spēja lielākajā daļā gadījumu 
ir pietiekama, tomēr daudzās vietās tā tuvojas maksimālajai iespējamībai. Lielākajās 
pilsētās būtiskākās problēmas jau �obrīd sagādā vairāklīmeņu �ķērsojumu trūkums un 
nerekonstruētie viena līmeņa krustojumi, kuros satiksme nav dalīta un nav nodro�ināta 
augsta līmeņa satiksmes regulē�anas sistēma, kas liek autobraucējiem aizvien vairāk 
zaudēt laiku satiksmes sastrēgumos. Valstī ir ievērojams skaits viena līmeņa dzelzceļa 

Latgales 123 0,6 189 0,9 
Kopā   

378 
 
1,9 

 
1078 

 
5,3 

Kopā  50 30 65 20 
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pārbrauktuvju ar augstu automa�īnu un vilcienu satiksmes intensitāti, kas pazemina 
satiksmes dro�ību un paildzina autotransporta kustības ilgumu. 
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cars trucks buses motorcycles
 

25. attēls. Automa�īnu skaita dinamika (tūksto�os) 
Vieglās automa�īnas 

Kravas automa�īnas 

Autobusi 

Motocikli 
Avots: Satiksmes ministrija, 2003.gads 

225.  Satiksmes ministrija plāno uzsākt darbu pie pilsētu apvedceļu nepiecie�amības izpētes, lai 
izvēlētos pilsētas, kurām nepiecie�ami satiksmes apvedceļi. Pētījums ir nepiecie�ams, lai 
noteiktu ekonomiskos un sociālos kritērijus apvedceļu ierīko�anai. Sadarbībā ar vietējām 
pa�valdībām �ie perspektīvie projekti tiek iekļauti reģionālajos attīstība saplānos. Tiks 
sastādīts saraksts ar ekonomiski visperspektīvākajiem projektiem, lai sāktu ierīkot 
apvedceļus reģionālajiem centriem. 

 

2.6.1.2. Dzelzceļ� 
 
226.  Latvijas slie�u ceļu blīvums ir 36,1 km/1000 km², kas ir salīdzino�i augsts rādītājs, ņemot 

vērā to, ka ES dalībvalstu vidējais slie�u ceļu blīvums ir 48,4 km/1000 km². Elektrificētās 
dzelzceļa līnijas ir 271 km garas un ir izvietotas Rīgas tuvumā. Eso�ā dzelzceļa struktūra 
atbilst pa�reizējam pārvadāto kravu apjomam, kā arī spēj nodro�ināt lielākus kravu 
pārvadājumu apjomus, izņemot atsevi�ķus posmus un stacijas. Galvenās risināmās 
problēmas ir saistītas ar infrastruktūras nolietojumu, kā rezultātā samazinās dro�ības 
līmenis un caurlaides spējas. 

227.  30% (605 km) stratēģiskās nozīmes I un II kategorijas galvenajos slie�u ceļos cauri laisto 
kravu apjoms pārsniedz noteiktās 500 milj. bruto tonnas, kas nozīmē, ka ir jāveic to 
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rekonstrukcija. Slie�u ceļa sliktā tehniskā stāvokļa dēļ vilcienu kustības tehniskais ātrums 
ar katru gadu samazinās. Ja 1995.gadā vilcienu kustības tehniskais ātrums bija 46,0 km/h, 
tad 2001.gadā � 43,3 km/h. Tas norāda, ka slie�u ceļu caurlaides spēja ir nepietiekama. 
26,3% no kopējā dzelzceļu līniju garuma nav aprīkotas ar ES dro�ības standartiem 
atbilsto�ām kustības vadības sistēmām. Visas galvenās dzelzceļa līnijas, kas apkalpo 
pasa�ierus un veic kravu pārvadājumus ir TEN-T sastāvdaļas.  

228.  Neatbilsto�as dzelzceļa infrastruktūras dēļ netiek nodro�ināta tie�ā dzelzceļa satiksme ar 
Centrālās un Rietumeiropas valstīm nepiecie�amajā kvalitātē. 

229.  Ar INTERREG finansiālo palīdzību tiek plānots veikt projekta RAIL BALTICA 
iepriek�ējo izpēti reģionālās attīstības jomā un telpas plāno�anu, kas paredzēta 2004.-
2005.gadā. Turpmākiem pētījumiem ir plānots novirzīt finansējumu no Kohēzijas fonda 
un TEN-T bud�eta. RAIL BALTICA projekts ir iekļauts ilgtermiņa prioritā�u sarakstā 
Augstā līmeņa grupas ziņojumā (High Level Group Meeting).  

230.  Viens no Latvijas Satiksmes ministrijas mērķiem ir veicināt kombinētā transporta 
attīstību. �obrīd tiek veikti pasākumi, lai izstrādātu atbilsto�u juridisko un ekonomisko 
pamatojumu. Nelielo attālumu dēļ �āda veida transportu galvenokārt var izmantot 
starptautiskajā satiksmē, vispirms no Latvijas ostām uz Krieviju (Maskavu), tomēr ir 
nepiecie�ama atbilsto�a infrastruktūra, aprīkojums, kā arī rito�ais sastāvs. �obrīd 
kombinētā transporta stacijas ierīkotas ostās un nav specializētu iek�zemes kombinētā 
transporta galastaciju. Vairākkārt izmantojamu konteineru bloku vilcienu kustība starp 
Rīgu un Maskavu sākās 1996.gadā, bet �obrīd tā nav regulāra, jo treileru transports pa 
dzelzceļu ir traucēts tāpēc, ka trūkst specializētas dzelzceļa platformas. Kombinētā 
transporta attīstība varētu notikt nāko�ajā dekādē. 

 

2.6.1.3. Jūras ostas 
 
231.  Latvijā ir trīs lielas ostas (Ventspils, Rīga, Liepāja) un septiņas mazas ostas (Salacgrīva, 

Skulte, Lielupe, Engure, Mērsrags, Roja, Pāvilosta). Trīs lielās ostas � Rīga, Ventspils un 
Liepāja � ir TEN-T sastāvdaļas. 

232.  Galvenā Latvijas ostu priek�rocība ir izdevīgais ģeogrāfiskais stāvolis. Samērā labi 
attīstīta transporta infrastruktūra savieno Latvijas ostas ar Krievijas un citu NVS valstu 
reģioniem, veidojot vienu no īsākajiem tranzīta koridoriem starp Austrumu un Rietumu 
tirgiem. Ventspils un Liepājas ostas ir neaizsalsto�as. Arī Rīgas ostā ledlau�a pakalpojumi 
jāizmanto tikai īpa�i bargās ziemās. Papildus ir jāuzsver, ka Ventspils osta ir savienota ar 
Krievijas maģistrālo naftas un naftas produktu cauruļvadu tīklu. Latvijas ostu kopējais 
kravu apgrozījums 2001.gadā bija 57 milj. t (90% no tām bija tranzītkravas), kas ir viens 
no augstākajiem rādītājiem, salīdzinot ar citām Baltijas jūras reģiona valstīm. 

14. tabula. Ostu jauda un kravu apgrozījums (tūkst. t) 

Kravu apgrozījums Osta Jauda 
 2001.gads 1998 1999 2000 2001 2002 

Rīga  20 000 13 315,3 12 012,5 13 351,7 14 883,9 18 108,3 
Ventspils 84 000 36 046,4 34 136,5 34 755,4 37 936,7 28 103,7 
Liepāja 7 000 2 296,5 2 324,1 2 964,7 3 260,4 4 318,1 
Mazās ostas 
Salacgrīva n/a 305,9 277,6 213,1 174,4 149,2 
Mērsrags n/a 142,8 102,4 249,6 229,5 238,1 
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Roja n/a 69,8 56,6 33,3 7,8 7,8 
Pāvilosta n/a 4,7 3,3 2,6 2,7 3,4 
Lielupe n/a 9,5 6,6 4,1 3,9 2,1 
Engure n/a 1,3 1,2 2,5 1,8 2,0 
Skulte n/a 99,4 105,3 266,0 413,4 622,0 
Kopā mazās ostas  633,4 553,0 771,2 833,5 1 024,6 
Kopā visas ostas 52 291,6 49 026,1 51 843,0 56 914,5 51 554,7 

Avots: Satiksmes ministrija, 2003.gads 

 

15.  tabula. Pasa�ieru plūsma Latvijas ostās (tūkst. pasa�ieru ) 

  2000 2001 2002 gada pirmā puse

Rīga 60,59 51,07 156,77 125,71 
Ventspils 2,68 8,37 7,4 2,98 
Liepāja 13,31 12,36 14,79 5,06 
KOPĀ: 76,58 71,8 178,96 133,75 

Avots: Satiksmes ministrija, 2003.gads 

 

233.  Ostu pievedceļu kapacitāte �obrīd ir tuvu maksimālai robe�ai un, ņemot vērā 
prognozējamo kravu apjoma pieaugumu, to caurlaides spējas būs nepietiekamas. 

234.  Mazajās ostās kuģo�anas infrastruktūra ir novecojusi (viļņlau�i, moli u.c.). īpa�i molu 
stāvoklis vairākās Latvijas mazajās ostās ir neapmierino�s. 

235.  Pārkrauto kravu apjoms mazajās ostās ir diezgan nenozīmīgs � tikai 2% no Latvijas ostās 
pārkrautā apjoma, bet tie ir nozīmīgi ekonomiskās attīstības elementi piekrastes reģionos. 
Mazās ostas ir attīstības bāze piekrastes teritorijās tādām nozarēm kā zvejniecība, 
kokapstrāde, kūdras apstrāde, tūrisms un burā�ana. 

 

2.6.1.4. Lidostas 
 
236.  Latvijas gaisa transporta infrastruktūras galvenie elementi ir starptautiskā lidosta �Rīga� 

(turpmāk � lidosta �Rīga�), starptautiskā lidosta �Liepāja� un lidlauks �Ventspils�. Visas 
galvenās lidostas ir TEN-T elementi. 

16. tabula. Pasa�ieru plūsma lidostā �Rīga� (tūkst. pasa�ieru) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

497,2 531,1 554,7 562,4 574,4 622,6 633,4 

Avots: Satiksmes ministrija 

 
237.  Palielinoties pasa�ieru skaitam un kravu apjomam, lidostā �Rīga� ir kļuvusi aktuāla 

lidma�īnu ar lielāku pasa�ieru un kravietilpību uzņem�ana, ko �obrīd nevar nodro�ināt, jo 
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eso�ais skrejceļ� nav pietieko�i gar�. Kā svarīgākais dro�ības līmeņa uzlabojums ir 
nepiecie�ama skrejceļa apgaismojuma sistēmas modernizācija. 

 

2.6.1.5. Sabiedriskais transports 
 
238.  Iek�zemes pasa�ieru transports pārvadā pa dzelzceļu apmēram vienu tre�daļu pasa�ieru, 

kas pārvietojas ar piepilsētas transportu. Atsevi�ķos reģionos (galvenokārt Rīgas pilsētas 
elektriskajā transportā) dzelzceļ� ir būtiska daļa no vietējā sabiedriskā transporta sistēmas. 
Rīgas apkārtnē autoceļu transporta intensitāte varētu ievērojami pieaugt un tā rezultātā 
autoceļu privātā plūsma varētu pilnīgi paralizēt satiksmi uz Rīgas pievedceļiem un 
pilsētas maģistrālajās ielās, veidojot neparedzētus sastrēgumus. Tā kā autobusu transports 
nevarēs piedāvāt atbilsto�us pakalpojumus un pārvadājumu apjomu, satiksmes intensitāte 
un sastrēgumi sagraus iedzīvotāju uzticību sabiedriskajam transportam. 

239.  Tomēr viens no galvenajiem faktoriem, kas traucē sabiedriskā transporta attīstību ir 
pilsētas ielu nepietiekamā caurlaides spēja un satiksmes organizācija. Reģionālo ceļu 
sliktā kvalitāte arī ir nebūtisks faktors. Visi �ie faktori kopā tie�i ietekmē sabiedriskā 
transporta ātrumu, kas bie�i ir nepietiekams un liek iedzīvotājiem dot priek�roku 
privātiem vai taksometru pakalpojumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu vietā. 
Iepriek�minētās problēmas plānots atrisināt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERDF) palīdzību. Bez tam paredzams izmantot ERDF līdzekļus pasa�ieru pārvadājumu 
elektrificētā dzelzceļa rito�ā sastāva modernizācijai. 

240.  Izmaiņas (reorganizācija) tiek veiktas ceļu tīklā piepilsētas rajonos � atsevi�ķi neefektīvi 
dzelzceļa mar�ruti tiek slēgti, tā vietā nodro�inot alternatīvu satiksmi ar autobusiem. 
Intensitāte tiek paaugstināta un pakalpojumi uzlaboti tajos dzelzceļa posmos, ko izmanto 
liels skaits pasa�ieru. Izmaiņas tiek izdarītas tālsatiksmes un reģionālajos mar�rutos, lai 
intensificētu satiksmi un padarītu sabiedriskā transporta pakalpojumus pieejamus 
iedzīvotājiem reģionos. 

241.  Saskaņā ar likumu Par ceļu transportu �ādas iestādes ir atbildīgas par sabiedrisko 
transportu (regulāri pasa�ieru pārvadājumi ar autobusiem):  

− Pilsētu domes, rajonu padomes � pilsētu mar�ruti; 
− Rajonu padomes � reģionālie mar�ruti; 
− Satiksmes ministrija � tālsatiksmes un starptautiskie mar�ruti. 

242.  Pa�valdību uzņēmumiem ir lielākā tirgus daļa regulārajos pasa�ieru pārvadājumos ar 
autobusiem (apmēram 85%), kaut gan mazie un vidējie privātie uzņēmumi skaita ziņā ir 
vairāk.  

243.  Pasa�ieru transporta uzņēmumiem tiek sniegta kompensācija (pie�ķirtas subsīdijas) par 
izdevumiem, kas saistīti ar noteiktu kategoriju pasa�ieru pārvadā�anu par samazinātu 
maksu. �o pasa�ieru kategoriju nosaka Ministru kabinets, bet transporta uzņēmumu 
izdevumus sedz Satiksmes ministrija no valsts bud�eta vai pa�valdības no saviem 
bud�etiem. 

244.  Neskatoties uz sniegto pakalpojumu apjoma pieaugumu un to kvalitātes uzlabo�anos, 
sabiedriskajā transportā izmantoto satiksmes līdzekļu vidējais vecums vēl joprojām ir ļoti 
liels (autoceļu transportam tas ir vairāk nekā 11 gadi, dzelzceļa transportam � vairāk nekā 
22 gadi). Ja jautājums par rito�ā sastāva atjauno�anu (jaunu iegāde, eso�o modernizācija) 
netiks atrisināts tuvākajā nākotnē dzelzceļa pasa�ieru transporta jauda samazināsies par 
50%, salīdzinot ar eso�o. Dzelzceļa rito�o sastāvu pasa�ieru transportu ir paredzēts 
uzlabot un atjaunot saskaņā ar Eiropas Dro�ības un kvalitātes standartiem, lai attīstītu 
augstas kvalitātes pakalpojumus pasa�ieriem. Sabiedriskā transporta attīstības sistēma 
pilsētās ir pa�valdību prioritāte. Sabiedriskā transporta attīstības problēmas pilsētās tiks 
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atrisinātas kopā ar pa�valdību transporta plāno�anas un attīstība stratēģiju, jo galvenie 
sabiedriskā transporta uzņēmumi pieder pa�valdībām. 

245.  Sabiedriskā transporta pakalpojumu sfērā pakāpeniski tiek ieviesti progresīvu tehnoloģiju 
ra�ojumi un ir ierosināta vienota biļe�u pārdo�anas sistēma. 

2.6.1.6. Transporta sistēmas attīstība Rīgas pilsētā 
 
246.  Iepriek�ējo piecu gadu laikā satiksmes intensitāte Rīgā ir pieaugusi divas reizes. �obrīd 

Rīgā reģistrētas 285 vieglās automa�īnas uz 1000 iedzīvotājiem. Ņemot vērā satiksmes 
līdzekļu dinamikas pieaugumu, var paredzēt, ka �is skaitlis Rīgā pieaugs līdz 450 
automa�īnām uz 1000 iedzīvotājiem. 

247.  Visnopietnākie trūkumi ielu tīklā ir galveno ielu fragmentārais raksturs un neatrisinātie 
Daugavas tiltu savienojumi ar ielu tīklu. Daudzu regulētu krustojumu un pārbrauktuvju 
jauda ir izsmelta un tādēļ satiksmi vajadzētu organizēt vairākos līmeņos. �obrīd 
ierobe�oti līdzekļi ir piesaistīti ātrgaitas un maģistrālo ielu uzturē�anai un ierīko�anai, 
kaut gan lielākai daļai tranzīta satiksmes ir nacionāla nozīme. 

248.  Rīgas Satiksmes koncepcija 1999.�2004.gadam nosaka galvenos pasākumus satiksmes 
uzlabo�anai pilsētā: 

− jauna tilta būve pāri Daugavai; 
− ātrgaitas ielu tīkla izveide, kuru varētu izmantot galvenā tranzīta plūsma, 

apbraucot Rīgas pilsētas centru, kā arī kravas transports, ieskaitot ostu 
transportu. 

249.  Rīgas Attīstības plānā ir ietverta ātrgaitas ielu karte ar alternatīvām; Rīgas pilsētas Dome 
ir pieņēmusi lēmumu attiecībā uz Ziemeļu tilta atra�anās vietu pāri Daugavai un tā 
piesaisti ielu tīklam, kā arī par Dienvidu tilta būvi. Pilsētas transporta plāns ir precizēts un 
maģistrālo ielu tīkla piesaiste TEN-T ceļu tīklam ir skaidri noteikta. 

250.  �obrīd Satiksmes vadības centra, kas dibināts 1984.gadā un darbojas Rīgā, galvenais 
uzdevums ir �zaļā viļņa� ierīko�ana trīs Rīgas ielu posmos. Vispār luksoforos tiek 
izmantoti se�u veidu satiksmes gaismu regulētāji. Tikai 25% no satiksmes gaismu 
aprīkojuma ir nodoti ekspluatācijā mazāk kā pirms astoņiem gadiem. Eso�ā luksoforu 
darbības programma nedod iespēju tos pārslēgt uz citu signālu shēmu, uz stundu, uz 
nedēļu vai dinamiskām izmaiņām transporta plūsmā. Pilsētas centrālā kontroles pults 
pievienota tikai 45 luksoforu regulētājiem un uztver sarkanās gaismas stāvokli. Pārējie 
luksoforu regulētāji darbojas autonomā re�īmā. 

251.  Rīgas pilsētā pasa�ieru pārvadājumus nodro�ina divi municipālie sabiedriskā transporta 
uzņēmumi (SIA �Rīgas satiksme� un BO SIA �Tramvaju un trolejbusu pārvalde�), kā arī 
astoņi privātie uzņēmumi. 

252.  Aizņēmums 16,9 milj. ASV dolāru apjomā, ko pie�ķīra Pasaules Banka un Rīgas Pilsētas 
Domes līdzfinansējums 3 milj. ASV dolāru apjomā, ko investēja autobusu atjauno�anas 
projektā, bija pirmais solis uz sabiedriskā transporta infrastruktūras uzlabo�anu. �obrīd 
60% no autobusu kopskaita ir jauni, moderni un ar zemām grīdām. 

253.  Tuvākā nākotnē ir paredzēts apvienot abas iepriek�minētos municipālos uzņēmumus. 
Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, kuru rīkoja 2001.gadā, autobusu atjauno�ana 
pilsētas mar�rutos būs pabeigta līdz 2005.gadam. Laika periodā no 2004.gada līdz 
2007.gadam ir paredzēts iegādāties jaunus trīsdaļīgus autobusus ar zemām grīdām. 

254.  Ir iesākat jauna projekta izstrāde, proti, GPS uzstādī�ana visām transporta vienībām. 
�obrīd dispečeru dienests pilsētas mar�rutos regulē 60 autobusu kustību, kuriem ir 
uzstādīti GPS. 2003.gadā GPS būs uzstādīts vēl vienam 60 autobusu blokam. Ir izstrādāts 
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projekts ieviest Rīgas pilsētā jaunus ātrgaitas tramvajus ar zemām grīdām; �o projektu 
finansiāli atbalsta Francijas valdība.  

 

2.6.2. Informācijas sabiedrība un informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas 
 
255.  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstības rezultātā informācija un 

zinā�anas tiek bie�āk pielietotas kā ra�o�anas instrumenti; IKT lieto�ana kļūst aizvien 
izplatītāka arī sabiedriskajā dzīvē. Atbilsto�i sabiedrisko attiecību izmaiņām notiek jauna 
sabiedrības modeļa veido�anās ar augstāku organizētības līmeni � tā saucamā 
informācijas sabiedrība. 

256.  Ņemot vērā nelielo Interneta lietotāju skaitu un IKT nelielo pielietojumu uzņēmējdarbībā 
ir jānonāk pie secinājuma, ka informācijas sabiedrība Latvijā ir nepietieko�i attīstīta. 
2000.gadā uz 100 Latvijas iedzīvotājiem tikai 6,1 iedzīvotājs izmantoja Internetu, kamēr 
ES vidējai rādītājs ir 26,3. IKT zemais izmanto�anas rādītājs uzņēmējdarbības praksē 
parāda nelielo uzņēmumu skaitu, kuri izmanto datorus 39% (skat. Nodaļu par 
konkurētspēju). 

257.  Informācijas sabiedrības attīstībai ir trīs priek�nosacījumi: 
− nepiecie�amā infrastruktūra; 
− lietotāju un speciālistu iemaņas; 
− attiecīgu sabiedrisko pakalpojumu pastāvē�ana. 

258.  �obrīd Latvijā ir gandrīz 40 Interneta nodro�inātāji, no kuriem 70% atrodas Rīgā. Tas 
norāda uz ierobe�otu pieejamību kvalitatīviem IKT pakalpojumiem pārējā valsts 
teritorijā. Pieejamību Internetam negatīvi ietekmē arī augstās Interneta izmanto�ana 
izmaksas; Latvijā tās ir augstākas kā lielākajā daļā ES dalīb- un kandidātvalstīs. Tikai 3% 
no Latvijas mājsaimniecību ir pieeja Internetam, kas ir gandrīz desmit reizes zemāks 
rādītājs kā vidēji ES. Sabiedriskās pieejas punkti Internetam arī ir nepietieko�i.  

259.  Lai nodro�inātu iespēju izveidot informācijas sabiedrību, ir nepiecie�amas �āds iemaņas � 
attiecīgas zinā�anas par informācijas tehnoloģijām lietotāju līmenī; un spēja uzturēt un 
attīstīt nepiecie�amās informācijas un komunikāciju sistēmas profesionālā līmenī. 
Iemaņas abos līmeņos ir neapmierino�as. Pastāv augsti kvalificētu IKT speciālistu 
trūkums un vidusmēra lietotāju iemaņu līmenis IKT jomā ir zems. 

260.  Sabiedrisko pakalpojumu, kas pielieto IKT tehnoloģijas, nodro�inājums ir 
nepietieko�s, lai veidotu nozīmīgu bāzi informācijas sabiedrības veido�anai. Ir izpētīts, ka 
tikai 3 no 21 sabiedrisko pakalpojumu jomas, kuras var nodro�ināt ar Interneta palīdzību, 
ir apgūtas. 

261.  Nacionālā politika informācijas un komunikācijas (IKT) sektorā ir noteikta Nacionālajā 
programmā �Informātika� � kompleksā mērķprogrammā laika periodam no 1999.gada 
līdz 2005.gadam, kas sastāv no 13 apak�programmām, kuras aptver da�ādus informācijas 
sabiedrības izveides aspektus. Nacionālās programmas �Informātika� pamatmērķis ir 
integrēt Latviju globālajā attīstības procesā un veidot pamatus informācijas sabiedrības 
attīstībai valstī.  

262.  Lai ievērotu prezidentūras izteiktos secinājumus Lisabonas Eiropas Padomē 2000.gada 
23.-24. martā un 2001.gadā izstrādāto eEiropu+, tika sagatavota sociāli ekonomiskā 
programma �e-Latvija�, sekojot augstāk minētajos dokumentos izteiktajiem principiem. 
�ī programma tika pieņemta 2001.gadā un sastāv no trim būtiskām daļām: 

− pieejamība internetam (lētāks, ātrāks, dro�āks Internets), 
− investīcijas cilvēkos un prasmēs (vispārējās Interneta izmanto�anas iemaņas), 
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− nozīmīga Interneta izmanto�ana (informācijas pakalpojumi un izmanto�ana). 

263.  2002.gada 20. augustā Ministru kabinets apstiprinājām E-valdības koncepciju, kas paredz 
nodro�ināt sabiedriskos pakalpojumus ar Interneta palīdzību. Tomēr �obrīd tikai trīs no 21 
darbības jomas ir gatavas ekspluatācijai. 

264.  Lielākais uzsvars uz informācijas sabiedrības attīstību un uz zinā�anām balstītas 
ekonomikas �ajos dokumentos tiek likts uz informatīvajām apak�programmām � valsts 
attīstību, pa�valdību un nozaru informācijas sistēmām, telekomunikāciju tīkliem un 
pakalpojumiem un universālajiem informācijas pakalpojumiem26.  

265.  Balstoties uz �iem stratēģiskajiem dokumentiem, tiek realizēti svarīgi valsts mēroga 
projekti (Pa�valdību informācijas sistēma, Latvijas Izglītības informācijas sistēma, 
Latvijas Bibliotēku informācijas sistēma u.c.). 

266.  Pa�valdību vienotās informācijas sistēmas (PVIS) projekts tiek ieviests ar Valsts 
investīciju programmas (VIP) atbalstu. Projekts attiecas uz visām trim intervences 
jomām, kas nepiecie�amas informācijas sabiedrības attīstībai (pieeja, iemaņas un saturs), 
nodro�inot IKT tīklus pa�valdībās, apmācot personālu un palīdzot digitalizēt pa�valdību 
pakalpojumus. Atbilsto�i �im projektam 300 pa�valdībās tika izveidota informācijas 
sistēmām nepiecie�amā infrastruktūra27. 

267.  Lai atrisinātu jautājumu par iemaņām lietotāju līmenī, �obrīd tiek ieviests Latvijas 
Izglītības informācijas sistēmas (LIIS) projekts. Tas ietver visu Latvijas teritoriju un visus 
izglītības sistēmas līmeņus, nodro�inot intervenci divās informācijas sabiedrības jomās: 
mācību iestādes tiek nodro�inātas ar nepiecie�amajiem tīkliem un datoriem, skolotāji tiek 
apmācīti gan nodro�ināt zinā�anas skolēniem, gan nodro�ināt atbilsto�u IKT pielietojumu. 
Trūkst augsti kvalificētu IKT speciālistu � pēc ekspertu viedokļa trūkst ap 2000 
speciālistu. Nepiecie�amā darbaspēka sagatavo�anu kavē attiecīgu mācību programmu un 
pasniedzēju trūkums augstākās izglītības mācību iestādēs, kas arī ir risināts LIIS projektā. 

268.  Latvijas Bibliotēku informācijas sistēmas projekts tika realizēts ar mērķi atjaunot 
bibliotēkas kā nozīmīgus informācijas punktus Latvijā, koncentrējoties uz attāliem valsts 
rajoniem, kur informācijas pieejamību kavē pieejas un iemaņu trūkums, kā arī attīstības 
centros nodro�inot nozīmīgu saturu informācijas sabiedrībai Latvijā. 

269.  Finansējums �iem nozīmīgajiem projektiem tika nodro�ināts un �obrīd joprojām tiek 
nodro�ināts no Valsts investīciju programmas līdzekļiem; tādēļ ES Strukturālo fondu 
papildus atbalsts pievienos milzīgu vērtību �o projektu veicinā�anai un informācijas 
sabiedrības veido�anai Latvijā. 

270.  2003.gada 20. aprīlī Ministru kabinets, apzinoties tehnoloģisko iespēju ātrās pārmaiņas un 
politisko un ekonomisko situāciju, un e-Eiropas 2005 darbības plāna apstiprinā�anu, 
nolēma līdz 2003.gada nogalei aktualizēt Sociāli ekonomisko programmu �e-Latvija� un 
Nacionālo programmu �Informātika�. �ī stratēģiskā dokumenta un darbības plāna 
projekts tiek izstrādāts. 

2.6.2.1. Pieeja telekomunikācijām un Internetam 
 
271.  Gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi Latvijā maz izmanto informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas (IKT). Iemesls tam ir maz attīstītā IKT infrastruktūra (īpa�i attiecībā uz 

                                                 
26 Universālais telekomunikāciju pakalpojums ir jāievie�s rajonos, kur IKT pakalpojumu kvalitāte ir 
nepietiekama, lai nodro�inātu minimālo telekomunikāciju pakalpjumu kopumu, kuru valdība ir 
noteikusi kā nepiecie�amu nodro�ināt visā valstī. 
27 Ņemot vērā pa�valdību kopējo skaitu (547), PVIS projects ietver tikai 55% no kopējās darba slodzes. 
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telekomunikāciju pakalpojumiem un sabiedriskās pieejas punktiem Internetam) un 
attiecīgi augstās IKT izmanto�anas izmaksas. 

 

Fiksētās līnijas telekomunikācijas 
 

272.  Fiksēto telekomunikāciju tirgus ir liberalizēts, tomēr �obrīd ir tikai viens fiksētās līnijas 
telekomunikāciju operators, kas kopumā nodro�ina sabiedrībai pakalpojumus. Fiksēto 
telekomunikāciju operators nodro�ina balss, datu un tīkla nomas pakalpojumus. Fiksēto 
telekomunikāciju tīkla pārklājums Latvijā ir neliels � 2003.gadā apmēram 28,9% 
iedzīvotājiem bija pieeja zemes līnijai28, kamēr ES vidējais rādītājs ir 86%. 

273.  Digitālā tīkla teritoriālais pārklājums ir nevienmērīgs, kas skaidrojams ar pakalpojumu 
nodro�inā�anas rentabilitāti atsevi�ķām mazāk apdzīvotām teritorijām. Ir teritorijas, kur 
mazāk kā 10% iedzīvotāju ir ieejami IKT pakalpojumi. Regulējo�ais ietvars 
liberalizētajam telekomunikāciju tirgum, ko Latvijā ir noteicis Regulators (Sabiedrisko 
pakalpojumu komisija Latvijā), sākot no 2002.gada neparedz sare�ģītus administratīvus 
vai finansiālus ierobe�ojumus iekļū�anai tirgū. Telekomunikāciju licencē�anas noteikumi 
paredz, ka uzņēmumiem, kas vēlas saņemt licences, nav jāmaksā licences nodeva, 
izņemot noteikto reģistrācijas nodevu, kuru Ministru kabinets ir noteicis jebkura veida 
licencēm. 

274.  Līdz 2003.gada septembrim Regulators ir izdevis 160 licences telekomunikāciju tīklu 
iekārto�anai, attīstī�anai un uzturē�anai un telekomunikāciju pakalpojumu fiksēto, mobilo 
un radio-komunikāciju tīklu nodro�inā�anai, kā arī ir reģistrējis 12 vispārējas atļaujas 
telekomunikāciju pakalpojumu nodro�inā�anai. Lielākā daļa licenču saņēmēji paredz 
nodro�ināt datu pārraides un Interneta pakalpojumus, kā arī nomāto līniju pakalpojumus 
Rīgā un galvenajos reģionālajos centros Latvijā. 

275.  Lielākā daļa licencēto pakalpojumu sniedzēji izmantos radio pieejas tehnoloģiju vai 
nomātu infrastruktūru no citiem pakalpojuma sniedzējiem. Līdz 2003.gada februārim 
Regulatoram ir pieteiktas tikai apmēram 10 jaunas licences, lai nodro�inātu fiksētos balss 
telefonijas pakalpojumus un tikai da�i no tiem plāno darboties ārpus Rīgas pilsētas. Tas 
pats attiecas uz vienu no mobilā tīkla operatoriem, kas �obrīd nodarbojas ar mobilajiem 
balss pakalpojumiem Latvijā un ir pieteicies uz fiksētā tīkla operatora licenci, kā arī uz 
lielāko daļu licencētajiem pakalpojumu sniedzējiem, kas plāno piedāvāt balss telefonijas 
pakalpojumus caur Internetu. Starp jaunajiem licences saņēmējiem, kuriem ir valsts 
mēroga telekomunikāciju infrastruktūra jāmin VAS �Latvijas Dzelzceļ��, VAS 
�Latvenergo� un Latvijas Radio un Latvijas Televīzija, bet minētie uzņēmumi sniedz 
pakalpojumus ļoti ierobe�otam skaitam klientu, kuri ir fiksētās telefonu līnijas lietotāji. 

276.  Tādējādi nav paredzams, ka fiksēto telekomunikāciju tīklu liberalizācija nodro�inās 
būtiskus ieguldījumus fiksēto telekomunikāciju tīkla infrastruktūras attīstībā, ieskaitot 
pieeju �iem tīkliem, valsts lauku rajonos. Vienmērīgāku teritorijas pārklājumu var 
nodro�ināt universālā telekomunikāciju pakalpojuma29 ievie�ana, kas ir paredzēta 
2004.gadā, gadījumā, ja liberalizācija nesniegs nepiecie�amos uzlabojumus.    

                                                 
28 2003.gada 1. jūnijā bija 28,9 fiksētās telefonu līnijas uz 100 iedzīvotājiem; tikai 84,5% no tām bija 
digitālās.  
29 Universālais telekomunikāciju pakalpojums ir jāievie�s rajonos, kur IKT pakalpojumu kvalitāte ir 
nepietiekama, lai nodro�inātu minimālo telekomunikāciju pakalpjumu kopumu, kuru valdība ir 
noteikusi kā nepiecie�amu nodro�ināt visā valstī. 
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17. tabula. Fiksēto telekomunikāciju līniju digitalizācijas līmenis rajonu centros un 
rajonu lauku teritorijās (2002.gada decembris) 

 

 Privātie klienti Biznesa klienti 

 

Digitalizācijas 
līmenis% 
rajonu centros  

Digitalizācijas 
līmenis% rajonu 
lauku teritorijās 

Digitalizācijas 
līmenis% 
rajonu centros 

Digitalizācijas 
līmenis% rajonu 
lauku teritorijās 

RĪGA 99,76% 89,97% 99,71% 90,87% 
KULDĪGA 99,91% 66,01% 99,89% 65,01% 
LIEPĀJA 87,72% 30,84% 96,41% 16,55% 
SALDUS 96,26% 39,60% 99,27% 29,71% 
TALSI 5,05% 0,94% 45,07% 13,85% 
VENTSPILS 99,66% 9,05% 98,67% 9,86% 
BALVI 98,15% 1,55% 98,35% 14,35% 
DAUGAVPILS 71,55% 0,79% 83,89% 5,21% 
KRĀSLAVA 21,63% 0,75% 40,13% 10,57% 
LUDZA 7,33% 0,28% 35,88% 9,92% 
PREIĻI 4,65% 1,28% 29,78% 15,08% 
RĒZEKNE 98,60% 4,62% 99,10% 5,78% 
ALŪKSNE 9,45% 0,57% 45,36% 13,84% 
CĒSIS 97,88% 9,56% 98,85% 20,22% 
GULBENE 100,00% 2,61% 99,01% 6,77% 
LIMBA�I 99,21% 42,85% 99,43% 53,07% 
MADONA 19,66% 12,55% 42,18% 28,16% 
OGRE 100,00% 75,30% 98,61% 69,30% 
VALKA 92,85% 11,58% 95,90% 22,37% 
VALMIERA 64,86% 35,61% 83,58% 36,05% 
AIZKRAUKLE 94,31% 58,12% 89,24% 55,20% 
BAUSKA 47,06% 31,32% 32,51% 32,80% 
DOBELE 100,00% 9,13% 98,51% 10,95% 
JELGAVA 99,68% 25,51% 99,58% 35,56% 
JĒKABPILS 79,34% 24,63% 83,24% 25,86% 
TUKUMS 49,98% 20,42% 60,30% 30,63% 

 
 

277.  Telekomunikāciju infrastruktūru pieejamība un sniegtie telekomunikāciju pakalpojumi ir 
priek�noteikumi IKT pieejai un lieto�anai, bet rūpīga reālās situācijas analīze parāda 
digitālo sadalījumu attiecībā uz telekomunikāciju līniju digitalizācijas līmeni starp 
reģionu centriem un lauku rajoniem un biznesa un privātajiem klientiem. Tabula, kurā 
redzams digitalizācijas līmenis parāda, ka attīstītākais rajona centrs ir Rīga ar 99,76% 
biznesa sektorā salīdzinājumā ar digitalizācijas līmeni Talsu rajonā, kas ir 45,07% biznesa 
sektorā (un 0,94% privātajā sektorā). 
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Mobilās telekomunikācijas 
 

278.  �obrīd mobilo telekomunikāciju pakalpojumu tirgū dominē divi operatori. Mobilie 
telekomunikāciju pakalpojumi Latvijā tiek izmantoti relatīvi pla�i. 2002.gada 1. janvārī 
bija reģistrēti 657 tūksto�i mobilo telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji, kuri izmantoja 
viena vai otra operatora pakalpojumus. Tas nozīmē, ka 25% iedzīvotāju izmantoja �os 
pakalpojumus. Lai veicinātu konkurenci mobilo telekomunikāciju tirgū, tika rīkota trīs 
UMTS standarta licenču un vienas GSM standarta licences mobilo telekomunikāciju 
pakalpojumu nodro�inā�anai izsole, bet netika reģistrēts neviens jauns pretendents. 

 

Internets 
 
279.   �obrīd valstī ir apmēram 40 Interneta pakalpojumu sniedzēji, no kuriem ap 70% darbojas 

Rīgā. Galvenokārt tiek izmantoti fiksētā tīkla pakalpojumi; tie�ais pieslēgums, izmantojot, 
mobilās telekomunikācijas vai radio pieslēgumu nav izplatīts. Interneta izmanto�ana 
Latvijā ir neliela. Atbilsto�i Latvijas Interneta asociācijas datiem 2002.gada 1. janvārī bija 
6,1 Interneta lietotājs uz 100 iedzīvotājiem, kamēr ES vidējais līmenis ir 26,3. 

280.  Neskatoties uz �ajā jomā veiktajiem uzlabojumiem, Latvija atrodas starp ES 
kandidātvalstīm, kurām ir vismazāk attīstīta IKT infrastruktūra. Tikai 3% mājsaimniecību 
ir pieeja Internetam, kas ir desmit reizes zemāks līmenis kā vidēji ES rādītājs un atrodas 
arī zem lielākās daļas no ES kandidātvalstu radītājiem. Ir tikai 0,14 sabiedriskās pieejas 
Interneta punkti uz 1000 iedzīvotājiem. Izglītības iestādēs ir relatīvi labāks IKT pieejas 
nodro�inājums: pamatskolās un vidusskolās ir 3,9 datori uz 100 skolēniem (1,4 no tiem ar 
Interneta pieslēgumu) un augstskolās ir 4,7 datori uz 100 studentiem (2,4 no tiem ar 
interneta pieslēgumu). Ir nepiecie�ams invalīdiem sniegt pieeju IKT, nodro�inot e-darba 
vidi, tālmācības un prasmju attīstību. 

281.  Informācijas sabiedrības attīstības galvenais kavēklis ir ierobe�otā pieeja komunikāciju 
tīkliem, tāpēc programmā tika iekļauts īpa�s mērķtiecīgs pasākums IKT pieejas 
nodro�inā�anai un attiecīgu tehnoloģiju attīstī�anai un ievie�anai.  

 

2.6.3. Vides infrastruktūra 
 
282.  Sakārtota vides infrastruktūra ir viens no reģionu attīstību veicino�iem faktoriem, jo 

kvalitatīva dzīves vide un pakalpojumu pieejamība ir priek�noteikums iedzīvotāju 
koncentrācijai un sekmīgas uzņēmējdarbības nodro�inā�anai � īpa�i pakalpojumu 
(tūrisms, veikali, sabiedriskā ēdinā�ana, viesnīcu pakalpojumi, frizētavas), kā arī pārtikas 
rūpniecības sfērā. 

 

2.6.3.1. Ūdenssaimniecība 
283.  Lielākajā daļā apdzīvoto vietu Latvijā netiek nodro�ināti kvalitatīvi, vides aizsardzības 

prasībām atbilsto�i ūdenssaimniecības � dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu 
savāk�anas, un attīrī�anas �  pakalpojumi. Lai nodro�inātu kvalitatīvus pakalpojumus pēc 
iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam un būtiski samazinātu vides piesārņo�anu, atbilsto�i 
investīciju stratēģiskajām prioritātēm, ūdenssaimniecību sistēmu uzlabo�anai paredzētais 
finansējums tika novirzīts apdzīvotajām vietām, kurās ir vairāk nekā 2000 iedzīvotāju. 
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PHARE un ISPA ir galvenie finansē�anas avoti pirmsiestā�anās periodā. Laika periodā no 
2004.gada līdz 2006.gadam atbilsto�u ūdens pakalpojumu nodro�inā�ana �ajās 
apdzīvotajās vietās ir noteikta kā viena no svarīgākajām prioritātēm Kohēzijas fonda 
dokumentos. Tajā pa�ā laikā Latvijā ir apmēram 750 apdzīvotās vietas, kur iedzīvotāju 
skaits nepārsniedz 2000, un kurās dzīvo aptuveni viena tre�ā daļa valsts iedzīvotāju. Liela 
�o apdzīvoto vietu daļa atrodas Baltijas jūras, ezeru un upju krastos, kas ir perspektīvas 
atpūtas un tūrisma vietas. Nelielais iedzīvotāju skaits, nodarbinātības problēmas un 
uzņēmējdarbības trūkums būtiski ietekmē pa�valdību bud�etu un ierobe�o to iespējas 
veikt uzlabojumus ūdenssaimniecībā. 

284.  Neskatoties uz bagātajiem virszemes ūdens krājumiem, apmēram 13 300 m³ uz 
iedzīvotāju (vidējais rādītājs 15 ES dalībvalstīs ir 7 250 m³ uz iedzīvotāju. Tikai Īrija, 
Somija un Zviedrija apsteidz Latviju �ajā jomā) un iespēju nodro�ināt visā Latvijas 
teritorijā dzeramo ūdeni no pazemes ūdeņu resursiem ( �obrīd tikai Rīgā virszemes 
ūdenskrājumi joprojām tiek izmantoti kā dzeramais ūdens), netiek nodro�ināta atbilsto�a 
ūdens krājumu aizsardzība un racionāla izmanto�ana. Vispārējā pazemes ūdens kvalitāte 
Latvijā ir apmierino�a, izņemot vietām paaugstināto dzelzs vai magnēzija koncentrāciju 
un reizēm ir problēmas ar ūdens cietumu un pārāk augstu sēra koncentrāciju. Lai 
nodro�inātu dzeramā ūdens kvalitātes atbilstību standartiem izsūknētais pazemes ūdens 
pirms piegādā�anas patērētājiem tiek apstrādāts. �obrīd ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni ir 
nodro�ināti aptuveni 35% Latvijas iedzīvotāju. Lai arī pēc apstrādes dzeramā ūdens 
kvalitāte ir laba, ūdensapgādes tīklu sliktā tehniskā stāvokļa dēļ patērētāji ne vienmēr 
saņem tādas pa�as kvalitātes ūdeni kā pēc ūdens sagatavo�anas. Saskaņā ar 2001.gada 
uzraudzības datiem, patērētājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte pēc tā ķīmiskajiem 
rādītājiem vidēji 49,5% gadījumu neatbilda normām, savukārt pēc bioloģiskajiem 
rādītājiem � 5,3% gadījumu. Ir jāatzīmē, ka dzeramā ūdens kvalitāte pie gala patērētāja 
tiek pārbaudīta tikai pēc mājas īpa�nieka pieprasījuma (samaksas). Ūdensapgādes tīklos 
noplū�u rezultātā tiek zaudēta apmēram tre�ā daļa iegūtā ūdens, ko var salīdzināt ar 15 ES 
dalībvalstīm un citām iestā�anās valstīm. Eiropā ūdensapgādes tīklos noplū�u apjoms ir 
da�āds, piemēram, Itālijā vidēji 15%, Francijā � 30%, Čehijā - 33%. Tomēr neregulāri 
mērījumi un pārbaudes atsevi�ķās valstīs apgrūtina veikt precīzus novērtējumus. 

285.  Saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras datiem, 1998.gadā kopējais notekūdeņu daudzums 
Latvijā bija 306,83 miljoni m3, 2001.gadā � 220,91 miljoni m3. Lielākie notekūdeņu 
radītāji ir pa�valdību komunālās ūdenssaimniecības, 2001.gadā tās sara�oja 47,6% no 
kopējā notekūdeņu apjoma, rūpniecība (t.sk. arī enerģijas un siltuma ra�o�ana) � 29,8%, 
bet lauksaimniecībā un zivsaimniecībā radīti 19,1% no kopējā notekūdeņu apjoma. Lai 
gan palielinājies attīrīto notekūdeņu apjoma īpatsvars attiecībā pret kopējo savākto 
notekūdeņu apjomu, joprojām netiek savākti un attīrīti liela daļa radīto komunālo 
notekūdeņu, jo īpa�i mazajās apdzīvotajās vietās. Vairumā no apmēram 1100 valstī 
apzināto notekūdeņu attīrī�anas iekārtu izmantotā tehnoloģija neatbilst vides aizsardzības 
prasībām, kas rada virszemes ūdeņu piesārņojumu. Savukārt kanalizācijas tīklu sliktā 
tehniskā stāvokļa dēļ rodas noplūdes, un piesārņojums var nonākt gruntsūdeņos, radot 
mikrobioloģiskā piesārņojuma draudus. 

286.  Liela uzmanība tiek veltīta dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu uzlabo�anai, 
mērījumu veik�anai (reālais patēriņ� noteikto normu vietā) un izdevumu atlīdzinā�anai, 
pēdējais atbilst Direktīvas par ūdens tīklu prasībām, ievie�ot �piesārņotājs maksā 
principu�. Tā rezultātā ūdens gala patērētājs sedz izdevumus, kas ietver gan amortizāciju 
gan operatīvo darbību, kas saistīta ar dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu 
nodro�inā�anu. Kas attiecas uz notekūdeņu apsaimnieko�anu operatīvie izdevumi ietver 
Dabas resursu nodokli gan par ūdens iegū�anu (virszemes vai pazemes), gan par ūdens 
piesārņo�anu, kur ieplūst notekūdeņi. 

287.  Ūdens un kanalizācijas tarifi pietuvinās patiesajiem izdevumiem, kurus prasa �o 
pakalpojumu nodro�inā�ana. Tas nozīmē, ka pakalpojumi pakāpeniski attīstās un 
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uzlabojas un ar ES līdzfinansējumu, radīs pietieko�us ienākumus, lai turpinātu �o 
pakalpojumu nodro�inā�anu finansiāli ilgtspējīgā veidā. 

 

2.6.3.2. Atkritumu apsaimnieko�ana 
 

288.  Vides aizsardzības un dabas resursu racionālas izmanto�anas prasībām neatbilsto�a un 
neefektīva atkritumu apsaimnieko�ana, savāk�ana, otreizējā izmanto�ana un pārstrāde, kā 
arī vēsturiski piesārņoto teritoriju nepietiekamie atveseļo�anas pasākumi rada draudus 
videi. 

289.  Ik gadu Latvijā tiek radīts ap 600 � 700 tūkst. t sadzīves atkritumu, no kuriem 30% ir 
komercstruktūru un iestā�u radītie atkritumi. 250-300 kg uz iedzīvotāju gadā ir neliels 
apjoms, salīdzinot ar ES 15 dalībvalstu vidējo rādītāju, kas ir 540 kg uz iedzīvotāju 
gadā.Tiek prognozēts, ka kopējais atkritumu apjoms līdz 2006.gadam varētu pieaugt par 
5%, lielākais radīto atkritumu apjoma pieaugums paredzams pilsētās, jo īpa�i Rīgā. 
Atkritumu apsaimnieko�anas pakalpojumus saņem aptuveni 80% pilsētu iedzīvotāju un 
tikai 20% lauku iedzīvotāju. Savāk�anas apjoms 50-60% apmērā ir zems, salīdzinot ar 15 
ES dalībvalstīm, kur tas ir 98-100%, un zems, salīdzinot arī ar citām ES kandidātvalstīm 
(Latvija 50%, Igaunija 69%, Slovākija 84%).  

290.  Ievērojama daļa otrreiz izmantojamo un pārstrādājamo atkritumu �obrīd nonāk sadzīves 
atkritumu izgāztuvēs, jo dalītās sadzīves atkritumu sistēma vēl tikai tiek veidota. Lai arī 
dati attiecas galvenokārt uz sitāciju deviņdesmito gadu nogalē, EUROSTAT ir informējis, 
ka Latvijā 100% pa�valdību atkritumu nonāk izgāztuvēs, salīdzinot ar 15 ES dalībvalstīm 
� 67% un citās kandidātvalstīs 92%. �obrīd galvenokārt atkārtotai pārstrādei tiek savākts 
papīrs un kartons, stikla lauskas un plastmasas. 

 

25.  attēls. Sadzīves atkritumu sastāvs (%) 
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Avots: Vides ministrija, 2002.gads 
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Pārtikas atkritumi 

Plastmasa 

Stikls 

Koksnes atkritumi 

Papīrs un kartons 

Metāls 

Celtniecības atkritumi 

Veselības aprūpes atkritumi 
 

291.  Apmēram 1-3% sadzīves atkritumu veido sadzīves bīstamie atkritumi. Izņemot naftas 
produktu atkritumus (pārstrādāti apmēram 50%), svina akumulatorus (pārstrādāti 
apmēram 90%), dzīvsudrabu saturo�ās dienasgaismas spuldzes un automa�īnu riepas, 
pārējiem sadzīves bīstamajiem atkritumiem netiek nodro�ināta atbilsto�a savāk�ana, 
pārstrāde un iznīcinā�ana.  

292.  Latvijā tikpat kā nav attīstīta da�ādu atkritumu veidu pārstrāde. Uz vietas tiek pārstrādāta 
tikai neliela daļa atkritumu, piemēram, metāli �Liepājas metalurgā� vai papīra un kartona 
atkritumi Valmieras uzņēmumā �V.L.T.�. Pārējie atdalītie atkritumi tiek izvesti pārstrādei 
ārpus Latvijas. Atkritumu pārstrādes jautājums ir cie�i saistīts ar atkritumu dalītās 
vāk�anas sistēmas ievie�anu. Līdz �im atkritumu dalīta vāk�ana ir uzskatīta par 
neperspektīvu, jo nav jaudas un tehnoloģiju atdalīto atkritumu pārstrādei. Savukārt nav 
pamatoti attīstīt atkritumu atsevi�ķu veidu pārstrādi, jo nav to dalītas savāk�anas sistēmas, 
kas nodro�inātu pārstrādes iekārtu nepārtrauktu noslodzi. Lai ieviestu Latvijas tiesību 
aktos attiecīgas normas, Latvijai ir jāpievēr�as �o jautājumu risinā�anai. Latvijas pilsētās 
ir jāizveido atkritumu dalītas vāk�anas punkti, kas jāaprīko ar specializētiem konteineriem 
da�ādiem atkritumu veidiem. No atkritumu vāk�anas punktiem atkritumi būtu jānogādā 
reģionālos �ķiro�anas centros, kur no piegādātā atkritumu apjoma iegūtu vielas un 
materiālus, ko var atgriezt apritē kā izejvielas. Tādējādi tiktu nodro�ināts, ka reģionālajās 
atkritumu glabā�anas izgāztuvēs nonāk tikai tie atkritumi, kas pārstrādei nav piemēroti. 

 
293.  Viena no sadzīves atkritumu saimniecības svarīgākajām problēmām ir nelielo sadzīves 

atkritumu izgāztuvju lielais skaits un to negatīvā ietekme uz vidi, salīdzinot ar 15 ES 
dalībvalstīm (piemēram, 359 Somijā, 452 Francijā, 789 Itālijā, 216 Igaunijā un 1 410 
Polijā). Latvijas teritorijā ir slēgta 251 izgāztuve, bet vēl 252 izgāztuves turpina darbību, 
tomēr to darbība, saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām, pēc 2009.gada būs 
aizliegta. Laika posmā no 1998. līdz 2001.gadam rekultivētas 55 izgāztuves, kuru kopējā 
platība ir 67,8 ha. No eso�ajām pa�laik strādājo�ajām izgāztuvēm, apmēram 12% rada 
nopietnus draudus videi, bet no nerekultivēto izgāztuvju kopskaita tādas ir 8%. 

294.  Atkritumu apsaimnieko�anas projekti, kuri �obrīd tiek gatavoti un kuriem līdzfinansējums 
tiks pie�ķirts no Kohēzijas fonda, tiks prezentēti kā integrēti plāni atkritumu 
apsaimnieko�anai un ietvers da�ādus elementus, ieskaitot reģionālo atkritumu izgāztuvju 
būvi, dalīto atkritumu savāk�anas punktu izveidi un veco izgāztuvju, kas atrodas, katrā 
cieto atkritumu apsaimnieko�anas reģionā, rekultivāciju. Diem�ēl projekti, kas ir 
apstiprināti ISPA līdzfinansējuma 2001.gadā, neietver �os elementus. Plānotais dalīto 
atkritumu savāk�anas punktu skaits, pilnībās neaptver iedzīvotāju vajadzības atkritumu 
apsaimnieko�anas reģionos. Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimnieko�anas reģionā, kur 
�obrīd tiek ieviests ISPA projekts, tika 20% vai 12 no 66 neatbilsto�ajām izgāztuvēm tiks 
rekultivētas. Ir arī teritorijas, kurām netiks pie�ķirts Kohēzijas fonda finansējumu, bet, kur 
dzīvo liels skaits iedzīvotāju un kur ir daudz izgāztuves (piemēram, Rīgas rajons, kur 
dzīvo vairāk nekā 10% no kopējā iedzīvotāju skaita). 
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26. attēls. Sadzīves atkritumu izgāztuves Latvijā 

 
Avots Vides ministrija, 2002.gads 

 
295.  Vairāku vēsturiski piesārņoto teritoriju atveseļo�anas pasākumi pagaidām nav veikti, 

jo nav pietiekami pa�valdību līdzekļi, kas iegūti no dabas resursu nodokļa. Laika periodā, 
kad Latvija bija PSRS sastāvā, tās teritorijā tika uzkrāts rūpnieciskas vai militāras 
darbības rezultātā radītais piesārņojums un vairumā gadījumu piesārņotājs atstāja �īs 
teritorijas nesakoptas (vai bankrotēja). �īs teritorijas rada draudus videi un cilvēku 
veselībai, piesārņojot virszemes un pazemes ūdeņus. Ir plānots, ka 2003.gada nogalē 
pa�valdības beigs apkopot informāciju par vēsturiski piesārņotajām vietām. Lielāko 
vēsturiski piesārņoto teritoriju rehabilitācija ir noteikta kā prioritāte Kohēzijas fonda 
līdzfinansējumam 2004.�2006.gadā. 

296.  Atkritumu apsaimnieko�ana Latvijā �obrīd pāriet no pa�valdību, vietējā mēroga uz 
reģionālo mērogu. Tā rezultātā vietējās izgāztuves tiks rekultivētas un tiks būvētas 
reģionālās izgāztuves, kas atbilst direktīvai Par atkritumu izgāztuvēm. Iedzīvotājiem 
savāk�anas tarifi pieaugs atbilsto�i �piesārņotājs maksā principam�, ņemot vērā 
izdevumus, ko rada atkritumu izgā�ana un pārvadā�ana lielākos attālumos un pretēji 
patreizējai praksei atsevi�ķās pa�valdībās, iedzīvotāji maksās tie�i par nodro�inātajiem 
atkritumu apsaimnieko�anas pakalpojumiem. Atkritumu izgā�anas izdevumi ietver gan 
nolietojuma, gan operatīvos izdevumus, kas savukārt ietver dabas resursu nodokli (1,19 
eiro t). 

297.  Bez (bīstamo) atkritumu izgā�anas, ūdens ieguves un ūdens attīrī�anas dabas resursu 
nodoklis ir uzlikts arī dabas resursu ieguvei (piemēram, augsne, smiltis, kaļķakmens), 
gaisa piesārņojumam, augsnes piesārņojuma, importētajām precēm un produktiem, kas ir 
nelabvēlīgi videi (piemēram, elektriskās baterijas, riepas) un preču un produktu 
iepakojumiem (piemēram, stikls, plastmasa, papīrs). 

298.  Atkritumu apsaimnieko�anas tarifi vairāk un vairāk atspoguļo reālos izdevumus par 
pakalpojumu. Tas nozīmē, ka pakalpojumi �obrīd attīstās un uzlabojas un ES 
līdzfinansējums veicinās pietieko�us ienākumus, lai turpinātu �o pakalpojumu snieg�anu 
finansiāli atbilsto�a veidā. 
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2.6.4. Enerģētikas sektors 
 

2.6.4.1. Vispārējā informācija un galvenie rādītāji 
 
299.  No 1990.gada līdz 1995.gadam Latvijā kopējais primārās enerģijas resursu patēriņ� ir 

strauji samazinājies. Galvenais faktors, kas ietekmēja �o procesu bija nacionālās 
ekonomikas attīstības samazinā�anās, ekonomikas strukturālās izmaiņas un rūpniecības 
nozaru, kuras patērēja daudz enerģijas, slēg�ana. 
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27.  attēls. GIC un IKP dinamika 1990�2002 procentos 

 
IKP 
GIC 
 
300.  Enerģijas efektivitātes rādītāji rajonu termofikācijas tīklos un patērētāju pusē Latvijā 

joprojām ir salīdzino�i zemi salīdzinot ar ES dalībvalstīm, bet pastāv nozīmīgs potenciāls 
uzlabojumu veik�anai. 

18.  tabula. Enerģijas efektivitāte Latvijā un vidējie ES dalībvalstu un ES 
kandidātvalstu rādītāji 

 

 ES 15 
dalībvalstīs Kandidātvalstīs Latvijā 

 2000 1999 1999 2001 
Enerģijas intensitāte 
(toe/MEUR) 193,8 744,3 703,7 569,6 

GIC uz 1 iedzīvotāju 3838,8 1921,4 1671,9 1699,7 
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(kgoe/iedzīvotājs) 

 
301.  Pēdējo desmit gadu laikā arī primārās enerģijas avotu struktūra ir būtiski mainījusies. 

Enerģijas avoti, piemēram, mazuts un ogles, kas bija pla�i izplatīti agrāk, ir aizvietoti ar 
gāzi un malku. 

302.  Enerģētikas politikas rezultātā ir notiku�as kvalitatīvas izmaiņas primāro enerģijas avotu 
struktūrā:  

− atjaunojamo enerģijas avotu palielinā�anās, 
− enerģijas ra�o�anas palielinā�anās koģenerācijas procesos, 
− importētās enerģijas apgādes un enerģijas avotu samazinā�anās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.  attēls. Primāro enerģijas avotu struktūra GIC 
Cietais kurināmais 

Nafta 

Kodolenerģija 

Gāze 

Atjaunojamie resursi 

Citi 
303.  Primāro enerģijas avotu struktūra ir salīdzino�o daudzveidīga. Enerģijas politika pievēr� 

lielu uzmanību enerģija piegādes dro�ībai, jo atkarība no primārās enerģijas importa ir 
diezgan liela (atkarība no importa � 58%, ES � 48%). 

304.  Galvenie enerģijas apgādes dro�ības aspekti ir noteikti Elektroapgādes sektora 
Enerģētikas politikās dokumentā, kuru 2001.gada 11. septembrī apstiprināja Ministru 
kabinets, un Ekonomikas ministrija stratēģijā (2003) attiecībā uz valsts atkarības no 
importētajiem enerģijas avotiem samazinā�anu. Abu dokumentu galvenie principi ir 
atspoguļoti ES politikas dokumentā �Par enerģijas piegādes dro�ību� (Green Paper On 
Security of Energy Supply): 

− veicināt jaunu enerģijas ra�o�anas jaudu izveides attīstību Latvijā ar mērķi 
palielināt vietējo elektroenerģijas ra�o�anu no 70% uz 90% no kopējā 
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elektroenerģijas patēriņa. Īpa�s atbalsts ir paredzēts izkliedētās enerģijas 
ra�o�anai, īpa�i CHP attīstībai; 

− Atjaunojamo enerģijas resursu palielinā�anās elektroenerģijas ra�o�anā nebūs 
tik intensīva kā pēdējo trīs gadu laikā, jo �ie resursi pamatā jau ir apgūti un to 
daļa kopējā elektroenerģija patēriņa bilancē sastāda 44% (ES 14,9%). Tomēr 
Latvija ir uzstādījusi indikatīvu mērķi 2010.gadā sasniegt 49% 
elektroenerģijas ra�o�anu no atjaunojamiem enerģijas resursiem; 

− Valdības uzdevums ir radīt priek�nosacījumus Baltijas elektroenerģijas tirgus 
veiksmīgai darbībai un izveidot atklātu un nediskriminējo�u vidi (sektora 
struktūra, noteikumi jaunu tirgus dalībnieku ienāk�anai), kas ir nepiecie�ams, 
lai pieņemtu lēmumus, kas attiecas uz ieguldījumiem jaunas paaudzes jaudās, 
ja cenu signāli un cenu prognozes, kas ir balstīti uz reālu informāciju būs 
indikatīvi jaunu jaudu veido�anai; 

− Latvijas dalība savstarpējo sakaru projektos starp Igauniju un Somiju un 
Lietuvu � Poliju � Enerģijas tilts�, kas jau ir iekļauts ES TEN-E programmas 
projektu sarakstā, ir ļoti būtiska skatoties no enerģijas apgādes dro�ības 
palielinā�anas viedokļa un Baltijas elektroenerģijas tirgus integrācijas ES 
elektroenerģijas tirgū; 

− Līdz iestā�anās ES Latvija izstrādās un pabeigs juridisko bāzi, kas paredzēta 
Latvijas gāzes tirgus atvēr�anai atbilsto�i direktīvai 3003/55/EC, kas atļaus 
jaunu dalībnieku ienāk�anu Latvijas gāzes tirgū. 

 

2.6.4.2. Elektroapgāde 
 

305.  Enerģētikas likums, kas tika pieņemts 1998.gadā, sniedz aprakstu par elektroapgādes 
sektora organizācijas struktūru un komerciālajām attiecībām starp piegādātājiem un 
patērētājiem. Pēc Enerģētikas likuma papildinā�anas ar Ministru kabineta noteikumiem 
un Regulatora apstiprināto Energosistēmas kodeksu tika radīta iespēja atvērt 
elektroenerģijas tirgu piemērotu patērētāju un neatkarīgu elektroenerģijas ra�otāju dalībai. 
Galvenie elektroenerģijas sektora dalībnieki ir elektroenerģijas ra�otāji, pārvades sistēmas 
operatori (PSO), sadales sistēmas operatori (SSO), tirgotāji, patērētāji un Regulators. 

306.  Latvija, gatavojoties iestāties ES, �ajā sektorā ir veikusi reformas, kas orientētas uz tirgus 
principu ievie�anu. Viens no enerģētikas politikas mērķiem elektroenerģijas sektorā ir dot 
brīvu izvēli patērētājiem un nodro�ināt reālu konkurenci mazumtirgotājiem un 
vairumtirgotājiem. Tādējādi tiktu noregulētas ra�o�anas un pārdo�anas funkcijas un tas 
dotu iespēju patērētājiem izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, veicinot konkurenci. 

307.  2003.gada janvārī Regulators apstiprināja jaunu metodiku pārvades un sadales tarifu 
aprēķinā�anai. Jaunā metodika atļauj precīzi un atklāti noteikt tarifus, izvairoties no 
atkārtotām subsīdijām. Līdz iestā�anās ES Latvija ir plānojusi veikt visus nepiecie�amos 
pasākumus, kas attiecas uz likumdo�anas saskaņo�anu atbilsto�i direktīvai 2003/54/EC un 
līdz 2004.gada 1. jūlijam atvērt elektroenerģijas tirgu visiem komerciālajiem patērētājiem. 
Lai sasniegtu �o mērķi ir izstrādāts speciāls politikas plāno�anas dokuments 
�Pamatnosacījumi priek�noteikumu izstrādei elektroenerģijas tirgum�. Pārmaiņas ir jāveic 
arī likumdo�anā. 

 

2.6.4.3. Siltumapgāde 
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308.  Klimatisko apstākļu, iedzīvotāju koncentrācijas pilsētās, kā arī vēsturiskās attīstības 
rezultātā nozīmīga iedzīvotāju daļa Latvijā ir centrālās rajonu siltumapgādes klienti 
(apmēram 70% iedzīvotāji). Līdzīgi kā ar elektroenerģijas piegādi, arī siltumapgādes 
pieprasījuma samazinā�anās sākās 1990.gadā. 
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29. attēls. Siltumapgādes pieprasījums no 1990.gada līdz 2001.gadam 

 
Sektora organizācija un pārstrukturalizācijas plāni 

309.  Saskaņā ar Enerģētikas likumu un Pa�valdību likumu siltumapgādes organizācija 
administratīvā teritorijā ir pa�valdības funkcija. Siltumapgādes organizācijai Latvijā 
deviņdesmitajos gados ir raksturīgas nozīmīgas pārmaiņas. Valstij piedero�ie rajonu 
siltumapgādes uzņēmumi tika nodoti pa�valdību īpa�umā un tika reģistrēti kā paju 
sabiedrības vai sabiedrības ar ierobe�otu atbildību. Daudzi rajonu siltumapgādes 
uzņēmumi vēl joprojām nav finansiāli atdalīti no pa�valdībām. 

310.  Rajonu siltumapgādes uzņēmumi darbojas konkurences apstākļos, tā iemesla dēļ, ka 
klienti brīvi var atteikties no rajona siltumapgādes sistēmas un izmantot savu 
siltumapgādes ra�o�anas iekārtu. Tādēļ rajonu siltumapgādes uzņēmumiem būtu jāiegulda 
līdzekļi sistēmu atjauno�anā, bet no otras puses būtu jānotur siltumapgādes enerģijas cenu 
līmenis nedaudz zemāks, lai klienti neizlemtu ieguldīt līdzekļus savā lokālā siltumapgādes 
ra�o�anas iekārtā. 

311.  Sektora pārstrukturalizācijas plāns ietver �ādus trīs soļus: 
− Visu valsts vai pa�valdību siltumapgādes uzņēmumu reģistrācija Uzņēmumu 

reģistrā līdz 2003.gada 31. decembrim. �is solis atļaus siltumapgādes 
uzņēmumiem darboties saskaņā ar Komerclikumu un samazināt pa�valdību 
ietekmi attiecībā uz ikdienas darbībām; 

− Enerģijas efektivitātes paaugstinā�ana un rajonu siltumapgādes tīklu sistēmu 
atjauno�ana ar sabiedrības atbalstu. �ī soļa mērķis ir palīdzēt sasniegt �ī 
sektora ilgtspēju. Ieguldījumi enerģētikas efektivitātē balstoties tikai uz 
komerciālu aspektu �obrīd nav iespējami siltumapgādes relatīvi augsto cenu 
un klientu maksātnespējas dēļ. Papildus sabiedrības atbalstam enerģētikas 
efektivitātes nodro�inā�anai būtu jāpietuvina brīdis. Kad siltumapgādes tarifi 
atspoguļo visus saistītos maksājumus. Ieguldījumu mērķis ir sasniegt lūzuma 
punktu pēc iespējas ātrāk; 

− Rajonu siltumapgādes uzņēmu darbība komerciālos apstākļos. 
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Problēmas 
312.  Pastāv četras nozīmīgas savstarpēji saistītas problēmas, kas apdraud gandrīz 200 rajonu 

siltumapgādes uzņēmumu ilgtspēju, kuri �obrīd nodro�ina pakalpojumus 70% iedzīvotāju: 
− zema enerģijas efektivitāte vājo un nolietoto rajonu siltumapgādes sistēmu 

tehnisko apstākļu dēļ; 
− finansējuma trūkums nepiecie�amajiem ieguldījumiem zemo patēriņa cenu un 

privātā sektora intereses trūkuma dēļ; 
− gaisa piesārņojuma ilgtermiņa negatīvā izpausme un atteik�anās no 

koģenerācijas iespējām, kad rajona siltumapgādes sistēmas zaudē blīvu 
siltumslodzi; 

− nepiecie�amība atbilst ES direktīvai 99/32 par sēra saturu kurināmajā. 

313.  Lielākā daļa rajonu siltumapgādes sistēmas Latvijā ir būvētas septiņdesmitajos un 
astoņdesmitajos gados un to iekārtu ekspluatācijas ilgums tuvojas beigām vai ir jau 
beidzies. Instalēto boileru vidējā gada efektivitāte nepārsniedz 85%, salīdzinot ES tas ir 
90%. Boileru, kuri novērtēti zem 1MW vidējā efektivitāte ir 70-75% ar �ķidro kurināmo, 
70-80% ar dabas gāzi un 50-60% ar zemas kvalitātes cieto kurināmo. Lielākās daļas 
cauruļvadu tīkla izolācijas un būvdarbu kvalitāte nav pieņemama. Bez tam siltuma 
zudumu ietekmē apstāklis, ka eso�o cauruļvadu diametrs (salīdzinot ar padomju laikiem) 
vairāk neatbilst patērētāju pieprasītajai slodzei. Centralizētās rajona apak�stacijas un 
četru-cauruļvadu shēma, kas tika izmantota rajonu lielākajās pilsētas un būvēta 
septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados, nav sevi attaisnojusi ne finansiāli, ne tehniski. 
Siltuma zudums tīklos vidēji ir 25-30%, kur ES tas ir 12%. Vasarā, kad tiek piegādāts 
tikai siltais ūdens, zaudējumi var pārsniegt 50% no sara�otā siltuma. Problēmas ir arī 
patērētāju pusē, jo ēku vispārējais stāvoklis Latvijā ir slikts, kas rada pārmērīgu enerģijas 
patēriņu. 

314.  Ir nepiecie�ami ieguldījumi siltumenerģijas ra�o�anas un sadales sistēmās, kas 
siltumapgādes sistēmu sliktā tehniskā stāvokļa un patreizējā patērētāju cenu līmeņa dēļ 
nepiesaista pietieko�u naudas plūsmu atkārtotām investīcijām. Situāciju pasliktina fakts, 
ka pastāvo�ais cenu līmenis 27�38 eiro /MWh ir apmēram kritiskais līmenis, pie kura gala 
patērētājs kļūst maksātnespējīgs (īpa�i mazāk attīstītajos reģionos), vai nolemj uzstādīt 
savu lokālu siltumapgādes iekārtu. Tāpēc rajonu siltumapgādes sistēmu atjauno�ana 
balstoties tikai uz komerciālu attaisnojumu �obrīd nav iespējama. Ņemot vērā plānoto 
IKP pieaugumu līdz 6% gadā plānotā siltumenerģijas cena pieaugs atbilsto�ā līmenī un 
se�u līdz desmit gadu laikā sasniegs 53 eiro/MWh līmeni (siltumenerģijas tarifs 
atspoguļos visus izdevumus). 

315.  Sabiedriskie ieguldījumi rajonu siltumapgādes sistēmās nodro�inās ātrāku nonāk�anu līdz 
lūzuma punktam un dos iespēju komercializēt �o sektoru. �ajā gadījumā siltumenerģijas 
tarifi nepaaugstināsies ātri, bet pakāpeniski IKP kopējā pieauguma rezultātā. Lēni 
pieaugo�u tarifu noturē�anu, novērsīs maksātnespējīgo patērētāju atteik�anos no rajona 
siltumapgādes un lokālo siltumapgādes iekārtu uzstādī�anu (kur dabas gāze tiks izmantota 
kā galvenais kurināmais, lai arī rajonos, kur �ī iespēja nepastāv, malka un zāģskaidas tiks 
izmantotas kā kurināmā alternatīva). �āds scenārijs var novest pie augstāka cenu 
pieauguma pārējiem patērētājiem un rajonu siltumapgādes sistēmas var sabrukt 
maksātspējas rezultātā.  

316.  Pārie�anai no rajona siltumapgādes sistēmas uz lokālo siltumapgādes iekārtu būs divi 
negatīvi aspekti: pirmkārt, viens izplūdes avots tiks aizvietots ar daudziem maziem 
lokālas izplūdes avotiem, kam būs lielāka ietekme uz gaisa kvalitāti; otrkārt, rajonu 
siltumapgādes sistēmu siltumenerģijas pieprasījuma samazinā�anās gadījumā, novērsīs 
iespēju lietot iespējami blīvu siltumslodzi koģenerācijas procesam, kas ilgtermiņa ir 
negatīva tendence pastāvīgas enerģijas nodro�inā�anai. 
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317.  Pa�valdības ir veiku�as lokālo plāno�anu siltumapgādes pieprasījumam nākotnē. 

Pieprasījuma prognozes ir atspoguļotas Pa�valdību attīstība plānā. Lai arī tiek paredzēts, 
ka siltumenerģijas pieprasījums pakāpeniski pieaugs (skat. 4. attēlu), enerģijas 
efektivitātes pieaugums, kas ir jāsasniedz ar sabiedrisko ieguldījumu palīdzību, 
kompensēs lielāko daļu pieprasījuma pieauguma siltumenerģijas patēriņam. 
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30.  attēls. Siltumenerģijas pieprasījums 

318.  Papildus problēma ir nepiecie�amība atbilst direktīvai 99/32 EC, kas attiecas uz sēra 
satura samazinā�anu atsevi�ķos kurināmā veidos, kas nozīmē, ka rajonu siltumapgādes 
sistēmām ne vien jāatjauno to tehniskās sistēmas, bet pilnīgi jāpāriet uz citu kurināmā 
veidu, jo citādi patēriņa cenu pieaugumu nevar novērst, jo HFO izmanto�ana, kur sēra 
saturs ir zemāks kā 1% novedīs pie kurināmā cenu pieauguma par 30% un siltumenerģijas 
cenas pieauguma līdz 15%. Tomēr pārie�ana uz citu kurināmā veidu bez papildus 
ieguldījumu atbalsta arī novedīs pie cenas paaugstinā�anās. Citi galvenie kurināmā veidi 
ietver dabas gāzi, malku un zāģskaidas, ogles, bet rūpniecības atkritumi nav būtisks 
siltumenerģijas jaudas avots. 

 

Pa�reizējā valsts palīdzība un nepiecie�amība pēc papildu atbalsta 
 
319.  Ir izpētīts, ka nākamo 7-10 gadu laikā būs nepiecie�ami apmēra, 230 miljoni EUR lieli 

ieguldījumi, lai nodro�inātu, ka rajonu siltumapgādes sistēmas pārvar kritisko punktu 
minimālai pastāvībai un būs nepiecie�ami apmēram 615 miljoni EUR lieli ieguldījumi, lai 
nodro�inātu efektīvas un pilnībā funkcionējo�as rajonu siltumapgādes sistēmas kā 
attīstītajās ES valstīs. 

320.  Ir jau izveidota valsts atbalsta shēma tiem rajonu siltumapgādes uzņēmumiem, kuri vēlas 
veikt ieguldījumus tehniskajās renovācijās. �obrīd valsts politika atbalsta rajonu 
siltumapgādes sistēmas ar Sabiedriskās investīciju programmas (SIP) palīdzību, kas sedz 
30% investīciju projektus rajonu siltumapgādes sistēmās tiem uzņēmumiem, kas ir 
nolēmu�i realizēt investīciju projektus un finansēt pārējos izdevumus ar kredīta, 
pa�valdības bud�eta vai situ avotu palīdzību. Galvenie kritēriji atbalstam: nepiecie�amība 
pabeigt eso�us projektus; lokālo enerģijas resursu izmanto�ana; projekta realizē�anas 
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ieguvums nacionālajai ekonomikai; ekonomiskā, finansiālā un sociālā atbilstība sektora 
stratēģijai; atbilstība enerģijas efektivitātes stratēģijai. 

321.  2004.gadam tika iesniegts 71 projekta pieteikums atbalstam no SIP, kas sastāda apmēram 
10 milj. Eiro, bet apstiprināja tikai 9 projektus par kopējo summu apmēram 1 miljons. 

19. tabula. Valsts atbalsts siltumapgādes sektoram, milj. Eiro 

 

Gads Kopā Valsts Pa�valdības Citi 

2001 5,623 2,881 1,219 1,552 

2002 72,295 1,942 0,726 45,618 

2003 6,005 3,081 1,223 1,702 

2004 3,013 1,077 0,327 1608 

 
322.  Līdz 2002.gada nogalei ar Sabiedriskās investīciju programmas palīdzību ir sniegts valsts 

atbalsts 1,8 miljoni eiro apmērā.2003.gadā valsts atbalsts tiek nodro�ināts 2,9 miljoni eiro 
apmērā. �ie apjomi salīdzinot ar nepiecie�amajiem ieguldījumiem, kas minēti iepriek�, ir, 
protams, neapmierino�i. 

323.  ES palīdzību izmantos, lai atbalstītu eso�o Sabiedrisko investīciju programmu. �ī 
palīdzība tiks izmantota balstoties uz eso�o intervences pieredzi. Ir plānots, ka 
ieguldījumus veiks rajonu siltumapgādes pārvades tīklu renovācijā un arī siltumenerģijas 
ra�o�anas tehnoloģiju pārmaiņās. 

 

2.6.5. Sociālā infrastruktūra 

2.6.5.1.Veselības infrastruktūra 
 
324.  �ī nodaļa raksturo divas Latvijas Veselības aprūpes sistēmas galvenās sastāvdaļas � 

primāro veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību. Ir sniegts arī īss apraksts 
par nacionālo politiku attiecībā uz veselības aprūpes sistēmas reformu. 

325.  Primārā veselības aprūpes (PVA) sistēma tika pārstrukturizēta no padomju laika 
poliklīniku veida pakalpojuma uz modernu ģimenes ārstu pieeju. �obrīd ģimenes ārstu 
prakses veido PVA sistēmas pamatu. PVA ietver ambulatorus veselības aprūpes 
pakalpojumus, kurus sniedz vispārēji praktizējo�ie ārsti un kuri ietver tradicionālās 
veselības aprūpes funkcijas, primāro un sekundāro neinfekciozo saslim�anu novēr�anu un 
personīgos ārstnieciskās veselības aprūpes pakalpojumus, kuru mērķis ir novērst 
vispārējas veselības problēmas un nodro�ināt alternatīvas aprūpei slimnīcā. �obrīd PVA 
tīkls visā valsts teritorijā ir noteikts un saskaņots ar pa�valdībām. Tomēr pieejamība 
primārās veselības aprūpes pakalpojumiem ir nepietieko�a, jo trūkst ģimenes ārsti un 
atbilsto�s medicīniskais aprīkojums un infrastruktūra. Salīdzinot ar Eiropas valstīm, 
pacientu skaits uz vienu PVA ārstu ir viens no lielākajiem, īpa�i lauku rajonos. Latvijā uz 
vienu PVA ārstu ir no 1700 līdz 2100 pacientu; Igaunijā � 1500; Norvēģijā � 1205 un 
Vācijā � 679. Ir nepiecie�ams nostiprināt PVA pakalpojumus, nodro�inot nepiecie�amo 



Latvijas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programma 2004. - 2006.gadam (04.12.2003.) 
 

 92

aprīkojumu un infrastruktūru. PVA centru skaita palielinā�ana uzlabos darba organizāciju 
un nodro�inās ambulatoro aprūpi, tādējādi samazinot hospitalizācijas nepiecie�amību. 

326.  PVA sistēma ir atbalstīta, nodro�inot mācības medicīniskajam personālam, prakses 
aprīkojumu un arī automa�īnu iegādi. Palīdzība jau ir nodro�ināta 252 praksēm (apmēram 
18% no kopējā skaita). Pa�valdību devums PVA sistēmas attīstībai ir PVA pieejamības 
nodro�inā�ana sabiedrībai attiecīgā teritorijā. Ar Pasaules Bankas atbalstu ir veicināta 
PVA attīstība � PVA prakses ir izveidotas un atjaunotas Daugavpilī un Krāslavā. 

327.  Atbilsto�i �Nacionālās ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju strukturālajam plānam� (�Strukturālais plāns�) uzlabojumi un atjauno�ana ir 
nepiecie�ama astoņiem primārās veselības aprūpes centriem visā valsts teritorijā. 
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32. attēls. Veselības aprūpes pieejamības raksturojums reģionos  
Avots: Labklājības ministrija 
 

Ambulatorās aprūpes ārstu vizī�u skaits uz 1 iedzīvotāju 

Hospitalizācijas gadījumu skaits uz100 iedzīvotājiem 

NMP izsaukumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem 

Primārās aprūpes ārstu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem 

Latgale 

Kurzeme 

Vidzeme 

Rīga 
Invaliditātes gadījumi uz 10 000 iedzīvotājiem (pēc 16 gadu vecuma) 
 

328.  Neatliekamā medicīniskā palīdzība (NMP) nodro�ina pieejamību ikdienas medicīnas 
pakalpojumiem ārkārtas medicīnas gadījumos. NMP sistēma Latvijā vēsturiski ir attīstīta 
kā decentralizēta struktūra. NMA brigādes, kas atrodas pilsētās un rajonu centros ir 
pamats pirmsstacionārai NMP struktūrai. Katrs rajons vada pirmsstacionāro NMP tikai 
rajona teritorijas ietvaros, kas, skatoties pla�ākā perspektīvā, rada pieejamo resursu 
neefektīvu izmanto�anu. Pirmsstacionārās NMP brigādes parasti nogādā pacientus uz 
rajona galveno slimnīcu. 

329.  Palīdzības snieg�ana kaimiņrajoniem nav pla�i izplatīta. Reizēm pacientam jāgaida 
palīdzība līdz pusotrai stundai. Rīgā un da�os citos pilsētu/reģionu centros palīdzība tiek 
sniegta 15-20 minū�u laikā. Ir izpētīts, ka Latvijas lielākajās pilsētās NMA ir daļēji 
apmierino�a, bet lauku rajonos tā bie�i vien ir vāja. Apmēram divas tre�daļas NMA 
pirmstacionāro pakalpojumu aprīkojums un ambulances automa�īnas ir vecas un neatbilst 
minimālajiem standartiem, kā arī ES standartiem. 
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330.  Slimnīcu spēja uzņemt pacientus un nodro�ināt intensīvu aprūpi ir svarīga NMP 
nodro�inā�anai hospitalizācijas fāzē. Daudzās slimnīcās neatliekamās medicīniskās 
palīdzības nodro�inā�ana ir nepietiekama. Atbilsto�i kvalificētu speciālistu un medicīnas 
aprīkojuma trūkuma dēļ slimnīcas nespēj nodro�ināt kvalitatīvus veselības aprūpes 
pakalpojumus. 

331.  Atbilsto�i strukturālajam plānam ir paredzēts teritoriāli reorganizēt NMP sistēmu, tādējādi 
nodro�inot tās efektivitāti. Jaunā NMP sistēmas teritoriālā organizācija paredz sadalīt 
valsti piecos NMP reģionos. �ajos piecos reģionos ir plānots racionalizēt NMP 
pakalpojumus, izvietojot NMP vadības un informācijas centrus katrā reģionā un 
izveidojot vienu galveno vadības centru Rīgā, tādā veidā aizvietojot pastāvo�os 70 
centrus. 

332.  Ir arī paredzēts arī izveidot daudzprofilu NMP slimnīcu tīklu, kas apkalpos visus piecus 
reģionus un būs par pamatu centralizētajai NMP sistēmai, kuru papildinās 24 vietējās 
slimnīcas. Tas aizvietotu pastāvo�o sistēmu, kad vairāk kā 90 slimnīcas visā valstī sniedz 
NMP pakalpojumus, tādējādi tiktu nodro�ināta iespēja koncentrēt medicīnisko 
aprīkojumu un speciālistus �ajās slimnīcās un nodro�ināt kvalitatīvus veselības aprūpes 
pakalpojumus valstī. 

333.  Vadības sistēmas un slimnīcu tīkla racionalizācija piecos reģionos rada arī 
nepiecie�amību uzlabot pirmsstacionārās NMP brigā�u tīklu. Nodro�inot ierobe�otu NMP 
sistēmas apjomu30 Latvijā (173 NMP brigādes dienā un 146 naktī), ir nepiecie�ams 
nodro�ināt racionālu resursu vadību. Lai nodro�inātu NMP pakalpojumu pieejamības 
mērķi (gaidī�anas laiks 15 minūtes 95% gadījumu) kā noteikts Strukturālajā plānā, katrā 
no pieciem reģioniem ir nepiecie�ams palielināt pirmsstacionāro NMP brigā�u skaitu. 

 

                                                 
30 �obrīd uz 15 000 iedzīvotājiem ir vien NMP brigāde. 
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31. attēls. NMP vadības un informācijas centru izvietojuma punkti, 
daudzprofilu NMP slimnīcas un NMP pirmsstacionāro brigā�u 
pieejamība piecos reģionos 

Avots: Labklājības ministrija, 2002.gads 
 

NMP pirmsstacionāro grupu atra�anās vietas 

Daudzprofilu NMP slimnīcas 

NMP vadības un informācijas centri 
 
334.  Pirmās palīdzības snieg�anas efektivitāti mazina arī tas, ka nav izveidota vienota 

informācijas sistēma par asins pārlie�anai pieejamajiem asins apjomiem, to kvalitāti un 
asins donoru veselības stāvokli. �ādas vienotas informācijas sistēmas izveides 
nepiecie�amību nosaka arī straujā HIV/AIDS izplatība. �obrīd operatīvos datus par 
donoriem sniedz pa telefonu un bie�i vien �ie dati ir sniegti neprecīzi. Valsts asins donoru 
centrs, Rēzeknes pilsētas asins donoru centrs un slimnīcu nodaļas, kur tiek veikta asins 
sagatavo�ana neatbilst ES prasībām. 

 
32.  Attēls. 20 slimnīcas, kuras iekļaus Vienotajā asins donoru informācijas 

sistēmā 
Avots. Labklājības ministrija, 2003.gads 

 

335.  Lai uzlabotu iedzīvotāju veselības aprūpi Latvijā un lai nodro�inātu �im mērķim no 
nacionālā bud�eta līdzekļiem pie�ķirto finan�u resursu racionālu izmanto�anu tiek veikta 
veselības aprūpes reforma. 1996.gadā Ministru kabinets apstiprināja Latvijas Veselības 
aprūpes attīstības stratēģiju, kuras mērķis ir valstī izveidot kvalitatīvu un pieejamu 
veselības aprūpi. No 1998.gada ar Pasaules Bankas atbalstu tika uzsākts veselības aprūpes 
reformas projekts. Projektam bija �ādas sastāvdaļas: 

− A. Veselības aprūpes finansējuma reforma; 
− B. Veselības aprūpes pakalpojumu pārstrukturalīzācija un attīstī�ana; 
− C. Komunikāciju stratēģijas ievie�ana veselības reformai; 
− D. Projekta vadība. 



Latvijas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programma 2004. - 2006.gadam (04.12.2003.) 
 

 96

 

336.  Atbilsto�i B sadaļai tika izstrādāts Strukturālais plāns un Konsolidētā veselības investīciju 
programma (KVIP). Atbalsts PVA sistēmai ir sniegts, nodro�inot mācības 
medicīniskajam personālam, aprīkojumu praksēm un arī automa�īnu iegādi. Ir ieviests 
slimnīcu pārstrukturalizācijas pilotprojekts � četras slimnīcas tika apvienotas vienā. 

337.  Konsolidētā veselības investīciju programma ir vidēja termiņa veselības aprūpes sektora 
stratēģijā investīciju plāno�anas programma, kas nosaka investīciju plāno�anas un vadības 
pamatprincipus, stratēģiju un kopējo apjomu 110 miljonu eiro apmērā Strukturālā plāna 
ievie�anai. 2002.gadā Ministru kabinets apstiprināja �īs programmas ievie�anu. �obrīd 
KVIP programmas pieeja tiek izmantota nacionālo investīcijas projektu novērtē�anā. 

 

2.6.5.2. Izglītības infrastruktūra 
 

Izglītības sistēmas struktūra un attīstība 
 
338.  2002.-2003. mācību gadā pastāvēja 1213 mācību iestādes ar 5005,3 tūksto�iem 

skolēnu/studentu. No tām 124 ir profesionālās izglītības iestādes (arodskolas un 
specializētās skolas � turpmāk ASS skolas)31 un 37 augstākās mācību iestādes (septiņas 
no tām ir reģionālas iestādes). 

339.  Attiecībā uz ASS skolām ir vērojama skolu skaita samazinā�anās tendence32.Skolēnu 
skaits, kas apgūst ASS programmas ir stabils33 un turpmākajos 6-7 gados nedaudz 
pieaugs. Izņemot Rīgu, lielākā daļa ASS skolas ir nelielas (apmēram 370 skolēni). Lai arī 
kopējā telpu platība �ajās skolās ir pietieko�a34, galvenā ASS skolu problēma ir nolietotās 
ēkas un darbnīcas un novecojusī un nepietieko�ā praktisko mācību materiāli bāze. 

340.  Turklāt ASS skolas nevar nodro�ināt modernas mācību laboratorijas, pietieko�i 
kvalificētu mācību personālu, kā arī daudzveidīgas un kvalitatīva programmas. 
Mērķtiecīgu investīciju trūkums reģionos kavē spēcīgu arodizglītības un tālākās izglītības 
centru attīstī�anu. Tāpēc ir nepiecie�ams stimulēt skolu attīstību, kurās ir pietieko�s skaits 
skolēnu un kuras varētu nodro�ināt mācību programmu daudzveidību un uzņemties 
vado�o lomu reģionālo iestā�u tīklā, kuras nodro�ina mācības mū�a garumā (turpmāk - 
MMG). 

341.  Attiecībā uz augstākās izglītības mācību iestādēm, �obrīd 117,5 tūksto�i studentu iegūst 
augstāko izglītību, no kuriem 90,3 tūksto�i mācās valsts augstākās izglītības iestādēs. 
Doktorantūrā mācās 1,3 tūksto�i studentu. Salīdzinot ar 1990.gadu augstāko mācību 
iestā�u skaits ir pieaudzis par 27 un studentu skaits ir pieaudzis par 73 tūksto�iem.  

342.  Ievērojamais studentu skaita pieaugums augstākās izglītības mācību iestādēs pēdējo 13 
gadu laikā nav veicinājis mācību kvalitātes pieaugumu, īpa�i dabaszinātņu un tehnoloģiju 
jomā. Tas atspoguļo neproporcionālo studentu sadalījumu starp da�ādām jomām � katrs 
otrais students apgūst sociālās zinātnes. Izglītību zinātnes un tehnoloģiju jomā nodro�ina 
se�as valsts augstākās izglītības mācību iestādes (Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā 
universitāte, Latvijas Jūras akadēmija, Daugavpils Universitāte, Liepājas Pedagoģiskā 

                                                 
31 17 no tām ir mūzikas vidusskolas un mākslas skolas un 9 ir privātskolas ar salīdzino�i nelielu skaitu 
skolēniem. 
32 Salīdzinot ar 1993.gadu valsts finansēto profesionālās izglītības skolu skaits ir samazinājies par 11.  
33 Katru gadu tas sastāda 30-33% no pamatskolu un 10-12% no vidusskolu absolventiem. 
34 Apmēram 23 m² uz vienu skolēnu. 
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augstskola un Rēzeknes Augstskola). Tomēr trūkst mērķtiecīgs finansējums, to mācību 
programmu attīstī�anai, kuras veicinātu jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību 
attīstību, tādējādi attīstot ekonomikas nozares, kuras atkarīgas no jaunu zinā�anu 
radī�anas. Galvenie augstākās izglītības mācību iestā�u trūkumi ir novecoju�ais 
laboratoriju aprīkojums un trūcīgā izpētes bāze, auditoriju un bibliotēku neatbilstība 
mūsdienu vajadzībām. Bez tam, reģionālās augstākās izglītības mācību iestādes ir 
nepietieko�i attīstītas. Lai uzlabotu situāciju, pirmkārt, ir nepiecie�ams investēt 
iepriek�minētajās valsts augstākās izglītības mācību iestādēs, kuras nodro�ina augsta 
līmeņa izglītību dabas zinātnēs, tehnoloģijās un in�enierzinātnēs, kā arī nodro�ināt 
reģionālo universitā�u attīstību, lai tās varētu uzņemties vado�o lomu cilvēkresursu 
attīstībā reģionos. 

 

Infrastruktūras kvalitātes novērtējums 
 
343.  Pēc infrastruktūras novērtē�anas, kuru veica Pasaules Bankas vajadzībām un kas parādīja 

ASS skolu ēku nolietojuma līmeni (vidēji 50%), bija paredzēts atjaunot vairākas skolas. 
Tomēr Pasaules Bankas aizdevuma ietvaros atjaunoja tikai četras ASS skolas, tāpēc ir 
nepiecie�ams turpmāks atbalsts. 

344.  Atbilsto�i Nacionālajai izglītības programmai no 1998.gada līdz 2002.gadam skolu 
infrastruktūras uzlabo�anā ir ieguldīti 8 miljoni eiro. Izglītības sistēmas attīstības projekta 
pirmās fāzes ietvaros atjauno�anas darbi ir veikti arī četrās augstākās izglītības mācību 
iestādēs. 

345.  Izglītības sistēmas attīstības projekta otrās fāzes ietvaros ir paredzēts turpināt veikt 
steidzamus atjauno�anas darbus 16 augstākās izglītības mācību iestādēs, tādējādi aptverot 
visas valsts finansētās augstākās izglītības mācību iestādes, kas netika iekļautas �ī 
projekta pirmajās fāzē. 2003.gadā valdība nolēma pārtraukt Pasaules Bankas aizdevuma 
projektu. 

 

Sektora pārstrukturalizācijas stratēģija 
 
346.  Izglītības sistēmas attīstībā svarīgi ir �ādi stratēģiskie dokumenti: 

− �Izglītības attīstības koncepcija 2002. � 2005.gadam�36. 
− �Arodizglītības un specializētās izglītības attīstības programma 2003. � 

2005.gadam�37. 
− �Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģijas attīstības vadlīnijas 2002. � 

2010.gadam�38 un � Akadēmiskā un zinātniskā personāla atjauno�anas 
programma�39. 

− Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumi �Par investīciju stratēģiju izglītībā 
un zinātnē 2004. � 2008.gadā�40. 

                                                 
36 Parlaments apstiprināja 2002.gada 17. oktobrī. 
37 Apstiprināta ar 2003.gada 4. septembra Ministru kabineta noteikumiem. Dokumentā iekļautas 
arodizglītības un specializētās izglītības attīstības prioritātes un darbības virzieni. 
38 Apstiprinātas ar 2002.gada 12. marta Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr. 125. 
39 Sagatvota atbilsto�i � Izglītības attīstības koncepcijai 2002. � 2005.gadam�. Abos dokumentos 
iekāluti augstākās izglītības attīstības virzieni. 
40 Dokuments ietver investīcijun stratēģiju. 
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347.  Galvenais attīstības virziens attiecībā uz ASS ir nodro�ināt to pieejamību un kvalitāti un 
tālāku arodizglītību un specializēto izglītību (turpmāk � TASI) atbilsto�i darba tirgus 
pieprasījumam un ilgtspējīgai un līdzsvarotai reģionu attīstībai. ASS skolu attīstība ir 
plānota reģionu plāno�anas līmenī41 � Kurzeme, Zemgale, Rīga, Vidzeme, Latgale (kopā 
33 ASS skolas � 5 skolas katrā plāno�anas reģionā un vēl 8 Rīgā). Nākamo gadu galvenie 
uzdevumi ir mācību telpu pārplāno�ana un atjauno�ana atbilsto�i priek�metu standartu un 
mācību programmu vajadzībām, kā arī mūsdienīgu iekārtu un aprīkojuma nodro�inā�ana 
un lieldatoru tīklu attīstī�ana, kuri nepiecie�ami mācību programmu īsteno�anai un kas 
nodro�inās kvalitatīvu un augsta līmeņa mācību programmu ievie�anu. 

348.  Galvenais darbības virziens attiecībā uz augstākās izglītības mācību iestādēm ir 
nepiecie�amās tehniskās bāzes nodro�inā�ana kvalitatīvu un augsta līmeņa mācību 
programmu realizē�anai dabas zinātņu un tehnoloģiju jomā un reģionālo augstākās 
izglītības mācību iestā�u attīstības veicinā�ana, sekmējot to potenciālu uzņemties vado�o 
lomu cilvēkresursu attīstībai reģionos. Palīdzība valsts līmenī ir paredzēta se�ām valsts 
augstākās izglītības mācību iestādēm42, kuras nodro�ina izglītību zinātnes un tehnoloģiju 
jomā un ir cie�i saistītas ar plānoto Eiropas Sociālā fonda palīdzību augstākai izglītībai 
atbilsto�i �Cilvēkresursu un nodarbinātības veicinā�anas� 2. prioritātes pasākumam. 
Palīdzība tiks sniegta �ādām iestādēm: Latvijas Universitātei, Rīgas tehniskai universitātei 
un Latvijas Jūras akadēmijai (visas atrodas Rīgā), Daugavpils Universitātei (Latgalē), 
Liepājas Pedagoģiskai augstskolai (Kurzemē) un Rēzeknes Augstskolai (Latgalē). 

  

2.6.5.3. Sociālo pakalpojumu infrastruktūra 
 
349.  Investīcijas sociālo pakalpojumu infrastruktūrā ietver gan atbalstu sociālai aprūpei un 

sociālās rehabilitācijas institūcijām, gan atbalstu darba tirgus pakalpojumu infrastruktūrai. 
Plānotās investīcijas apstiprina valdības saistības, kas ir paziņotas vairākos politikas 
dokumentos un likumdo�anas aktos un stratēģiski saskan ar valdības plānotajām vidēja 
termiņa investīcijām cilvēkresursu jomā. 

 

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas infrastruktūra 
 
350.  Sociālās aprūpes pakalpojumu mērķis ir nodro�ināt atbilsto�u pakalpojumu da�ādību, kas 

saskan ar klientu vajadzībām un pakalpojumu kvalitātes standartiem. Sociālo 
pakalpojumu jomas attīstī�ana ir viens no galvenajiem politiskajiem uzdevumiem, kur� 
Latvijas Apvienotajā iekļau�anas memorandā (Joint Inclusion Memoranda of Latvia) 
atzīts par būtisku, lai samazinātu nabadzību un sociālo atstumtību (skat. apak�nodaļu 
3.4.3. Apvienotais iekļau�anas memorands).  

351.  Koncepcija �Par sociālās aprūpes pakalpojumu nodro�inā�anas attīstī�anu�, kuru Ministru 
kabinets pieņēma 2002.gada 12. martā, paredz izmaiņas finansē�anas principos un 
sociālās aprūpes pakalpojumu saņem�anā un atzīst nepiecie�amību atbalstīt pa�valdības, 
lai tās veicinātu jauna veida sociālās aprūpes attīstību, kas alternatīva ilgtermiņa 
sabiedriskajiem pakalpojumiem. Atbilsto�i koncepcijai un ar Pasaules Bankas atbalstu 
2001.gadā tika veikts vērtējums par sabiedrisko sociālās aprūpes iestā�u personām ar 
garīgiem traucējumiem uzturē�anas un attīstības lietderību un efektivitāti. 

                                                 
41 2003.gada 25. marta Ministru kabineta noetikumi Nr. 133 �Par reģionu plāno�ans teritorijām�. 
42 Augstākās izglītības mācību iestā�u sarakstu, kurā norādīta plānotā palīdzība, var pārskatīt, balstoties 
uz projektu prioritā�u sarakstu. 



Latvijas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programma 2004. - 2006.gadam (04.12.2003.) 
 

 99

352.  Vērtējuma metodika ietvēra sociālās aprūpes iestā�u efektivitātes koeficienta 
aprēķinā�anu, ņemot vērā sniegto pakalpojumu kvalitāti, iestādes nepiecie�amību 
attiecīgajā jomā (atbilsto�i teritoriālajiem sociāli ekonomiskajiem koeficientiem) un 
ieguldīto investīciju apjomu, kā arī investīcijas, kas nepiecie�amas, lai ieviestu ilgtermiņa 
sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitātes standartus. Vērtējuma metodiku izstrādāja 
neatkarīgs eksperts un apstiprināja Labklājības ministrija. Vērtējumu veica sociālās 
palīdzības fonds un tā rezultātus apstiprināja Labklājības ministrijas izveidota komisija. 
Bez tam tika veikta sociālās aprūpes iestā�u klientu sastāva analīze. Secinājumi par 
ilgtermiņa sociālās aprūpes pakalpojumu sistēmas turpmāku attīstību tika sniegti gan 
attiecībā uz pakalpojumu piemēro�anu klientu individuālajām vajadzībām, gan 
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru. 

353.  Koncepcija �Vienādas iespējas visiem�, kuru Ministru kabinets apstiprināja 1998.gada 
30. jūnijā, paredz veikt pasākumus, lai veicinātu invalīdu integrāciju sabiedrībā. 
Uzdevums nodro�ināt invalīdu ekonomisko un sociālo aizsardzību ietver laicīga un 
atbilsto�a atbalsta un pakalpojumu snieg�anu invalīdiem un to ģimenēm, un jaunu 
pakalpojumu izveido�anu, īpa�i cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem. 

354.  2002.gadā ilgtermiņa sociālā aprūpe tika nodro�ināta 4681 vecāka gadagājuma cilvēkam 
66 iestādēs un 4130 cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem 29 iestādēs. Ilgtermiņa sociālā 
aprūpe cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ir pakalpojums, kura pieprasījums būtiski 
pārsniedz tā snieg�anas iespējas. 2002.gadā 644 cilvēki ar garīgiem traucējumiem gaidīja 
ilgtermiņa sociālās aprūpes pakalpojumus. 2002.gadā salīdzino�i pastāvēja tikai 18 dienas 
aprūpes centri un divas grupu mājas cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem, kas nodro�ināja 
pakalpojumus 575 klientiem 

355.  Ja ņem vērā pakalpojumu atbilstību klientu individuālajām vajadzībām, daļa no �iem 
cilvēkiem, kas gaida ilgtermiņa sociālās aprūpes pakalpojumus, kā arī tie, kas tos jau 
saņem, vairāk iegūtu no alternatīviem pakalpojumiem � dienas aprūpes, sociālās 
rehabilitācijas un iemaņām, ieskaitot, darba iemaņu attīstī�anu, saudzējo�a darba, 
īstermiņa aprūpes, grupu mājām u.c. Atbilsto�u sociālo un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu nepieejamība liedz neatkarīgu dzīvi un iespējas dalībai darba tirgū ne tikai 
invalīdiem, bet arī to ģimenes locekļiem. Pieejamo pakalpojumu da�ādo�ana ilgtermiņa 
sociālās aprūpes iestādēs, kā arī vietēja mēroga alternatīvu pakalpojumu attīstī�ana 
nodro�inātu nepiecie�amo atbalstu un nodarbinātību tiem, kas spēj dzīvot neatkarīgi un 
ilgtermiņa sociālās aprūpes pakalpojumus tiem, kam tie tie�ām ir nepiecie�ami. 

356.  Alternatīvo pakalpojumu papla�inā�ana, kā līdzeklis nodarbinātības veicinā�anai ir 
svarīgs arī cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem. 2002.gadā vecuma grupā no 18 līdz 59 
gadiem no slimnīcām tika izlaisti 26 578 cilvēki ar garīgiem traucējumiem.  

357.  Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un iedzīvotāju situācija at�ķiras da�ādos reģionos un 
rajonos un ir nepiecie�ama pakalpjumu attīstī�ana, ņemot vērā eso�os pakalpojumus, 
demogrāfisko sadalījumu, veselības stāvokli un apdzīvotības blīvumu. Ir nepiecie�ams 
izmainīt sociālo pakalpojumu sadalījumu, dodot priek�roku alternatīviem un jauna veida 
pakalpojumiem, tajā pa�ā laikā, nodro�inot kvalitatīvu institucionālo aprūpi, tiem, kam tā 
nepiecie�ama, ieskaitot orientāciju uz neatkarīgu dzīvi un darba iemaņu attīstī�anu. 

358.  Administratīvai sistēmai ir nepiecie�ams IKT atbalsts, lai izveidotu vienotu datu bāzi par 
invalīdiem, nodro�inot precīzu statistiku un saderību ar eso�ajām datu bāzēm, tādā veidā 
nodro�inot datu efektīvu izmanto�anu un daudzu sektoru sadarbību. 

359.  Attiecīgi, lai paaugstinātu invalīdu un viņu ģimenes locekļu dzīves līmeni un atgrie�anos 
darba tirgū nepiecie�ams: 

− nodro�ināt sabiedrisko sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestā�u 
modernizāciju un sakārto�anu, reģionālā līmenī, sniedzot kompleksus uz 
darbu orientētus pakalpojumus atbilsto�i klientu vajadzībām; 

− attīstīt alternatīvus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus; 
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− atbalstīt administratīvās sistēmas nodro�inā�anu ar IKT, lai izveidotu vienotu 
datu bāzi par invalīdiem. 

 

Darba tirgus pakalpojumu infrastruktūra 
 
360.  Aktīviem nodarbinātības veicinā�anas pasākumiem ir būtiska nozīme bezdarbnieku un 

darba meklētāju integrācijai darba tirgū � �iem pakalpojumiem jābūt pieejamiem, 
efektīviem, laicīgiem un atbilsto�iem mērķa grupas vajadzībām. Valsts nodarbinātības 
dienests (VND) ir vado�ā iestāde Latvijā, kas ievie� darba tirgus politiku un 
nodarbinātības programmas. Latvijas VND administratīvās spējas stiprinā�ana un 
infrastruktūras attīstība, lai ieviestu nodarbinātības stratēģiju un samazinātu bezdarbu ir 
izvirzīti kā galvenie politikas mērķi Apvienotajā nodarbinātības pārskatā un Nacionālajā 
nodarbinātības plānā, ko pamato nacionālās politikas dokumenti un likumdo�anas akti par 
nodarbinātību43. 

361.  VND darbojas Labklājības ministrija pārraudzībā. Visā Latvijā ir izveidotas 28 VND 
filiāles un 33 vietējie biroji. Lai arī ir nodro�ināts ģeogrāfiskais pārklājums, tomēr daļa no 
VND telpām neatbilst VND darba īpatnībām. Telpu sliktais tehniskais stāvoklis ietekmē 
VND sniegto pakalpojumu kvalitāti un darba efektivitāti. Daļā telpu, kur klientiem tiek 
sniegti pakalpojumi, nav nodro�ināti atbilsto�i apstākļi darbam ar cilvēkiem, kā arī nav 
nodro�ināta pieejamību informācijas plūsmas organizācija iestādē. Nav nodro�ināts 
aprīkojums, lai telpas būtu pieejamas invalīdiem. 

362.  VND nepārtraukti ir strādājis pie atbilsto�a infrastruktūras attīstī�anas, lai ieviestu 
nodarbinātības stratēģiju. �ī mērķa sasnieg�anai ir ieguldītas investīcijas no Sabiedrisko 
investīciju programmas. VND filiāļu telpu stāvokļa analīzi vienmēr veic celtniecības un 
rekonstrukcijas organizācijas (katrā rajonā vērtējumu veic noteikta organizācija). Visi 
vērtējumi balstās uz novērtējuma ziņojumiem un uz finansiālajiem aprēķiniem par 
nepiecie�amajām investīcijām, ko sagatavo minētās organizācijas. Pēc vispārējās 
situācijas analīzes, kas attiecas uz VND darba stāvokli ir radu�ies �ādi secinājumi: 

− tā kā nav iespēju nodro�ināt pakalpojumus balstoties uz �pilna apjoma 
apkalpo�anas�44 principu, tas rada papildus izdevumus VND klientiem, jo 
jāapmeklē da�ādas vietas, kur tiek sniegti pakalpojumi; 

− daļa VND telpu ir neatbilsto�ā stāvoklī, lai darbiniekiem nodro�inātu darba 
apstākļus un klientiem pakalpojumus. Līdz �im neatbilsto�i darba apstākļi ir 
VND pārvaldē, 18 filiālēs un 23 vietējos birojos; 

− darbs neatbilsto�os apstākļos ir iemesls partneru (uzņēmēji, pa�valdības, 
darba meklētāji, bezdarbnieki) neuzticībai par VND sniegto pakalpojumu 
kvalitāti. Tas ir arī iemesls �aubām par VND iespēju būt par uzticamu 
partneri; 

− Finan�u resursu trūkums lieliem remonta darbiem eso�ajās VND telpās rada 
nepiecie�amību regulāri mainīt telpas (vietas maiņa noteiktā pilsētā). Tas 
nozīmē, ka atsevi�ķi papildus finansiālie resursi tiek izmantoti nelieliem 
remonta darbiem un informāciju un komunikāciju tehnoloģiju 
nodro�inā�anai. tas ir iemesls, kāpēc VND līdzekļi tiek izmantoti neefektīvi. 

                                                 
43 Skat. 3.3. Cilvēkresursu attīstības politikas atskaites sistēma. 
44 VND klients visus nepiecie�amos pakalpojumus (reģistrācija, profesionāli padomi, psiholoģiskie 
pakalpojumi, pakalpojumi, lai noteiktu profesionālo atbilstību noteiktām mācībām u.c.) saņem vienā 
birojā. ��Pilna apjoma apkalpo�ana� nodro�inās pakalpojumu pieejamību, ka arī kvalitatīvākus un 
operatīvākus pakalpojumus. Bezdarbniekam �ie aspekti ir būtiski, kas nodro�ina pieejamību pina 
apjoma pakalpojumiem un informācijai vienā vietā un laikā, tādā veidā sekmējot abu pu�u � 
bezdarbnieku un VND, efektīvāku darbību. 
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�ajos gadījumos ieguldījumi iepriek�ējās telpās arī ir neefektīvi. Lieli 
remonta darbi ir nepiecie�ami VND pārvaldē, se�ās filiālēs un se�os vietējos 
birojos. Nelieli remontdarbi ir nepiecie�ami 20 VND filiālēs un 13 vietējos 
birojos; 

− Neatbilsto�s telpu stāvoklis nepiecie�amo funkciju veik�anai, kā arī telpu 
maiņa ir neērta klientiem un VND partneriem, kā arī grauj VND tēlu. 

363.  VND stāvokļa novērtējums un visi iepriek� minētie secinājumi tika iekļauti projekta 
pieteikumā Sabiedrisko investīciju programmai, ko izstrādāja atbilsto�i Investīciju 
stratēģijai 2004.-2008.gadam labklājības sektorā. 

364.  Ņemot vērā iepriek� minētās problēmas un grūtības, kā arī VND lomu nodro�inot un 
ievie�ot aktīvus nodarbinātības pakalpojumus atbilsto�i visiem iepriek� minētajiem 
politikas dokumentiem un likumdo�anas aktiem, galvenās investīciju prioritātes ir: 

− VND pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabo�ana, nodro�inot 
pakalpojumus, balstoties uz �pilnas apjoma bapkalpo�anas� principu (t.i. 
pakalpojumu koncentrācija), kā arī nodro�inot VND telpu pieejamību 
invalīdiem; 

− Darba apstākļu uzlabo�ana filiālēs, kur tas ir visvairāk nepiecie�amas; 
− Informāciju tehnoloģiju sistēmu modernizācija un informācijas sistēmas 

attīstī�ana.  

365.  Tā kā VND darbības spējas veicinā�ana, lai tas varētu pildīt visas da�ādos likumdo�anas 
aktos noteiktās funkcijas, ir neatliekams uzdevums, tika pieņemts lēmums palielināt 
finansējumu no pirmsiestā�anās fondiem. Galvenās Phare investīcijas ir plānotas IT 
infrastruktūras attīstībai VND, kā arī VND sniegto pakalpojumu uzlabo�anai. ES Phare 
programma sniedz ieguldījumu centralizētas darba vietu sistēmas datu bāzes (vakanču 
datu bāze, CV banka, statistika) izveidē un attīstībā; korporatīvā tīkla VND attīstībā 
(galvenokārt telekomunikāciju aprīkojums) un tīkla dro�ības nodro�inā�anā; 
programmatūras VND vakanču datu bāzes savienojumam ar EURES datubāzi izveidē. 
Atbilsto�i Phare programmai tiks veikta arī datoru aprīkojuma piegādes, tomēr tas nav 
pietieko�i, lai nodro�inātu efektīvu un dro�u darbu ar EURES sistēmu visos reģionos. 

366.  Joprojām ir nepiecie�ama IT infrastruktūras nodro�inā�ana, lai sekmētu efektīvu darbu ar 
darba vietu sistēmas datu bāzi un EURES datu bāzi, kā arī iepriek�minēto datu bā�u 
attīstību. Tas ir noteikts kā galvenais pasākums, lai nodro�inātu informāciju cilvēkiem, 
kas atrodas ārpus darba tirgus un lai palīdzētu viņiem ātrāk atgriezties darba tirgū. 
Sistēma arī uzlabos darba devējiem un citām grupām (bezdarbnieki, darba meklētāji, 
grupas, kurām pastāv sociālās atstumtības risks, u.c.) svarīgas informācijas pieejamību 
par situāciju darba tirgū. 

 

2.6.6. Tūrisms un kultūras un vēsturiskais mantojums 
 
367.  Pievilcīga kultūrvide un attīstīta kultūras infrastruktūra tie�i ietekmē ikvienas teritorijas 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piedāvājot sakoptu dzīves vidi, kā arī ekonomisko labklājību, 
jo vairāki kultūras apak�ektori var veicināt citu ekonomikas sektoru attīstību, veidojot 
nozīmīgus resursus reģiona attīstībai un to konkurētspējas pieaugumam. 

368.  Latvijai ir bagāts un daudzveidīgs kultūras potenciāls (pieminekļi, muzeji, kultūras 
pasākumi), ko var izmantot valsts tautsaimniecības attīstībai un iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes cel�anai. Tomēr tikai neliela daļa no tā ir ekonomiski aktivizēta. Latvijā valsts 
aizsardzībā ir 3364 arhitektūras pieminekļi, no tiem ekonomiski aktivizēti ir aptuveni 
30%, (visvairāk pelna UNESCO Pasaules mantojuma vieta � Rīgas vēsturiskais centrs) 
2495 arheoloģijas pieminekļi, no tiem ekonomiski aktivizēti ir aptuveni 3% (visvairāk 
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pelna Dobeles rajona Pokaiņu senvieta), 2414 mākslas pieminekļi, no tiem ekonomiski 
aktivizēti ir aptuveni 20%, 111 vēstures pieminekļi, no tiem ekonomiski aktivizēti ir 
aptuveni 30%.  

369.  Muzeji, kurus var uzskatīt par ekonomiski aktīviem, ir tie, kuru pa�u ieņēmumu daļa no 
kopējā bud�eta pārsniedz 20%. Pa�valdībām un valstij pieder 8,6% no ekonomiski 
aktīvajiem muzejiem. Kultūras un vēstures mantojums nekalpo par pievilcīgu 
apmeklējuma mērķi Latvijas un ārvalstu tūristiem, tādējādi netiek gūti ienākumi un 
veidotas jaunas darba vietas. 

370.  Pasaules Tūrisma organizācija ir paredzējusi būtisku tūrisma sektora attīstību Baltijas 
jūras reģionā. Latvija atrodas Centrāleiropas tūrisma ceļu perifērijā un �eit ir ļoti daudz 
konkurentu, kas piedāvā līdzīgus tūrisma pakalpojumus. Latvijas kā ES kandidātvalsts 
konkurētspējas priek�rocība ir jaunas, ātri uzplauksto�as un ārvalstnieku neiepazītas valsts 
reputācija. Vēsturiskie pieminekļi un arhitektūras mantojums (viduslaiku pilsētas un 
cietok�ņi, senas mui�as), uz tradīcijām balstīta kultūras dzīve (mūzika, dejo�ana un 
amatniecība, tautas festivāli), tīra un daudzveidīga daba (ainavas, ūdenskrātuves, dabas 
rezerves) ir galvenie tūrisma resursi Latvijā. Latvijas tūrisma resursi ir izvietoti teritoriāli 
nevienmērīgi. Galvenie tūrisma centri ir �ādi45: 

− Rīga un Jūrmala (kultūras un atpūtas tūrisms, aktīva biznesa un konferenču 
vide), 

− Gaujas Nacionālais parks, ieskaitot Siguldu, Cēsis, Līgatni u.c. (kultūras un 
zinā�anu tūrisms), 

− Ziemeļvidzeme (tranzīts),  
−  Ezerzeme Latgale (dabas un kultūras resursi, atpūtas tūrisms), 
− Bauskas reģions, 
− Abavas ieleja un Kuldīga (atpūtas brīvdienu, kultūras un dabas tūrisms), 
− Rīgas līča piekraste no Kolkas līdz Aina�iem, 
− Baltijas Jūras piekraste no Kolkas raga līdz Lietuvas robe�ai. 

371.  Svarīgi Latvijas tūrisma resursi ir īpa�i aizsargātās dabas teritorijas (aizņem apmēram 8% 
no valsts teritorijas), kas ir atvērtas apmeklētājiem. �obrīd tikai neliela daļa no tām ir 
piemērotas apmeklētājiem. 

372.  Latvijas piedāvātie tūrisma pakalpojumi starptautiskajā un vietējā tūrisma tirgū ir �ādi: 
− Vairāku dienu ceļojums pa Latviju (galvenokārt Rīga, Sigulda, Cēsis, 

Rundāle, Tērvete), 
− Ceļojums uz Rīgu, viesojoties Tallinā un Viļņā, 
− Aktīva atpūta visā Latvijas teritorijā, 
− Veselības aprūpes kūrorti, 
− Konferences (mazam un vidējam cilvēku skaitam), 
− Izstādes un gadatirgi, 
− Svētki, festivāli un citi sporta un kultūras pasākumi, 
− Specializēti intere�u ceļojumi. 

373.  Apmēram 19% no apmeklētājiem brauc uz Latviju pavadīt brīvdienas un 20% - veikt 
biznesa darbības. Lielākā daļa no ceļotājiem apmeklē Rīgu, bet to cilvēku skaits, kas 
apmeklē citas vietas arī ir pieaudzis. Liela daļa no ceļotājiem vismaz kādu laiku pavada 
reģionos un, nodro�inot atbilsto�u attīstību, �o apjomu varētu palielināt, jo Latvijā ir 
pievilcīgas ainavas, bagāts kultūras, vēstures un dabas mantojums, kas ir labs 
priek�noteikums tūrisma attīstībai. Turpmāko gadu laikā ir paredzēts, ka tūrisms sekmēs 
ekonomiskās struktūras da�ādo�anu un nodarbinātības problēmu risinā�anu valstī. 
Tūrisms ir joma, kas pla�i aprakstīta katra reģiona attīstības stratēģijā un ko daudzas 

                                                 
45 Tūrisms uz Latviju � attīstības plāns. ITC Consulting, 1995.gads 
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pa�valdības ir novērtēju�as kā labu attīstības iespēju. Attiecībā uz vietējo tūrismu, 
2002.gadā 1,8 milj. vietējo ceļotāju veica 8,57 milj. ceļojumus, vidēji dienā iztērējot 20 
eiro un kopā vietējo ceļotāju izdevumi sastādīja 103,6 milj. eiro. 

374.  Ir nepiecie�ama dabas, vēstures un kultūras mantojuma (kultūras un dabas tūrisms) 
produktu attīstī�ana �odienas un jaunu apmeklētāju tirgum. Pieprasījums pēc �ī veida 
tūrisma produktiem ir audzis gan vietējā, gan starptautiskā tirgū. Iepriek� minētie tūrisma 
produkti attiecas uz �odienas uzdevumiem, piemēram, nepiecie�amības pēc no laika 
apstākļiem neatkarīga produkta un labāka reģionālā sadalījuma. Būs nepiecie�ama 
papildus tūrisma infrastruktūra, lai sniegtu pakalpojumus pieaugo�ajam tūristu skaitam. 
Pieaugs arī infrastruktūras finansējums, lai uzlabotu pa�reizējo infrastruktūru un 
nodro�inātu jaunu infrastruktūru, kas nepiecie�ama paredzētajam tūristu skaitam un 
veidam, kas brauks uz Latviju un ceļos pa to. Tas attiecas gan uz tūrisma pamat 
infrastruktūru, gan pla�āku infrastruktūru. Saskaņā ar Nacionālo tūrisma attīstības 
stratēģiju, Latvijas stratēģiskajiem tūrisma produktiem ir: 

− jāspēj izmantot Latvijas stratēģiskos tūrisma resursus pēc iespējas efektīvākā 
veidā, 

− tuvākajā nākotnē jāspēj piesaistīt tūristus no Eiropas valstīm; 
− jānodro�ina materiālās, tehniskās, finansiālās un pakalpojumu infrastruktūras 

atbilsto�s un kvalitatīvs attīstības līmenis.  

375.  Lielāka daļa kultūras pieminekļu ir neapmierino�ā stāvoklī (tikai 18% ir labā stāvoklī), 
tiem nepiecie�ama renovācija. Daudzi muzeji ar to unikālajiem krājumiem piesaista 
nelielu apmeklētāju skaitu, jo to infrastruktūra ir novecojusi un ir nepiecie�ama 
modernizācija, kas var ievērojami paaugstināt to pievilcību (Piemēram, Bauskas un Cēsu 
pilsdrupu teritoriju pilnvērtīga izmanto�ana kultūras aktivitātēm nav iespējama dro�ības 
apsvērumu dēļ � pilsdrupās nav pabeigti konservācijas darbi. 2001.gadā, kad Cēsu 
pilsdrupas bija slēgtas apmeklētājiem, muzeja apmeklējumu skaits samazinājās par 4 000. 
Savukārt nesen rekonstruētā Ventspils viduslaiku pils, 2002.gadā tūristu skaitu pilsētā ir 
palielinājusi par 16 000, sasniedzot 54 200 apmeklētāju, salīdzinājumā ar 2000.gadu 
muzeja apmeklētāju skaits audzis par 49 000. 

376.  Nozīmīgu vietu kultūras tūrisma pakalpojumu struktūrā ieņem festivāli un citi kultūras 
pasākumi un, kas piesaista pla�u auditoriju. Tomēr kultūras pieminekļu un tradicionālu 
festivālu norises vietu tūrisma piesaistī�anas efektivitāti mazina tūrismam nepiecie�amās 
infrastruktūras materiālās bāzes (estrā�u, skatītāju vietu, apskaņojuma) trūkums.  

377.  Kultūras pieminekļu īpa�niekiem un uzņēmējiem trūkst zinā�anu un kompetences kultūras 
mantojuma apsaimnieko�anā, daudzi neapzinās ekonomiskās iespējas, ko piedāvā �āds 
īpa�ums.  

378.  Trūkst kvalificētu speciālistu un amatnieku, kas spētu kvalitatīvi veikt kultūras 
pieminekļu restaurāciju un renovāciju, ievērojot visas pieminekļu aizsardzībai noteiktās 
prasības. Latvijā �obrīd ir 115 sertificēti restauratori. Kvalitatīvu speciālistu trūkuma 
iemesls ir nepietiekams finansējums restaurācijas un atjauno�anas darbiem, tāpēc arī 
nelielais minētais restauratoru skaits netiek pilnvērtīgi noslogots.  

379.  Nav izstrādāta vienota informācijas sistēma: tūristiem trūkst informācijas par objektiem 
un pasākumiem, nepietiekams ir arī norādes zīmju skaits un citas informācijas 
infrastruktūrai vitāli nepiecie�amās sastāvdaļas. Par Latvijas muzeju piedāvājumu 
apmeklētājiem ir izdota grāmata Muzeju ceļvedis. Informācija ir pieejama arī Latvijas 
Muzeju asociācijas mājas lapā. Piļu un mui�u apceļotājiem informācija pieejama Latvijas 
piļu un mui�u asociācijas mājas lapā. 

380.  Latvijas Ilgtermiņa ekonomiskajā stratēģijā, Latvijas Nacionālajā tūrisma attīstības 
programmā 2001.-2010.gadam un Rīcības plānā, Tūrisma likumā un citos dokumentos ir 
atspoguļotas politiskās saistības tūrisma veicinā�anai. Nacionālā līmenī Nacionālā tūrisma 
attīstības programma, nosaka stratēģiskās attīstības virzienus, lai izveidotu un attīstītu 
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konkurētspējīgu tūrisma sektoru Latvijā, kas veicinātu nacionālās ekonomikas attīstību un 
iedzīvotāju labklājības pieaugumu, papildus piesaistot tūrisma plūsmu un palielinot 
ienākumus no tūristiem. Tas ietver � koncentrē�anos uz augstas kvalitātes un dro�ība 
standartiem, mārketingu, dabas, biznesa un sociālās vides ilgtspējas nodro�inā�anu , 
sabiedrības iesaistī�anu u.c.  

381.  Kultūras sektora problēmas tiek analizētas Nacionālajā programmā �Kultūra�, kas ir 
galvenais nozares stratēģiskais dokuments. Stratēģijas ietvaros tiek iezīmētas arī galvenās 
prioritātes un darbības virzieni laika posmam līdz 2010.gadam. Galvenais programmas 
mērķis ir veicināt efektīvu tās attīstību un iekļau�anos valsts sociāli ekonomiskajā 
sistēmā: 

− veidojot jaunu attieksmi pret kultūru, kā nozīmīgu tautsaimniecības attīstības 
faktoru; 

− līdzsvarojot kultūras attīstību; 
− pielāgojot izglītības un zinātnes piedāvājumu kultūras vajadzībām; 
− apzinoties kultūras lomu un izmantojot tās spēku dzīves kvalitātes 

uzlabo�anā; 
− nodro�inot kultūras pieejamību; 
− saskaņojot kultūras komerciālos un nekomerciālos aspektus; 
− ievie�ot jaunus risinājumus kultūras fiziskās infrastruktūras jomā, tai skaitā 

attīstot jaunus pakalpojumu un koordinācijas dienestus. 

2.7. Lauku teritoriju, lauksaimniecības, 
me�a nozares, zivsaimniecības attīstība 

2.7.1. Lauku teritoriju attīstība 
382.  Lauku teritoriju attīstība ir būtisks valsts līdzsvarotas attīstības elements, kas ietver 

lauksaimniecības, me�saimniecības un zivsaimniecības attīstību, kā arī citas ar lauku vidi 
saistītas ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās darbības. Lauki nodro�ina sabiedrību ar 
resursiem, kas vajadzīgi ilgtspējīgai valsts attīstībai, iedzīvotāju nodro�inājumam ar 
lauksaimniecības un me�saimniecības produktiem, kā arī ainavas, tradicionālā 
dzīvesveida un tīras vides uzturē�anai u.c. 

383.  Restrukturizācijas procesi, kas risinājās pēdējās desmitgades laikā, ir veicināju�i 
nodarbinātības samazinā�anos lauku teritorijās, īpa�i lauksaimniecībā, kas līdz �im bija 
viena no svarīgākajām uzņēmējdarbības nozarēm laukos. Ievērojama lauku iedzīvotāju 
daļa nespēj nodro�ināt patstāvīgu un ekonomiski izdevīgu saimnieko�anu 
lauksaimniecībā, tajā pa�ā laikā kapitāla un zinā�anu trūkuma dēļ �iem iedzīvotājiem ir 
grūtības uzsākt uzņēmējdarbību vai atrast nodarbo�anos citās tautsaimniecības 
nozarēs. 

384.  Jaunu darbavietu trūkums nelauksaimnieciskajā sektorā pasliktina lauku iedzīvotāju 
sociālekonomisko situāciju; nelielo lauku saimniecību restrukturizācija, attīstot 
nelauksaimniecības uzņēmējdarbību, norit lēni. Tādējādi, salīdzinot ar pilsētām, turpinās 
lauku konkurētspējas lejupslīde. 

2.7.1.1. Zemes izmanto�ana  
385.  Lauksaimnieciski izmantojamā zeme (LIZ) aizņem 38,3% no Latvijas teritorijas jeb 

2474,4 tūksto�i ha. Laika periodā no 1996.gada līdz 2002.gadam no 15,5% līdz 21,2% ir 
pieaugusi lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļa, kas netiek izmantota. Ņemot vērā 
lauksaimniecības turpmāko attīstību, kad arvien vairāk tiks ieviestas jaunas intensīvās 
tehnoloģijas, pieaugs kultūru ra�ība, un secīgi - samazināsies pārtikas produktu ra�o�anai 
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nepiecie�amās LIZ platības. Tiek prognozēts, ka 2006.gadā neizmantoto lauksaimnieciski 
izmantojamo zemju platības sasniegs 27% no LIZ kopplatības.  

386.  Lauksaimniecībā neizmantotās zemes platības palielinās, jo zemes aizaug ar krūmiem un 
nezālēm. Atbilsto�i 2001.gada novērojumiem un 2002.gada novērtē�anai, kopējā platība, 
kas aizaugusi ar Giant Hogweed (latvāņi) sasniedz 12 182 ha, no kuriem 89% ir atklātas 
platības un 2,31% gar grāvjiem. 

387.  Kop� 1990.gada nav ierīkotas jaunas nosusinā�anas sistēmas. Līdz 2002.gadam 
nosusinā�anas sistēmas bija ierīkotas aptuveni 60% no visām LIZ. 2002.gadā Latvijā 
reģistrēti 113 tūkst. ha pārmitrās LIZ, no tām 98 tūkst. ha meliorētās zemēs, kurās 
meliorācijas sistēmas nedarbojas vai darbojas tikai daļēji. Līdzekļu trūkuma dēļ ir 
pārtraukta jaunu hidrotehnisko sistēmu būvniecība. 

388.  Latvijā ir vairāk nekā 100 tūkst. ha applūsto�u teritoriju (80% no tām ir LIZ), kur ar 
saimniecisko darbību var nodarboties, pateicoties izbūvētai polderu sistēmai. �ādā 
teritorijā dzīvo vairāk nekā 10 tūkst. iedzīvotāju. Hidrotehniskās būves ir nolietoju�ās 
un polderu platībās jāveic rekonstrukcijas darbi 15 sūkņu stacijām, 60 km 
aizsargdambjiem, 40 km pievadkanāliem, 5 slū�ām.  

389.  Saskaņā ar ģenēzi, lielākajai daļai Latvijas aug�ņu ir raksturīga skāba reakcija (pHkcl 5,5 
un zemāka), kas nav piemērota visvairāk Latvijā audzētajām garudaugu kultūrām. Līdz ar 
to aptuveni 40% LIZ bez kaļķo�anas ir zema produktivitāte, jo tiek mazināta 
mēslojuma efektivitāte. Augsto kaļķo�anas izmaksu dēļ pēdējos 10 gados skābo aug�ņu 
kaļķo�ana Latvijā ir samazinājusies 20 reizes. Vidējās kaļķo�anas izmaksas uz vienu ha 
satāda 230 eiro. Nepietiekamās kaļķo�anas rezultātā pēdējās desmitgadēs ir peiaugusi 
nepiecie�amība pēc augsnes sākotnējās kaļķo�anas. 

390.  Pabeidzot zemes reformas pirmo posmu � zemes pārdali, 42% no reformas gaitā 
izveidotajiem zemes īpa�umiem un lietojumiem sastāv no 2 � 15 atsevi�ķi izvietotiem 
gabaliem ar mazu platību un neizdevīgām robe�ām lauku kultivē�anai un 
apsaimnieko�anai. Atbilsto�i valsts zemes dienesta datiem, uz 2002.gada 1. janvāri viena 
zemnieku saimniecība vidēji apsaimniekoja 24,1 ha (14 ha LIZ), bet piemājas saimniecība 
- 7,9 ha (4,7 ha LIZ) 

391.  Zemes reformas rezultātā izveidojās liels skaits zemes īpa�nieku, kuriem nav pietieko�a 
kapitāla saimnieko�anas uzsāk�anai. Atbilsto�i Lauksaimniecības skaitī�anas datiem 
2001.gadā tikai 28,5 ekonomiskia aktīvām saimniecībām, kuras apsaimnieko vairāk kā 1 
ha bija traktori. 

2.7.1.2. Lauku infrastruktūra 
392.  Agrāk izveidotā ekonomiskā un sociālā infrastruktūra ir pakāpeniski nolietojusies, jo īpa�i 

ceļi un sakaru līdzekļi. Lauku autoceļu ceļu finansējums ir bijis svārstīgs. Lauku autoceļu 
finansējums ir samazinājies no 12,73 milj. EUR 1999.gadā līdz 5,71 milj. EUR 
2001.gadā, tomēr 2002.gadā Lauku autoceļu uzlabo�anas programmas rezultātā 
finasējums atkal ir pieaudzis līdz 11,07 milj. eiro. Vēl joprojām nav elektrificētas visas 
lauku saimniecības. 2001.gadā �Latvenergo� ir saņemti iesniegumi par nepiecie�amību 
elektrificēt 376 lauku mājas. Ņemot vērā to, ka lauku iedzīvotāju skaits samazinās, 
sociālās un ekonomiskās infrastruktūras uzturē�ana uz vienu iedzīvotāju 
sadārdzinās. Sliktā infrastruktūras nodro�inājuma dēļ tiek kavēta ar 
lauksaimniecību nesaistītās uzņēmējdarbības attīstība laukos, kā arī samazinās 
lauku iedzīvotāju iespējas piekļūt pakalpojumiem.  

2.7.1.3. Iedzīvotāji un nodarbinātība  
393.  Lauku teritorijās dzīvo 32,2% no valsts iedzīvotāju kopskaita. Kā liecina CSP darbaspēka 

apsekojums, 2202.gadā 40,8 % laukos dzīvojo�o darbaspējīgo iedzīvotāju ir nodarbināti 
lauksaimniecībā un me�saimniecībā. Ierobe�otas nodarbinātības un ienākumu gū�anas 
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iespējas citās nozarēs, sociālā depresija, nepietieko�ā un nekoordinētā lauku atbalsta 
politika veicina ekonomiski aktīvo, augstāk kvalificēto lauku iedzīvotāju un 
jaunatnes aizplū�anu uz Latvijas lielākajām pilsētām (īpa�i Rīgu). �ī iemesla dēļ 
notiek lauku iedzīvotāju sastāva noveco�anās.  

20. tabula. Sociāli ekonomiskās at�ķirības raksturojo�ie rādītāji uz 2002.gadu 

Rādītāji Lauki Pilsētas  Kopā 
līdz darbspējas 
vecumam 
(0-14) 

19,7 15,2 16,6 

darbspējas vecumā 
(15-64) 

64,9 69,2 67,9 

Iedzīvotāju 
struktūra pēc 
vecuma 

virs darbspējas 
vecuma 
(65+) 

15,4 15,6 15,5 

Bezdarba līmenis, % no darbspējas 
vecuma iedzīvotājiem 

9,2 13,3 12,1 

* Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Darbaspēka pārskats  

 

394.  Laika posmā no 1996. līdz 2002.gadam lauksaimniecībā un medību saimniecībā 
nodarbināto lauku iedzīvotāju skaits samazinājies par 11,9%. Reģistrētais bezdarba 
līmenis laukos 2001.gada sākumā bija 8,9%, kas ir augstāks nekā vidēji valstī � 7,6%. 
Faktiskie nodarbinātības rādītāji laukos ir būtiski sliktāki nekā pilsētās. Laukos vairāk 
izplatītas ir slēptā bezdarba formas. Piemēram, 2002.gadā neapmaksātā darbā iesaistīto 
ģimenes locekļu (vecuma grupā no 15 līdz 64) īpatsvars laukos ir 11,8%, bet pilsētās 
0,5%, nepilnu darba laiku strādājo�o (vecuma grupā no 15 līdz 64) īpatsvars laukos ir 
13,7%, bet pilsētās � tikai 7,1%. Bezdarba pieaugumu sekmē divi faktori: 
lauksaimniecības lomas samazinā�anās nacionālajā ekonomikā un lauksaimniecības 
sektora pārstrukturalīzācija. Citas lauku ekonomikas nozares pa�laik nespēj absorbēt no 
lauksaimniecības aizejo�o darbaspēku.  

395.  Viens no zemās ekonomiskās aktivitātes iemesliem laukos ir nepietiekamais zinā�anu 
un prasmju līmenis, kas neatbilst mūsdienu tirgus ekonomikas principiem, lai 
nodro�inātu pieprasījumu pēc veselīgas un dro�as pārtikas, kuras ra�o�ana prasa 
specifiskas zinā�anas. Līdzīga situācija ir privāto me�u īpa�nieku un darbinieku vidū, 
kuriem trūkst zinā�anas par ilgtspējīgu me�a apsaimnieko�anu un koksnes tirgu. 

396.  Samazinoties ekonomiskajai aktivitātei laukos, pieaug nabadzība. No 1996. līdz 
2002.gadam reālie ienākumi, kas aprēķināti, koriģējot nominālos ienākumus pēc inflācijas 
līmeņa, uz vienu mājsaimniecības locekli, pilsētu iedzīvotājiem ir palielināju�ies par 
32,4%, turpretim lauku iedzīvotājiem � samazināju�ies par 7,5%. Tas liecina, ka pieaug 
ienākumu nevienlīdzība un sabiedrības noslāņo�anās. 

397.  Demogrāfiskās slodzes līmenis (iedzīvotāju skaits līdz un virs darbspējas vecumam uz 
1000 darbspējīgiem iedzīvotājiem) laukos ir 659, kas ievērojami pārsniedz attiecīgo 
rādītāju pilsētās un vidējo rādītāju valstī (603) uz 2003.gada 1. janvāri. Tomēr, ņemot 
vērā, ka laukos dzimstība ir augstāka, oficiāli reģistrētais iedzīvotāju skaits līdz 
darbspējas vecumam laukos ir 19,7%, kas ir augstāks nekā pilsētās � 15,2%. 

398.  Kopumā uzņēmējdarbības aktivitāte laukos ir zema: uz 1000 iedzīvotājiem laukos ir 
tikai 10,9 uzņēmumi. Vairāk nekā pusē Latvijas pagastu aktīvo uzņēmumu (neskaitot 
zemnieku un piemājas saimniecības) skaits nepārsniedz piecus. Pie tam, Latvijā ir 12 
pagasti, kuros nav neviena aktīvā uzņēmuma. �ajos pagastos cilvēki ir nodarbināti vienīgi 
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savās zemnieku vai piemājas saimniecībās, iestādēs un organizācijās (piemēram, pagastu 
padomēs, skolās, veselības aprūpes iestādēs).  

399.  Uzņēmējdarbība galvenokārt attīstās tādās jomās kā tirdzniecība, transporta pakalpojumi, 
agroserviss, pārstrāde, kokapstrāde un amatniecība. Strauji attīstās lauku tūrisms - saskaņā 
ar asociācijas �Lauku ceļotājs� datiem, 2000.gadā ar lauku tūrismu nodarbojās 172 
saimniecības, apkalpojot 9 700 tūristus, bet 2002.gadā to skaits bija palielinājies līdz 240 
saimniecībām ar tūristu skaitu 14 000. Da�viet attīstās pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, 
taču būtisks to attīstības kavēklis ir lauku iedzīvotāju zemā pirktspēja. Lielākie ieguldītāji 
un jaunu darba vietu radītāji ir pārtikas un kokapstrādes uzņēmumi, kas ir arī nozīmīgākie 
un ekonomiski spēcīgākie laukos.  

400.  Nepietiekami attīstīta ir lauku iedzīvotāju sadarbība kopējo problēmu risinā�anā. 
Tas kavē �ajā sadaļā minēto problēmu risinā�anu, jo bie�i vien lauku iedzīvotāji nespēj 
sagatavot kvalitatīvus projektus, vai izstrādāt savas teritorijas attīstības stratēģijas. �obrīd 
atbilsto�i LEADER+ pasākumiem Latgales reģionā darbojas Lauku partnerības 
programma, kas ir veiksmīgs pamats tālākai darbībai. 

 

2.7.2. Lauksaimniecība un lauksaimniecības produktu pārstrāde 

2.7.2.1. Lauksaimnieciskās ra�o�anas attīstība 
401.  Lauksaimniecībā galvenās ra�o�anas nozares tradicionāli ir lopkopība un augkopība. 

Lauksaimniecības gala produkcijas struktūrā 2002.gadā (bāzes cenās) lopkopība veidoja 
48% (tai skaitā, piens �  23%, cūkgaļa � 11%, olas � 5%), augkopība � 46% (tai skaitā, 
graudi � 18%, kartupeļi � 12%, dārzeņi � 5%), bet pārējā lauksaimniecības produkcija � 
6%. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1990. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002.
Piens, tūkst.t Graudaugi, izņemot pāk�augus, tūkst.t
Kartupeļi, tūkst.t Olas, milj.
Gaļa tūkst t  



Latvijas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programma 2004. - 2006.gadam (04.12.2003.) 
 

 108

33. attēls. Galveno lauksaimniecības produktu ra�o�anas apjomi 1990. un 
1998.-2002.gadā  

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

402.  Lauksaimniecības attīstību vēl joprojām ietekmē pārejas perioda pārmaiņas. Laika posmā 
no 1990. līdz 1996.gadam sara�otās lauksaimniecības produkcijas apjoms samazinājās uz 
pusi, kas saistīts ar biju�ās Padomju Savienības tirgus zaudē�anu. Situāciju 
lauksaimniecībā ietekmēja arī Krievijas krīze 1998.gadā. Tās rezultātā 1999.gadā 
lauksaimniecības produkcijas eksports uz Krieviju, salīdzinot ar 1997.gadu, samazinājās 
par 80%. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

34. attēls. Lauksaimniecības IKP dinamika un struktūra, 1996.�2002.gadā 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 

403.  Tomēr, neskatoties uz pārejas perioda grūtībām, ekonomiski spēcīgas saimniecības lēnām 
attīstās. Kā viens no indikatoriem ir minerālmēslu izmanto�ana, kas laika posmā no 1995. 
� 2001.gadam pieaugusi par 136%. Pēdējo 3 gadu laikā ir vērojams mērens 
lauksaimniecības ra�o�anas apjoma pieaugums. 

404.  Jāatzīmē, ka laukos lauksaimniecība kalpo kā sociālais enkurs, kas nodro�ina minimālus 
iztikas līdzekļus lielai daļai lauku iedzīvotāju. 67,3% no saimniecību skaita 
lauksaimniecības produkciju ra�o tikai savām vajadzībām, un tikai 9,6% saimniecību 
pārdod lielāko daļu no sara�otās produkcijas. 

405.  Lauksaimnieciskās ra�o�anas efektivitāti negatīvi ietekmē sadrumstalotā ra�o�ana. 
Atsevi�ķas nozares, piemēram, graudkopībā 92,4% no visām saimniecībām 
apsaimniekoja 38,5% no sējumu platībām. Atbilsto�i Lauksaimniecības skaitī�anas 
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datiem 2001.gadā bija 119 092 saimniecības, kuru sējumu platības nepārsniedza 15 ha. 
Kopējais saimniecību skaits, kas apsaimniekoja lauksaimniecības sējumu platības 
sastādīja 128 852. 

406.  Vairumā lauksaimniecības nozaru ir zema produktivitāte. Graudaugu ra�ība laika 
posmā no 1996. līdz 2002.gadam svārstījās no 1,9 t/ha līdz 2,5 t/ha, (ES valstīs vidēji 4,7 
t/ha). Tikai rapsim pēdējos gados vērojams ra�ības un arī sējplatību pieaugums, jo �ai 
kultūrai ir atrasti veiksmīgi noieta tirgi. Lai arī ir vērojams izslaukuma pieaugums, 
vidējais izslaukums no govs Latvijā ir zemāks nekā ES valstīs (2002.gadā Latvijā no govs 
vidēji izslauca 4,0 t piena, bet ES valstīs � 5,6 t). �ie skaitļi norāda uz nepiecie�amību 
uzlabot dzīvnieku ģenētisko kvalitāti. 

407.  Lauksaimnieciskajā darbībā izmantojamā tehnika ir kritiski novecojusi. 2002.gadā 
no lauksaimnieku īpa�umā eso�ajiem traktoriem tikai 4,7% bija jaunāki par se�iem 
gadiem. Ja valsts atbalsts saglabāsies līdz�inējā līmenī, turpmākajos gados zemnieki spēs 
atjaunot traktoru tehniku tikai par 2% gadā. Lielākā daļa ra�o�anas būvju (60-65%) ir 
novecoju�as, kā arī bīstamas apkārtējai videi un lietotājiem, jo tās ir būvētas pirms 
50-60 gadiem un vairs neatbilst darba dro�ības, higiēnas un dzīvnieku labturības 
apstākļu prasībām.  

408.  Pēc lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) datiem, mazā ekonomiskā lieluma 
(2-8)46Latvijas lauku saimniecības 2002.gadā strādāja ar zaudējumiem, bet valstī 
vidējie saimniecību zaudējumi bija 1775 eiro. Tomēr saimniecības, kuru zemes platība ir 
lielāka par 50 ha un nosacītais mājlopu vienību skaits pārsniedz 20, pārsvarā strādā ar 
peļņu. Saimniecību ekonomiskā lieluma pieaugums norāda uz tendenci pieaugt 
saimniecību ienākumiem. 

409.  Latvijā ir nepietieko�i da�ādota lauksaimnieciskā darbība, kas varētu būt viena no 
iespējām palielināt lauku iedzīvotāju ienākumus. 2002.gadā bioloģiskās lauksaimniecības 
platības aizņēma 0,68% LIZ un ar to nodarbojās 335 sertificētas saimniecības. Nelielā 
skaitā saimniecību nodarbojas ar netradicionālo augkopības (austersēnes, �itakē sēnes, 
�ampinjoni, ārstniecības augi u.c.) un lopkopības (ka�okzvēri, brie�i, paipalas u.c.) 
produkcijas ra�o�anu. Pagaidām pieprasījums pēc netradicionālās lauksaimniecības 
produkcijas pārsniedz piedāvājumu, bet �ī sektora konkurētspēju ES tirgū ierobe�o 
nepietiekamas investīcijas ra�o�anas uzsāk�anai un attīstībai, kā arī vāj� atbalsts Latvijai 
specifisko �ni�as� produktu mārketingam. 

2.7.2.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde 
410.  Pārtikas produktu pārstrāde vēl joprojām ieņem ievērojamu vietu Latvijas pārstrādes 

rūpniecībā � 2002.gadā tā deva 28,1% no visas rūpniecībā sara�otās produkcijas 
kopapjoma un nodarbināja 21,6% no rūpniecībā strādājo�ajiem.  

411.  2003.gada nogalē valstī darbojās 678 pirmā līmeņa lauksaimniecības produkcijas 
pārstrādes uzņēmumi, tai skaitā 60 piena pārstrādes uzņēmumi, 122 lopkautuves, 175 
gaļas pārstrādes uzņēmumi, 85 graudu pārstrādes uzņēmums, 66 augļu, ogu un dārzeņu 
pārstrādes uzņēmumi, 124 zivju produktu pārstrādes uzņēmumi. Tomēr Latvijā pārsvarā 
strādā relatīvi mazi lauksaimniecības produkcijas uzņēmumi, kas nelielā ekonomiskā 
apjoma dēļ nav spējīgi investēt līdzekļus ES standartu ievie�anā, un līdz ar to būt 
konkurētspējīgiem ES tirgū.  

412.  Pēdējos gados ir sākusies lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumu 
koncentrācija, tāpēc mazo uzņēmumu skaits samazinās, ra�o�ana koncentrējas lielākās, 

                                                 
46 Saimniecību ekonomiskā lieluma grupu aprēķina pēc rokasgrāmatas, ņemot vērā saimniecību platību, 
lopu skaitu u.c. Informācijas avots: Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts, Latvijas lauku 
saimniecību darba ekonomiskās analīzes rezultāti, 2001. 
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ES prasībām atbilsto�ās ra�otnēs. Tomēr daudzviet aprīkojums joprojām neļauj ra�ot 
ES kvalitātes prasībām atbilsto�u produkciju, un tas ierobe�o eksporta iespējas. 

413.  Lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumu eksporta izredzes ierobe�o nepietieko�a tirgus 
aktivitā�u veik�ana un ISO 9000 sertifikāta trūkums, kā arī citas kvalitātes sistēmas 
vadības kontrole (Īpa�i HACPP sistēma) 

414.  Par lauksaimniecības un tās produktu pārstrādes neefektivitāti liecina negatīva 
lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības bilance. Arī 2002.gadā lauksaimniecības 
precēm (izņemot zivsaimniecības produkciju) negatīvā bilance ir palielinājusies par 27 
milj. eiro. Tomēr nozarē ir jūtama situācijas stabilizē�anās un vērojams tās konkurētspējas 
pieaugums. 2002.gadā eksporta apjoms pieaudzis par 34% salīdzinājumā ar iepriek�ējo 
gadu. Salīdzinājumam 2002.gadā importa apjoms ir pieaudzis par 14,7%. Lielāko 
īpatsvaru 2002.gada lauksaimniecības produktu eksporta struktūrā deva piens un piena 
produkti � 20,8 milj. eiro; graudaugi � 13,2 milj. eiro; augļu un dārzeņu konservi, sulas � 
9,8 milj. eiro. Savukārt vislielākais importa pieaugums ir vērojams gaļas produktiem.  
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35. attēls. Latvijas lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības bilances 
dinamika 2000.-2002.gadā (milj. eiro) 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2002 
 

Eksports 

Imports 

Bilance 
 

2.7.2.3. Cilvēkresursi 
415.  2002.gadā lauksaimniecībā un me�saimniecībā un ar to saistīto pakalpojumu snieg�anā 

strādāja 14,9% no tautsaimniecībā nodarbinātajiem iedzīvotājiem � ievērojami vairāk 
nekā ES valstīs (vidēji 3,9% uz 2002-1 pavasari, Eurostat, LFS). Savukārt nozares 
īpatsvars IKP bija tikai 2,9%. Zemā lauksaimniecības produktivitāte ir cēlonis tam, ka 
ienākumi uz vienu lauksaimniecībā nodarbināto joprojām ir kritiski zemi � tikai 
66% no strādājo�o vidējās neto darba samaksas 2002.gadā. 

416.  Lauksaimniecībā pārsvarā ir nodarbināti cilvēki, kas ir vecāki par 45 gadiem. 
2002.gadā atbilsto�i CSP Darbaspēka pārskatam īpatsvars vecuma grupā no 45 līdz 74 
bija 56%, bet 29,6% bija vecāki par 65 gadiem. Gados veciem cilvēkiem bie�i trūkst 
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uzņēmības mainīt saimnieko�anas metodes un pielietot jaunas, progresīvas tehnoloģijas, 
tāpēc ir jārada iespējas lauksaimniecībā iesaistīties gados jauniem cilvēkiem. 

 

2.7.3. Me�a nozare 

 
417.  Me�a nozari veido me�saimniecība (sākot no me�a sē�anas un stādī�anas līdz 

kokmateriālu sagatavo�anai), kokrūpniecība (sākot no kokzāģē�anas līdz mēbeļu 
ra�o�anai) un koksnes ķīmiskā pārstrāde (celuloze, papīrs, u.c.). Kopumā me�a nozare 
dod 10�14% lielu ieguldījumu Latvijas IKP un nodarbina ap 7% no visiem 
tautsaimniecībā strādājo�ajiem. 

418.  Latvijas me�i pilda sabiedrībai nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās 
funkcijas; dod būtisku ieguldījumu ainavas veido�anā un bioloģiskās daudzveidības, 
kultūrvēsturiskās vides un iedzīvotāju veselības saglabā�anā. Kopējā me�u platība ir 2,9 
milj. ha jeb 45% no valsts teritorijas. 

419.  Me�a nozare, veiksmīgi izmantojot vietējos atjaunojamos me�a resursus, ir kļuvusi par 
vienu no aktīvākajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm. Tā dod būtisku ieguldījumu 
Latvijas ārējās tirdzniecības bilances stabilizē�anā (2002.gadā 675 milj. eiro). Koksnes un 
koksnes izstrādājumu eksports kop� 1996.gada ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes un 
2002.gadā sasniedza 923 milj. eiro, kas veidoja 40% no kopējā Latvijas eksporta apjoma 
naudas izteiksmē.  

2.7.3.1. Me�saimniecība 

 
420.  Privāto me�a un me�a zemju ilgtspējīga apsaimnieko�ana būs apdraudēta, ja netiks 

piesaistītas investīcijas me�a ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās vērtības uzlabo�anai. 
Ja netiks nodro�ināti uzlabojumi, samazināsies me�a ekonomiskais potenciāls un pastāvēs 
reāli draudi me�a resursu ilgtspējai, kā arī me�a nozares un valsts tautsaimniecības 
attīstībai nākotnē. 

421.  Zemes reformas rezultātā ir mainījusies me�u īpa�uma struktūra. Izveidoju�ies aptuveni 
164 tūkst. mazu (vidēji 8 ha) privāto me�a īpa�umu. Mazos me�a īpa�umos ir 
ievērojami grūtāk īstenot ilgtspējīgas me�a apsaimnieko�anas principus. Turklāt 
jauniegūto me�u īpa�niekiem trūkst zinā�anu par me�a apsaimnieko�anu un tirgus 
ekonomiku. Me�a īpa�nieku apvienību veido�ana uzlabos to konkurētspēju kokmateriālu 
tirgū un veicinās privāto me�u ilgtspējīgu apsaimnieko�anu.  

422.  Pēdējos desmit gados valstī kopumā nocirsti 41-75% no kopējā ikgadējā pieauguma. 
Privātajos me�os nocirstais koksnes apjoms, galvenokārt saistībā ar ekonomisko stāvokli 
laukos, daudzkārt pārsniedz me�a atjauno�anas apjomus.  
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36. attēls. Cir�anas apjomi (milj. m3) sadalījumā pa īpa�uma veidiem 
Avots: Valsts me�a dienests, 2002 

 
Valsts me�i 

Pārējie 

Kopā 

Koksnes pieaugums 
 

423.  Ikviena me�a īpa�nieka ekonomiskais mērķis ir gūt ienākumus no katra me�a zemes 
hektāra. To lielā mērā nodro�ina kvalitatīvas koksnes esamība galvenās cirtes vecumā. 
Patlaban me�aud�u produktivitāte nepārsniedz 70-80% no iespējamās krājas. Svarīgākā 
loma produktīvas me�audzes izaudzē�anā ir nocirstās me�audzes atjauno�anai ar 
aug�anas apstākļiem piemērotām koku sugām, kā arī jaunaud�u savlaicīgai 
kop�anai.  

424.  Lai saglabātu ilgtspējīgu resursu pieejamību valstī un likvidētu 10 neatkarības gados 
nokavēto, privātajos me�os me�a atjauno�ana ik gadu jāveic 18 tūkst. ha platībā 
(2002.gadā atjaunoti 8,6 tūkst. ha) un jaunaud�u kop�ana � 43 tūkst. ha platībā. Privātajos 
me�os 2002.gadā jaunaudzes tika izkoptas tikai 13% no nepiecie�amā apjoma.  

425.  Me�a ceļi un meliorācijas sistēmas ir galvenie me�a infrastruktūras elementi. Latvijā 
me�ā eso�o ceļu kopgarums uz 100 ha me�a zemju ir 0,86 km, kas ir vairāk nekā divas 
reizes mazāks par optimālo � 1,6-2 km un vairāk nekā trīs reizes mazāks kā attīstītajās 
Eiropas valstīs (Zviedrijā un Somijā �is rādītājs ir 3 km, Vācijā � 3,6 km). Ceļu un 
meliorācijas sistēmu būve, kā arī grāvju tīkla remonts notiek tikai valstij piedero�ajos 
me�os un ierobe�otos apjomos (2002.gadā ir investēti līdzekļi 933 tūkst. eiro apmērā).  

426.  Lai pildītu dabas un vides aizsardzības funkcijas, normatīvajos aktos noteikti 
nekompensēti me�saimnieciskās darbības ierobe�ojumi 377,8 tūkst. ha platībā. Me�u 
īpa�niekiem tie rada ekonomiskus zaudējumus. Neiegūto ienākumu kompensācija motivēs 
privātos me�u īpa�niekus aizsargāt dabu un ievērot vides aizsardzības prasības. 

2.7.3.2. Kokrūpniecība 
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427.  Kokrūpniecības galvenā produkcija Latvijā ir zāģmateriāli, saplāk�ņi, koksnes plātnes un 
mēbeles. Pateicoties stabilai un prognozējamai izejvielu bāzei (kvalitatīvi, daudzveidīgi 
un atjaunojami me�i), savlaicīgai me�rūpniecības uzņēmumu privatizācijai, brīvai 
konkurencei un me�a produktu eksportam, tā ir kļuvusi par vienu no perspektīvākajām 
tautsaimniecības nozarēm. Kaut arī pēdējos gados pieaug izstrādājumu ar lielāku 
pievienoto vērtību ra�o�ana un nozarē nodarbināto skaits, tomēr ir vairāki faktori, kas 
neļauj pilnībā izmantot me�u piedāvātās koksnes un nekoksnes vērtības. Joprojām 
ievērojama daļa produktu ir ar zemu pievienoto vērtību, ko pārsvarā ra�o mazie 
uzņēmumi, veido ievērojamu daļu kopējā apjomā, trūkst ra�o�anas jaudas sīkkoksnes, 
kokrūpniecības atlieku un mazvērtīgās koksnes pārstrādei, kā arī koksnes dziļākai 
pārstrādei. Investīciju vide vēl joprojām nav labvēlīga mazu un vidēju uzņēmumu 
attīstībai. 
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37. attēls. Koksnes un koksnes izstrādājumu eksporta struktūra (milj.eiro) 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2002 
 

Pārējie koksnes izstrādājumi 

Namdaru un galdniecības izstrādājumi 

Iesaiņojuma materiāli 

Mēbeles 

Kok�ķiedru loksnes 

Kok�ķiedru plātnes 

Finieris, ap�uvuma plāksnes 

Zāģmateriāli 

Apaļkoki 

428.  Latvijā ir izveidoju�ās aptuveni desmit lielas un konkurētspējīgas kokzāģē�anas un 
me�izstrādes kompānijas, kas izmanto modernas tehnoloģijas. Kaut arī ir pieaugu�i 
investīciju apjomi kokrūpniecībā un Latvijas koksnes izstrādājumi ir pazīstami eksporta 
tirgos, tomēr kokrūpniecība joprojām ir fragmentēta � 90% no apmēram 1400 
kokzāģē�anas uzņēmumiem ir nelieli, kuru gada produkcijas apjoms nepārsniedz 10 000 
m3. Tie sara�o 70% no visa zāģmateriālu apjoma un strādā ar novecoju�ām tehnoloģijām. 

429.  Neskatoties uz to, ka pieaug kokrūpniecības atlieku un sīkkoksnes patēriņ� enerģētikā un 
siltumra�o�anā, tas neaizstāj koksnes dziļākas pārstādes, sīkkoksnes un nekvalitatīvās 
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koksnes pārstrādes jaudu nepiecie�amību. Situācijā, kad vietējais noieta tirgus spējīgs 
patērēt tikai nelielu daļu (10 � 15%) no sara�otās produkcijas, bet eksporta iespējas ir 
atkarīgas pārsvarā no noieta tirgiem Eiropas Savienībā, Latvijas koksnes produkcijas 
konkurētspēja var tikt apdraudēta, ja Latvijas kokrūpniecības uzņēmumi nepiesaistīs 
investīcijas ra�o�anas tehnoloģiskā procesa modernizācijai un produkcijas specializācijai. 
Finansējuma trūkums apdraud me�a nozares zinātnisko potenciālu, kā arī kavē 
tādu nozares cilvēkresursu attīstību, kas spēj piemēroties zinātņu ietilpīgas 
tehnoloģijas apguvei un izmanto�anai. 

430.  Nepiecie�ams atbalsts mazo uzņēmumu sadarbībai, jāveicina mazo uzņēmumu 
saplū�ana vai specializācija, orientējoties uz augstākas pievienotās vērtības produktu 
ra�o�anu un uz vietējo pakalpojumu snieg�anu. Pretējā gadījumā, lielākajai daļai mazo 
uzņēmumu nāksies pārtraukt savu darbību, kas, savukārt, radīs negatīvas sociālās sekas 
laukos. Jāattīsta eksporta noieta tirgus un jāveicina produkcijas da�ādo�ana, papla�inot 
eksporta tirgu ārpus ES dalībvalstu robe�ām. 

431.  Me�a nozares turpmākā attīstība ir atkarīga no integrētas me�a un saistīto nozaru 
attīstības (būvniecība, transports, zinātne un izglītība, loģistika, enerģētika), un investīciju 
piesaistes atbilsto�i nozares ieguldījumam tautsaimniecībā un attīstības iespējām.  
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2.7.4. Zivsaimniecība 
432.  Zivsaimniecības nozarē ir trīs galvenās darbības sfēras � zvejniecība, akvakultūra un zivju 

apstrāde. Zivsaimniecības nozare ir cie�i saistīta ar Latvijas ekonomiskās zonas un 
teritoriālo ūdeņu, kā arī iek�ējo ūdenstilpju dzīvo dabas resursu racionālu un ilgtspējīgu 
izmanto�anu, tai skaitā bioloģiskās daudzveidības saglabā�anu.  

433.  Latvijas ekonomiskajā zonā ietilpst vairāk nekā 10% no Baltijas jūras ūdeņu kopējās 
platības. Iek�ējie ūdeņi aizņem 2543 km2 jeb 3,9% no valsts teritorijas. Latvijā ir labi 
attīstītas zvejniecības un zivju produkcijas ra�o�anas tradīcijas, un zivsaimniecības 
nozares darbība pamatā balstās uz vietējiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča zivju 
izejvielu resursiem. Tomēr vides piesārņojums, nelabvēlīgie nārsta apstākļi, kā arī 
intensīvā zveja un citi faktori negatīvi ietekmē zivju krājumu stāvokli, kā rezultātā 
Baltijas jūrā ik gadu samazinās nozvejas kvotas un pieejamais zivju izejvielu 
apjoms, kas negatīvi ietekmē zvejniecības un zivju apstrādes uzņēmumu darbību, 
vienlaikus palielinot akvakultūras sektora lomu alternatīvu zivju resursu ieguvē. 

434.  Zivsaimniecības īpatsvars iek�zemes kopproduktā ir samazinājies no 3,4% 1996.gadā līdz 
1,5% 2002.gadā, bet visas valsts eksporta apjomā attiecīgi no 9% līdz 3,7% (salīdzino�i 
ES zivsaimniecības īpatsvars valsts eksporta apjomā ir � 0,53%, Portugālē � 1,12%, 
Dānijā � 5,55%, Zviedrijā � 0,54%). Tomēr, neraugoties uz to, ka zivju produkcijas 
eksporta īpatsvars Latvijā kopējā eksporta apjomā ir samazinājies, kop� deviņdesmito 
gadu sākuma ir pozitīva zivju produkcijas ārējās tirdzniecības bilance.  

435.  Zivsaimniecībai ir būtiska nozīme Latvijas reģionālajā attīstībā, kā arī Latvijas ekonomikā 
kopumā. Nozarē ir nodarbināti 13,9 tūkst. strādājo�ie jeb 1,2% no visiem Latvijas 
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (salīdzino�i ES � 0,2%, Portugālē � 0,67%, Dānijā � 
0,54%, Zviedrijā � 0,13%). Vairākos piekrastes reģionos ir zems apdzīvotības līmenis un 
ir daudz lauksaimniecībā neizmantojamas zemes, kas ierobe�o iespēju nodarboties ar 
citiem alternatīviem uzņēmējdarbības veidiem. Ņemot vērā izdevīgās reģionālās īpatnības 
un zivsaimniecības nozaru savstarpējo atkarību, nozare ir jāsaglabā un jāattīsta, lai 
nodro�inātu konkurētspējīgas produkcijas ra�o�anu atbilsto�ā tehniskajā līmenī. 

2.7.4.1. Zvejniecība 
436.  Latvijai ir pieejamas zvejas iespējas un nozvejas kvotas Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, 

kas balstās uz ilggadīgu vides un zivju resursu izpēti nacionālajā un starptautiskajā līmenī. 
Saskaņā ar Latvijas noslēgtajiem starpvalstu līgumiem, pastāv iespējas zvejot arī citu 
valstu (ES, Krievijas) ekonomiskajās zonās un starptautisko konvenciju darbības rajonos 
(NAFO un NEAFC). Pamatojoties uz tirdzniecības līgumiem, Latvijas zvejnieki var 
izmantot zvejas iespējas Atlantijas okeāna centrālas austrumu piekrastes valstu 
ekonomiskās zonas ūdeņos. 

437.  Eso�ais kuģu un arī piekrastes zvejas laivu ilglaicīgi lietotais tehniskais un kuģo�anas 
dro�ības aprīkojums, kā arī fakts, ka no 1999, gada ir bijis pieejams ierobe�ots valsts 
atbalsts zvejas flotes modernizācijai (1999.gadā 278 543 eiro, 2000.gadā 533 287 eiro, 
2001.gadā 513 105 eiro, 2002.gadā 973 943 eiro), var būtiski samazināt nacionālās 
zvejniecības konkurētspēju ar citām valstīm.  

438.  Pa�reiz zvejā Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī ārpus divu jūras jūd�u piekrastes joslas ir 
iesaistīti 197 kuģi ar dzinēju jaudu virs 55 kW un 20 zvejas kuģi ar dzinēja jaudu līdz 55 
kW. Zvejas kuģu vidējais vecums ir 26 gadi. Lielākā daļa kuģu zvejo da�ādu sugu zivis, 
piemēram, tīklu zvejas kuģi Baltijas jūrā zvejo mencas un arī la�us, bet traļu zvejas kuģi, 
kas galvenokārt zvejo brētliņas, atsevi�ķos periodos zvejo arī mencas. Kopā mencu zvejā 
ir iesaistīti 100 zvejas kuģi, brētliņu un reņģu zvejā � 140, bet la�u zvejā � 32 zvejas kuģi. 
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Baltijas jūras un Rīgas jūras līča zvejas kuģu bruto tonnā�a ir 17 827 GT un viena kuģa 
vidējā bruto tonnā�a ir 82,15 GT, kas ir daudzkārt zemāki rādītāji nekā ES dalībvalstīs. 
Kuģi, kas tiek rekonstruēti vai modernizēti, kā arī kuģi (laivas), kas zvejo piekrastes 
ūdeņos, kur zvejo individuālie zvejnieki, kas izmanto statiskas zvejas iekārtas, nav ņemti 
vērā aprēķinot bruto tonnā�u. No 2004.gada 1. janvāra Latvijas zvejas kuģu reģistrā būs 
pieejami precīzi dati. 

439.  Visi zvejas kuģi, kas iesaistīti zvejniecībā, tiks reģistrēti Latvijas kuģu reģistrā un iekļauti 
Nacionālās zvejniecības pārvaldes zvejas kuģu sarakstā, kas satur informāciju, kas no 
2004.gada 1. maija būs jāsūta uz ES Zvejas kuģu reģistru. Jaudas ieejas/izejas shēmas tiek 
lietotas, lai iekļautu jaunu kuģi zvejas kuģu sarakstā. 

440.  Pēdējos trīs gadus nozveja Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī bija samērā stabila un gadā 
veidoja aptuveni 75-80 tūksto�us tonnu. Tomēr �ajā laikā samazinājās Latvijas nozvejas 
kvotas Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, īpa�i reņģēm un mencām. Baltijas jūrā galvenā 
ekonomiskā vērtība ir reņģēm, brētliņām, mencām un la�iem, kuru nozveja veido gandrīz 
99% no kopējā nozvejas apjoma, kas tiek iegūts valsts jurisdikcijā eso�ajos ūdeņos. 
Latvijai iedalīto zivju nozvejas kvotu izmanto�anas līmenis, salīdzinot ar iepriek�ējiem 
gadiem, ir ievērojami pieaudzis, un 2002.gadā tas bija 99,6%. Samazinoties zivju 
krājumiem Baltijas jūrā, paredzams, ka laika posmā līdz 2006.gadam pakāpeniski turpinās 
samazināties arī Latvijai pieejamās nozvejas kvotas. Vienlaikus tiek ieviesti jauni zvejas 
regulē�anas pasākumi, tai skaitā, selektīvāku zvejas rīku izmanto�ana, kā rezultātā 
samazināsies mazizmēra zivju piezveja. Savukārt zvejniekiem tas prasa lielāku līdzekļu 
ieguldījumu un samazina zvejas efektivitāti. Tāpēc būs nepiecie�ama zvejas flotes 
atjauno�ana un modernizācija un vecākie zvejas kuģi ir jāizņem no aktīvās zvejas, lai 
sabalansētu zvejas flotes kapacitāti atbilsto�i Latvijai pieejamajiem zivju resursiem un 
samazinātu negatīvo ietekmi uz zivju resursiem un vidi. Tomēr tas izraisīs negatīvu 
sociāli ekonomisko ietekmi. 

441.  Piejūras rajonu iedzīvotāji tradicionāli ir nodarboju�ies ar piekrastes zveju. Komerciālajā 
piekrastes zvejā ir iesaistītas aptuveni 250 zvejas laivas. Papildus tam, piekrastes ūdeņos 
zvejo arī individuālie zvejnieki, kuru laivas nav reģistrētas Latvijas Kuģu reģistrā. Kopā ir 
917 laivas, kuru garums nepārsniedz 10 m, no kurām 629 nav motora un 288 ir motors ar 
kopējo jaudu 5888 kW un bruto tonnā�u apmēram 2500. Atbilsto�i Latvijas 
Komerclikumam, kur� stājās spēkā 2002.gada 1. janvārī, daļai individuālo zvejnieku, kuri 
pārdot nozvejotās zivis, ir jāreģistrējas Latvijas Komercreģistrā un tādejādi viņu zvejas 
laivas tiks iekļautas zvejas kuģu sarakstā. Tādā veidā reģistrācija palielinās zvejas kuģu 
skaitu Latvijas Zvejas kuģu reģistrā, nepārsniedzot iepriek� minētos skaitļus. 

442.  Piekrastes ūdeņos galvenokārt tiek zvejotas reņģes, la�i, taimiņi, vimbas, plekstes, zu�i, 
zandarti, kā arī nelielos daudzumos brētliņas un mencas. Nozveja jūras piekrastē veido 
tikai 3-6% no kopējās nozvejas Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, ( 2002.gadā - 4,6 tūksto�i 
tonnu). Piekrastes zvejas tālāku attīstību kavē zvejniecības uzņēmumu nepietieko�ie 
finansu līdzekļi zvejas laivu un zvejas rīku atjauno�anai, kā arī kuģo�anas dro�ības 
aprīkojuma iegādei. Piekrastes zvejas saglabā�anu un tālāku attīstību sekmēs zvejas 
apstākļu uzlabo�ana, zvejas produktu izplatī�anas un mārketinga pasākumi, kā arī 
selektīvāku zvejas paņēmienu ievie�ana, kas savukārt pozitīvi ietekmēs bioloģiskās 
daudzveidības saglabā�anu jūras piekrastē. 

443.  Nozvejoto zivju izkrau�ana galvenokārt tiek veikta Liepājas, Ventspils un Rojas ostās, kā 
arī Salacgrīvas, Skultes, Engures, Mērsraga, Rīgas un Pāvilostas ostās. Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča piekrastes ostu iek�ējā infrastruktūra ir novecojusi un zivju 
izkrau�ana ostās bie�i netiek veikta atbilsto�os sanitārajos un higiēnas apstākļos. 
Tikai Liepājas, Ventspils, Pāvilostas un Engures ostās zvejas kuģu vajadzībām tiek 
nodro�ināta ledus sagatavo�ana, Liepājas, Ventspils un Pāvilostas ostās zivju 
uzglabā�anai darbojas saldētavas. Lielākā daļa kuģu piestātnes ir kuģo�anas dro�ībai 
neatbilsto�ā stāvoklī. Ostu iek�ējās infrastruktūras sakārto�ana nodro�inās labākus 
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apstākļus produkcijas izkrau�anai un glabā�anai. Uzlabojumi samazinās ķīmisko un naftas 
piesārņojuma risku. Taču, veicot ostu rekonstrukciju un būvdarbus, ir jāievēro vides un 
zivju resursu aizsardzības pasākumi ostu akvatorijā.  

444.  Latvijā nav izveidota zivju izsoles sistēma. Tā kā ra�otājiem, zvejniekiem, zivju un 
vē�veidīgo audzētājiem ir būtiska loma tirgus organizē�anā un pieejamo zivju resursu 
ilgsto�ā izmanto�anā, tiks sniegts atbalsts ra�otāju organizāciju izveido�anai Latvijā 
programmē�anas perioda laikā. 

2.7.4.2. Akvakultūra 
445.  Akvakultūras attīstība sniedz iespēju papildināt tirgū pieprasīto zivju krājumus, 

izmantojot iek�ējo ūdeņu zivju resursu bāzi, kas turpmāk veicinās rūpnieciskās zvejas, 
atpūtas zvejniecības un mak�ķerē�anas tūrisma ilgtspējīgu attīstību. Samazinoties zivju 
resursu krājumiem jūrā, akvakultūru ir iespējams attīstīt kā alternatīvu zivju izejvielu 
ieguves avotu. Tomēr paralēli �ai attīstībai var palielināties zivju slimību izplatī�anās 
risks, kas var radīt arī negatīvu ietekmi uz pārējo faunas daļu, kā arī ūdens 
kvalitāti, ja palielināsies organiskā piesārņojuma daudzums. Tāpēc akvakultūras 
uzņēmumu darbībām būtu jāveic ietekmes uz vidi novērtējums un jānodro�ina citu 
specifisku prasību izpilde. Laika posmā līdz 2006.gadam ir paredzams, ka zivju un vē�u 
audzē�ana lauku apvidos kļūs par svarīgu lauksaimniecības nozarei alternatīvu 
nodarbo�anās veidu, jo īpa�i ūdeņiem bagātajā Latgales reģionā.  

446.  Pēdējo trīs gadu laikā vairāk kā piecas reizes pieaudzis akvakultūras uzņēmumu skaits, 
kuri nodarbojas ar tirgus zivju audzē�anu. Liels skaits akvakultūras uzņēmumu ir orientēti 
uz mak�ķerē�anas tūrisma organizē�anu, kas ir būtiski lauku ainavu sakop�anai un lauku 
reģionu kopējai attīstībai. 2002.gadā bija 51 privātais uzņēmums, kas nodarbojās ar 
akvakultūru, galvenokārt, Kurzemes un Vidzemes reģionos. Ievērojams skaits zemnieku 
saimniecību uzsāku�as darbību akvakultūrā papildus savai uzņēmējdarbībai 
lauksaimniecībā. Galvenās audzējamās zivju sugas ir karpas, nedaudz līņi, karūsas un 
foreles. Pieaug vē�u mazuļu un tirgum paredzēto vē�u audzē�anas aktivitātes. Zivju un 
vē�u audzē�anā izmantoto dīķu kopējā platība ir aptuveni 4,3 tūksto�i ha. 2002.gadā tika 
izaudzētas 430 tonnas zivju.  

447.  Taču akvakultūras uzņēmumu turpmākai modernizācijai un attīstībai ir nepiecie�ams 
atbalsts, lai līdz 2006.gadam ieviestu uzņēmumos tehniskus uzlabojumus un veicinātu 
mārketingu. Augstu ra�o�anas izmaksu un nespējas piegādāt pieprasītos apjomus dēļ, 
kopējais tirgus noiets �obrīd nav pietieko�i augsts. Zivkopības un vē�kopības 
produkcijas pa�izmaksas samazinā�anu un apjomu palielinā�anu var veicināt arī eso�o 
akvakultūras uzņēmumu modernizē�ana, tai skaitā, inkubācijas un mazuļu audzē�anas 
cehu būvniecība, jaunu audzē�anas tehnoloģiju, kā arī ūdens un siltuma ekonomējo�o jeb 
recirkulācijas sistēmu ievie�ana un citu pasākumu īsteno�ana. 

448.  Akvakultūras sektora attīstībai kop� 1999.gada ir pieejami valsts subsīdiju līdzekļi 
(2000.g gadā izmantoti 21 482 eiro, 2001.gadā � 131 553 eiro, 2002.gadā � 3 954 eiro). 
�obrīd akvakultūrai kā vienam no lauku ekonomikas da�ādo�anas veidiem ir pieejami 
atbalsta līdzekļi arī Speciālās pirmsiestā�anās programmas lauksaimniecībai un lauku 
attīstībai (SAPARD) ietvaros ( 2002.gadā � 169 540 eiro).  

 

2.7.4.3. Zivju apstrāde 
449.  Zivju apstrāde ir viena no nedaudzām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, kuru gandrīz 

pilnībā nodro�ina vietējie dabas resursi. Tomēr līdzekļu trūkuma dēļ daudzi uzņēmumi 
strādā ES higiēnas un vides prasībām neatbilsto�ās telpās ar tehniski novecoju�ām 
iekārtām, kā arī zivju produkcijas ra�o�ana ar augstāku pievienoto vērtību ir ierobe�ota 
Latvijai pieejamo zivju resursu un apstrādei izmantojamo zivju sugu sastāva dēļ. Tikai 34 
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no zivju apstrādē iesaistītajiem vairāk nekā 125 uzņēmumi atbilst ES higiēnas prasībām 
un 12 no tiem ir pie�ķirts ES reģistrācijas numurs, kas tiem dod iespēju eksportēt zivju 
produkciju uz ES valstīm. Arī pārējos zivju apstrādes uzņēmumos ra�o�ana tiek 
pilnveidota atbilsto�i higiēnas prasībām. �obrīd produkcijas kvalitātes un nekaitīguma 
nodro�inā�anas pa�novērtējuma sistēma (HACCP) ir ieviesta 95 zivju apstrādes 
uzņēmumos. Perspektīvā līdz 2006.gadam paredzams, ka ievērojami palielināsies to 
Latvijas zivju apstrādes uzņēmumu skaits, kuri tiks sakārtoti atbilsto�i ES higiēnas 
prasībām. Vienlaikus varētu samazināties kopējais zivju apstrādes uzņēmumu skaits, tiem 
apvienojoties, koncentrējot ra�o�anu vai pat slēdzot tās ra�otnes, kas nespēs pielāgoties 
zivju produkcijas ra�o�anas jaunajām prasībām, tādejādi radot negatīvu sociālekonomisko 
ietekmi.  

450.  Kopumā zivju apstrādes sektorā vērojams investīciju apjoma pieaugums, kas tiek 
izmantots uzņēmumu rekonstrukcijas un celtniecības darbiem. Sākot ar 2002.gadu, zivju 
apstrādes uzņēmumiem ir iespējams izmantot atbalstu Speciālās pirmsiestā�anās 
programmas lauksaimniecībai un lauku attīstībai (SAPARD) ietvaros, īstenojot 
pasākumus, kas ir saistīti ar uzņēmumu modernizāciju, jaunu tehnoloģiju ievie�anu, 
ra�otās zivju produkcijas pievienotās vērtības paaugstinā�anu ( 2002.gadā 370 963 eiro).  

451.  Kopējais sara�otās zivju produkcijas apjoms 2002.gadā bija 155,7 tūkst. t. Zivju 
pārstrādes uzņēmumos ra�otās zivju produkcijas sortiments ir pla�s, taču liela daļa 
Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumu ra�o vienveidīgu produkciju � zivju konservus, kuru 
īpatsvars kopējā zivju produkcijas ra�o�anas apjomā ir aptuveni 53%. Tomēr 
salīdzinājumā ar 1997.gadu ievērojami ir mainījusies zivju produkcijas ra�o�anas 
struktūra. Kopējā zivju produkcijas apjomā ievērojami samazinājās zivju konservu 
īpatsvars, bet palielinājās atvēsinātās un saldētās zivju produkcijas apjoms, kas nozīmē to, 
ka no Latvijas tiek eksportēta ievērojama daļa pieejamo zivju izejvielu. Apmēram 80% 
zivju konservu tiek izgatavoti no Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī nozvejotajām brētliņām 
un reņģēm. Ra�o�anā tiek izmantotas arī importētās zivju izejvielas (Atlantijas siļķes, 
makreles u.c.), kas samazina ietekmi uz Baltijas jūras zivju resursiem. Taču vēl joprojām 
ir aktuāla rūpnieciski mazāk izmantojamo zivju sugu apstrādes iespēju papla�inā�ana, kas 
savukārt rada nepiecie�amību veikt tirgus izpētes un mārketinga pasākumus.  

452.  Latvijā ra�otā zivju produkcija pamatā nodro�ina vietējo tirgu, kas ir stabils, bet 
vienlaicīgi arī ierobe�ots. Tādējādi Latvija eksportē vairāk nekā 90% no kopējā sara�otā 
zivju produkcijas un zivju konservu apjoma. 2002.gadā tika eksportētas 137,9 tūkst. t 
zivju produkcijas (ieskaitot zivju konservus) par 86,3 milj. eiro. Tas ir lielākais eksportēto 
zivju produktu īpatsvars kopējā eksporta apjomā starp ES dalībvalstīm un 
kandidātvalstīm. Zivju konservi galvenokārt tiek eksportēti uz Krieviju, Lietuvu, 
Baltkrieviju, Dienvidāzijas un Austrumeiropas valstīm. Savukārt svarīgākie pārējās zivju 
produkcijas (atvēsinātas, saldētas zivis, u.c.) eksporta tirgi ir ES valstis, Baltkrievija, 
Krievija un Lietuva. 2002.gadā zivju produkcijas ārējās tirdzniecības bilance bija 57,7 
milj. eiro. 

453.  Ņemot vērā arvien pieaugo�ās patērētāju prasības, uzņēmumiem ir nepiecie�ams apgūt un 
pakāpeniski attīstīt jaunu augstākas pievienotās vērtības zivju produktu ra�o�anu. Tas 
vienlaikus uzņēmumiem radīs iespējas apgūt jaunus noieta tirgus. 
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21. tabula. Zivsaimniecības nozares galvenie rādītāji 1996.-2002.gadā (ieskaitot 
zvejniecību, akvakultūru un zivju pārstrādi) 

Rādītāji 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Īpatsvars iek�zemes 
kopproduktā (%) 

3,40 3,12 2,48 2,06 1,70 1,90 1,50 

Īpatsvars kopējā 
eksporta apjomā 
(%) 

9,00 5,30 3,10 2,90 2,70 4,10 3,70 

Eksports (t) 134 200 124 736 106 710 127 925 141 405 161 666 137 908 
Imports (t) 44 700 58 000 37 627 26 811 31 076 39 228 34 433 
Ārējās tirdzniecības 
bilance (milj.EUR) 

+95,2 +49,8 +28,5 +28,5 +29,7 +57,5 +57,7 

 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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38. attēls. Latvijas teritoriālo ūdeņu un ekonomiskās zonas zivju resursu 

izmanto�ana 1996.-2002.gadā, tūkst. t. 
 

Kvota* 

Loms 
* Latvijai pieejamais nozvejas kvotas apjoms pēc kvotu apmaiņas ar citām Baltijas jūras valstīm  

Avots: Nacionālā zivsaimniecības pārvalde 
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39. attēls. Zivju produkcijas un zivju konservu ra�o�anas apjomi 1996.�
2001.gadā, tūkst.t  

 

Zivju produkcija 

Konservētās zivis 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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2.8. Teritoriju līdzsvarota attīstība 
454.  Administratīvi Latvija ir iedalīta (1) NUTS IV administratīvi teritoriālajās vienībās: 26 

rajonos un 7 republikas nozīmes pilsētās, kas paralēli pa�valdību funkcijām pilda arī 
rajonu pa�valdību funkcijas, un 92) NUTS V administratīvi teritoriālajās vienībās � 539 
pa�valdībās. �obrīd notiek pa�valdību apvieno�anās process. 

455.  Latvijā ir pieci statistikas (NUTS III) reģioni � Kurzeme, Latgale, Rīga, Vidzeme un 
Zemgale (skat. 1. attēlu), kuru robe�as nesakrīt ar piecu plāno�anas reģionu robe�ām. 
Turpmākajā izklāstā �ī situācija ņemta vērā, izmantojot administratīvo rajonu statistikas 
datus. 

 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2002 

 
 

 
40. attēls. Statistikas reģioni 

456.  Jaunais 2002.gadā Saeimā pieņemtais Reģionālās attīstības likums paredz, ka 
pa�valdībām jāizveido pieci plāno�anas reģioni, lai plānotu, koordinētu un nodro�inātu 
pa�valdību savstarpējo sadarbību. Ministru kabinets ir noteicis �o plāno�anas reģionu 
robe�as (pamatojoties uz pa�valdību sniegtajiem priek�likumiem). 

457.  Jāņem vērā, ka Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde apkopo reģionālo 
statistiku, pamatojoties uz 1999.gadā parakstīto protokolu ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju par Latvijas reģionālo iedalījumu atbilsto�i NUTS III 
līmenim. Diem�ēl �is iedalījums tikai daļēji atbilst pa�reizējam iedalījumam plāno�anas 
reģionos, kas radies vietējo pa�valdību brīvprātīgās apvieno�anās rezultātā. 
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22. tabula. Reģionus raksturojo�ie rādītāji 
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Platība (% no kopējās teritorijas)  5,3 30,7 21,1 20,4 22,5 

Iedzīvotāju skaits (% no kopējā skaita) 2001 40,5 15,1 13,5 14,7 16,2 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas (%) 1998�2001 -2,6 -2,2 -2,0 -1,6 -2,9 

Iedzīvotāju skaits uz km2 2001 276,9 23,1 23,6 26,2 26,2 

Pilsētās dzīvojo�i īpatsvars % no kopējā iedzīvotāju skaita 
reģionā  

Beginning of 
2000  85,3 41 62,9 49,7 58,3 

IKP eiro uz vienu iedzīvotāju 2000 4328 1577 2814 1600 1298 

IKP īpatsvars nacionālajā IKP 2000 62,2 8,5 13,5 8,3 7,5 

Rūpniecības produkcijas kopapjoms eiro uz vienu 
iedzīvotāju  2000 1875 878 1114 789 454 

Nefinan�u investīcijas eiro uz vienu iedzīvotāju 2000 1152 349 802 329 289 

Uzkrātās ārvalstu investīcijas uz vienu iedzīvotāju 2000 800 100 269 23 263 

Bezdarba līmenis 2001 11,1 12,8 15,2 11,2 18,9 

Reģistrēto bezdarbnieku skaits/ brīvo darba vietu skaits, 
kuras piedāvā Valsts nodarbinātības dienests 

 31.12.2001 

22830  

/ 1225 

112253  

/ 179 

13346  

/ 44 

14494  

/ 205 

28719  

/ 87 

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits privātajā sektorā uz 
1000 iedzīvotājiem  2001 25,7 11,55 13 10 9 

Izglītības līmenis (iedzīvotāju ar vidējo vai augstāko 
izglītību īpatsvars no kopējā reģiona iedzīvotāju skaita 2000 51,1 43,3 41,8 42,2 45,0 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2002.gads       
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41. attēls. Plāno�anas reģioni (atbilsto�i NUTS III) 
 
458.  �obrīd Latvijā risinās iepriek�minētā administratīvi teritoriālā reforma, kuras mērķis ir 

pa�valdību darbības efektivitātes palielinā�ana. Ir paredzēts, ka tās aizvietos apmēram 500 
eso�ās pirmā līmeņa pa�valdības un būs potenciālās ekonomiskās izaugsmes centri, kuri 
veicinās Latvijas attīstību. �obrīd ir da�as pa�valdības, kas veicina Latvijas ekonomisko 
attīstību.  

459.  Latvijā pastāv būtiskas iek�ējas at�ķirības starp pa�valdību attīstības līmeņiem. Teritorijas 
attīstības indeksa aprēķinā�ana ir metode, kuru izmanto, lai noteiktu at�ķirības starp 
da�ādām administratīvi teritoriālām vienībām. Teritorijas attīstības indekss ir noteikts 
atsevi�ķām rajonu, pilsētu un pagastu grupām. To aprēķina izmantojot statistikas datus 
par IKP uz vienu iedzīvotāju, bezdarba līmeni, ienākuma nodokli uz vienu iedzīvotāju, 
nefinan�u investīcijas uz vienu iedzīvotāju, demogrāfisko stāvokli, ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, apdzīvotības blīvumu, zemes kadastra vērtību, 
iedzīvotāju skaita izmaiņas noteiktā administratīvā teritoriālā vienībā. 2001.gadā 
at�ķirības starp pagastu (NUTS IV) ar augstāko teritoriālās attīstības indeksu un vismazāk 
attīstīto pa�valdību bija 7,2 reizes, turklāt apmēram 64% pagastu bija negatīvs teritoriālās 
attīstības indekss. At�ķirības starp pilsētu ar augstāko teritorijas attīstības indeksu un 
vismazāk attīstīto pilsētu bija 4 reizes, turklāt apmēram 74% pilsētu bija negatīvs 
teritorijas attīstības indekss. At�ķirības starp rajonu ar augstāko teritorijas attīstības 
rādītāju un vismazāk attīstīto rajonu bija 3.2 reize un apmēram 57% rajonu bija negatīvs 
teritorijas attīstības indekss (skat. 3. Attēlu). 

460.  Attīstības at�ķirības starp pa�valdībām norāda uz nepiecie�amību attīstīt vairāk 
ekonomiskās izaugsmes centrus. Izaugsmes centrus attīstīs atbilsto�i reģionu reģionālās 
attīstības programmām un teritoriālajiem plāniem. �ie plāni novērtē noteiktu teritoriju 
attīstības potenciālu nacionālā, reģionālā, rajonu un vietējā līmenī, radot labvēlīgus 
apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, lai atvieglotu sabiedrisko 
pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionē�anu, kā arī lai 
saglabātu dabas un kultūras mantojumu, ainavu un bioloģisko daudzveidību, kā arī 
paaugstināt kultūras ainavu un apdzīvotu vietu kvalitāti. 
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42. attēls. Vidējais teritoriālais rajonu attīstības indekss, 1999-2001 
Avots: Statistikas institūts, 2002.gads 

 
461.  Lai gan pamatā problēmas visos valsts reģionos ir līdzīgas � nepietiekams kvalitatīvas 

infrastruktūras nodro�inājums, augsts bezdarba līmenis, zema uzņēmējdarbības aktivitāte, 
zems ienākumu līmenis, liels zemas pievienotās vērtības ra�ojumu īpatsvars ekonomikā. 
At�ķirīgs ir �o problēmu raksturs, intensitāte un cēloņi. Nāko�ajās sadaļās atsevi�ķi 
raksturots katrs valsts reģions. 

 

2.8.1. Kurzeme 
462.  Kurzeme atrodas Latvijas rietumdaļā un robe�ojas ar Lietuvu. Reģionam ir Latvijā garākā 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes josla. Kop� seniem laikiem reģions ir slavens 
ar jūrā brauk�anas un zvejniecības tradīcijām. 

463.  Kurzemē, līdzīgi kā citos reģionos, lielākā daļa valsts ierobe�oto līdzekļu ceļu uzturē�anai 
un uzlabo�anai ir paredzēta autoceļiem, kuri savieno lielākos attīstības centrus (Ventspils 
un Liepāja) ar Rīgu. Pārējie ceļi, īpa�i tie, kuri savieno mazākos centrus un lauku apvidus 
reģionā, ir ļoti sliktā stāvoklī. Tas būtiski pasliktina �o teritoriju pievilcību gan uzņēmēju, 
gan arī tūristu acīs. Tiek apgrūtināta iedzīvotāju nodarbinātības mobilitāte, un viņi ir 
spiesti pārcelties uz dzīvi tuvāk darba vietai. Kurzemes reģionā būtiska ir arī pieejamības 
nodro�inā�ana ostām un lidostām, kuras apgrūtinātās pieejamības dēļ nevar pilnībā 
izmantot to transportē�anas potenciālu. 

464.  Abu lielo ostu iek�ējā un apkārtnes infrastruktūra, kā arī pievadceļi tiek attīstīti atbilsto�i 
finansu iespējām un mērogu prasībām. Ostu infrastruktūra ir veidojusies padomju laikos, 
daudzviet tā ir novecojusi un funkcionāli neatbilst mūsdienu prasībām, tās uzlabo�ana 
prasa lielas investīcijas. Lai nodro�inātu reģiona ostu infrastruktūras attīstību, īpa�i 
pievadceļu izveidi un uzlabo�anu, pa�u līdzekļi atļauj veikt tikai minimālas dro�ības 
darbības, bet neparedz attīstību. 
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465.  Reģionā atrodas arī trīs mazās ostas: Pāvilosta, Roja un Mērsrags. �ajās ostās kravu 
apgrozījums, ko pārsvarā veido kokmateriāli un zivju produkcija, ir salīdzino�i neliels, 
taču tās kalpo par būtisku attīstības stimulu apkārtnes teritorijām. 

466.  Pozitīvs aspekts cilvēkresursu attīstības jomā ir Liepājas un Ventspils augstskolu darbība, 
kas studentu apmācību ļauj pielāgot darba tirgū pieprasītajām specialitātēm, tādām kā 
datoru un tūrisma nozares speciālisti, uzņēmuma vadītāji. Augstskolas arī aktīvi iesaistās 
reģiona attīstības veicinā�anā. Tomēr ne visi augstskolu absolventi pēc studiju 
pabeig�anas var atrast piemērotu darbu reģionā un tādēļ ir spiesti doties uz Rīgu. Lai 
novērstu iedzīvotāju pārvieto�anās tendenci uz lielākajiem ekonomiskās izaugsmes 
centriem Latvijā, nepiecie�ams veicināt �ī reģiona citu pa�valdību centru pievilcību, 
nodro�inot iedzīvotāju dzīves līmeņa cel�anos un uzlabojot mazāk attīstītās 
infrastruktūras, tādā veidā radot pamatu ekonomiskās attīstības pasākumiem un 
nodarbinātības iespējas. 

467.  Neskatoties uz divu augstskolu esamību reģionā, Kurzemē ir valstī vismazākais to 
iedzīvotāju īpatsvars kopējā reģiona iedzīvotāju skaitā, kuri ieguvu�i vidējo un augstāko 
izglītību� 41,8%. Ventspils pilsētā ir viens no zemākajiem rādītājiem valstī attiecībā uz 
iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvaru � tikai 8%. 

468.  Kurzemes attīstības centrs ir abas reģiona lielākās pilsētas � Liepāja un Ventspils, kuras 
lielā mērā nosaka visa reģiona izaugsmes rādītājus. Izaugsmi veicināju�i uzņēmējdarbības 
attīstībai radītie apstākļi: abās pilsētās uz Saeimā pieņemto likumu pamata tika izveidotas 
divas speciālās zonas � Ventspils brīvosta un Liepājas speciālā ekonomiskā zona, attiecīgi 
radot labvēlīgu vidi investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstības sekmē�anai. 

469.  Kurzemes reģions ir vienīgais no Latvijas reģioniem, izņemot Rīgu, kura radītā IKP 
īpatsvars kopējā nacionālajā IKP atbilst iedzīvotāju skaita īpatsvaram. �im īpatsvaram 
nav krasas tendences samazināties, kā tas ir citos (nemetropoles) reģionos. Tomēr no 
1996. līdz 2000.gadam reģiona IKP 1995.gada vidējās cenās ir pieaudzis salīdzino�i 
nedaudz � tikai par 10%, tātad faktiskais pieaugums ir bijis vidēji 2% gadā. Tajā pat laikā 
valsts IKP pieaugums 1995.gada vidējās cenās ir bijis 22% jeb 4% gadā. �āda situācija 
norāda uz reģiona spēju izdzīvot, bet ne attīstīties. Bezdarba līmenis reģionā ir augstāks 
nekā vidēji valstī. Visaugstākais tas ir Liepājas pilsētā un rajonā, kā arī Ventspils rajonā. 

470.  Ventspils īpa�o izaugsmi nodro�ina transporta nozare. Tā veido aptuveni pusi no kopējā 
pilsētas IKP, un tajā ir nodarbināti ap 30% darbaspējīgo iedzīvotāju. Turpretī citas 
ekonomikas nozares, īpa�i ra�o�ana, Ventspilī ir mazattīstītas. Tās veido tikai nepilnus 
6% no kopējā IKP. Lai gan Ventspils pilsēta līdz �im attīstās ļoti sekmīgi, tomēr tās 
lielākā problēma ir atkarība no vienas nozares gan attiecībā uz IKP, gan nodarbinātību. 
Turklāt �ī nozare ir īpa�i jūtīga ne tikai uz ekonomikas, bet arī valsts ārpolitikas 
tendencēm. Tas norāda uz nepiecie�amību pilsētā pastiprināti attīstīt arī citas nozares, 
īpa�i ra�o�anu. 

471.  Reģiona lielākā pilsēta Liepāja ir ievērojama ar savu salīdzino�i augsto industrializācijas 
līmeni. Liepājas pilsētā ir valstī lielākais rūpniecības kopapjoms uz 1 iedzīvotāju � 2238 
eiro. Rūpniecības kopapjoms turpina stabili pieaugt, tomēr problēma ir rūpniecības un 
attiecīgi arī nodarbinātības atkarība no da�iem lieliem uzņēmumiem, piemēram, �Liepājas 
metalurgs�, kas liecina par nepiecie�amību attīstīt mazo un vidējo uzņēmējdarbību. 

472.  Ievērojot iepriek� izklāstīto raksturojumu un neskatoties uz to, ka abos lielākajos reģiona 
centros ir vērojama attīstība, tā tomēr nav pietiekama, lai sasniegtu Rīgas reģiona 
attīstības tempus un ES dalībvalstu vidējos attīstības rādītājus. Ekonomika balstās uz 
viegli ievainojamiem sektoriem ar nelielu pievienoto vērtību. Pārējie reģiona centri � 
Kuldīga, Talsi un Saldus - drīzāk izdzīvo, nevis attīstās. Īpa�i mazattīstītās sabiedriskās 
infrastruktūras un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabo�anai citos pa�valdību centros, kuros ir 
ekonomiskās izaugsmes potenciāls, būtu jāveicina ekonomiskā izaugsme visā reģionā. 
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473.  Viena no būtiskākajām Kurzemes reģiona īpatnībām ir ievērojami at�ķirīgā reģiona 
teritorijas attīstība. Ventspils pilsēta pēdējo desmit gadu laikā savā attīstībā ir ievērojami 
apsteigusi ne tikai citas reģiona pilsētas un lauku apvidus, bet arī, atbilsto�i atsevi�ķiem 
rādītājiem, Rīgas pilsētu. Tā, piemēram, Ventspils jau vairākus gadus ieņem līderpozīcijas 
valstī attiecībā uz �ādiem rādītājiem: IKP uz 1 iedzīvotāju � 8508 eiro (2000.g.), uzkrātās 
ārvalstu investīcijas � 1014 eiro, bruto darba samaksa pamatdarbā � 342 eiro. �ie augstie 
rādītāji rada patiesai situācijai neatbilsto�us reģiona vidējos izaugsmes rādītājus un atstāj 
iespaidu, ka viss reģions kopumā ir salīdzino�i augsti attīstīts. 

474.  Kurzeme ir uzskatāms piemērs nelīdzsvarotai valsts reģionu attīstībai ne tikai 
salīdzinājumā ar Rīgu, bet arī nelīdzsvarotai pa�a reģiona attīstībai. Lai gan Kurzemes 
reģions atbilsto�i vairākiem attīstības rādītājiem ieņem otro vietu aiz Rīgas reģiona, tomēr 
pēc savas struktūras tas vairāk līdzinās pārējiem Latvijas reģioniem. Tas attiecas uz 
iedzīvotāju skaitu un blīvumu, nodarbinātības rādītājiem u.c. Salīdzinot tikai atsevi�ķus 
rādītājus, vērojamas būtiskas at�ķirības starp reģiona lielajām pilsētām un lauku 
teritorijām, tai skaitā vietējām pa�valdībām: IKP uz vienu iedzīvotāju Ventspilī ir gandrīz 
8 reizes lielāks nekā Ventspils rajonā; iedzīvotāju ienākuma nodokļa lielums uz 1 
iedzīvotāju Ventspilī ir 3,1 reizes lielāks nekā Liepājas rajonā; Ventspils rajonā ir arī 
zems ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem reģionā � 7,6 
salīdzinājumā ar �o pa�u rādītāju Ventspils pilsētā � 17,9. 

475.  Līdzīgi kā citos reģionos, arī Kurzemē lauku apvidus teritorijas ir lielākoties mazattīstītas. 
Pēdējo piecu gadu laikā lauksaimniecības kopējā pievienotā vērtība ir samazinājusies 
vismaz desmitkārtīgi, taču tās aizstājēja nodarbinātības ziņā � me�istrāde - ir attīstījusies 
tikai divkārtīgi, tādējādi lauku apvidos valda būtiska sociāla depresija un degradācija. 
�ādos lauku apvidos veidojas sabiedrības grupas, kuras jūtas pilnībā izstumtas. Līdzīgi kā 
citos reģionos, tikai neliela uzņēmīgākā iedzīvotāju daļa dodas darba meklējumos uz 
attīstības centriem un faktiski pārceļas tur uz dzīvi. Tā lauki pamazām zaudē savus 
iedzīvotājus un potenciālos attīstības faktorus. 

476.  Analizējot reģiona ekonomiku, jāatzīmē, ka 28% no kopējās pievienotās vērtības reģionā 
veido transporta (ostu) pakalpojumu sektors, turklāt tā kopējā vērtība laika posmā no 
1996. līdz 2000.gadam ir kritusies, īpa�s kritums bija vērojams tūlīt pēc Krievijas krīzes 
1999.gadā. Transporta nozarē lielāko ieguldījumu sniedz Ventspils brīvosta, kura ir viena 
no lielākajām neaizsalsto�ajām ostām Baltijas jūrā un kurā tiek pārkrauts 2/3 no visām 
Latvijas ostās pārkrautajām kravām � 37,9 miljoni tonnu 2001.gadā. Osta ir 
specializējusies naftas un naftas produktu pārkrau�anā. Kravu apgrozība Liepājas ostā 
2001.gadā bija 3,3 miljoni tonnu, lai gan tā ir desmitkārt mazāka nekā Ventspilī un 
piecreiz mazāka nekā Rīgā, tomēr pēdējo piecu gadu laikā tā stabili pieaug. 

477.  Nākamā svarīgākā reģiona nozare atbilsto�i tās īpatsvaram kopējā pievienotajā vērtībā ir 
apstrādes rūpniecība � 16%. Arī �ī nozare nav vienmērīgi attīstīta visā reģionā. Kuldīgas 
rajonā rūpniecības produkcijas kopapjoms kop� 1996.gada ir pieaudzis gandrīz par pusi, 
Liepājā � par 34%, savukārt Ventspilī, sākot no 1997.gada, tas nepārtraukti krītas. Liepāja 
ir reģiona lielākais rūpnieciskais ra�otājs, tai seko Talsu rajons. Rūpniecība galvenokārt ir 
attīstīta pilsētās un rajonu centros. Tās galvenā problēma Kurzemē, līdzīgi kā citos 
Latvijas reģionos, ir bāzē�anās uz zemu izmaksu darbaspēku un attiecīgi zemas 
pievienotās vērtības ra�o�anu. Galvenās rūpniecības apak�nozares ir pārtikas ra�o�ana, 
metāla un metālizstrādājumu ra�o�ana un kokapstrāde. Ņemot vērā to, ka darbaspēka 
izmaksas visos reģionos vienmērīgi pieaug, ir jārod iespējas rūpniecības struktūras 
transformācijai uz zinā�anu un kapitāla intensīvākām nozarēm. 

478.  Viena no reģiona perspektīvām, kas varētu nodro�ināt ne tikai attīstības centru, bet arī 
lauku apvidu izaugsmi, ir tūrisms. Pēdējo trīs gadu statistika liecina par strauju tūristu 
pieplūdumu visās reģiona lielākajās pilsētās. Ventspilī tūristu skaits katru gadu 
divkār�ojas, līdzīga situācija novērojuma arī citviet. Aptuveni 85% tūristu ir Latvijas 
iedzīvotāji. Tomēr jāatzīst, ka reģions nav gatavs lielajam tūristu pieplūdumam un ne 
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vienmēr spēj tos nodro�ināt ar atbilsto�ām naktsmājām, sabiedriskās ēdinā�anas 
pakalpojumiem un cita veida infrastruktūru. Tas norāda uz iespējām privātās iniciatīvas 
attīstībai, taču vajadzīgs arī papildus atbalsts: investīcijas, kas vajadzīgas da�ādiem 
infrastruktūras uzlabojumiem, ir pārāk apjomīgas, lai tās veiktu tikai mazā un vidējā 
sektora uzņēmēji. 

479.  Uzņēmējdarbības līmenis reģionā ir salīdzino�i tikpat zems kā citviet Latvijā, neskaitot 
Rīgu � 12 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem. Tas liecina par zinā�anu un līdzekļu, kā arī 
iniciatīvas trūkumu, kas vajadzīgas, lai sāktu patstāvīgu saimnieko�anu. Reģionā ir 
novērojama būtiska nodarbinātības atkarība no da�ām ekonomikas nozarēm un pāris 
lieliem uzņēmumiem, kas ir liels risks reģionam gadījumā, ja kādu no tiem ietekmē ārējie 
ekonomiskie procesi. Tas norāda, ka reģionā ir jāstimulē iedzīvotāju uzņēmējdarbības 
iniciatīvas, jāveicina mazo un vidējo uzņēmumu attīstība, kā arī jaunu rūpniecības un 
pakalpojumu nozaru attīstība, tādējādi mazinot reģiona atkarību no da�ām ekonomikas 
nozarēm un uzņēmumiem, kā arī ra�ojot produkciju ar lielāku pievienoto vērtību un 
nodro�inot reģiona straujāku izaugsmi. Īpa�s atbalsts vajadzīgs gan iedzīvotāju 
izglīto�anas jomā, gan arī uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei. Reģionā joprojām 
atrodas daudzas biju�ās padomju militārās un industriālās teritorijas, kuras ir iespējams 
pielāgot mūsdienīgas ra�o�anas un citu ekonomisko aktivitā�u vajadzībām. 
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2.8.2. Latgale 
480.  Latgales reģions atrodas Latvijas austrumdaļā, un tam ir visgarākā sauszemes robe�a, 

kopumā ar trim Latvijas kaimiņvalstīm � Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu. Skaisto ezeru 
dēļ reģions tiek dēvēts par �Zilo ezeru zemi�, tomēr vienlaikus Latgale ir arī Latvijas 
akūtāko �problēmu zeme�: lielākais bezdarba līmenis 2001.gadā bija Balvu rajona 
Baltinavas pagastā � 33,9%, kur� pārsniedz �labāko� pagastu 19 reizes; iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju 2001.gadā Silmalas pagastā Rēzeknes rajonā bija 5,59 
eiro, kas ir 39 reizes zemāks nekā �ī pa�a reģiona labākajā pa�valdībā. 

481.  Latgali �ķērso austrumu � rietumu (Krievijas � Latvijas jūras ostas, autoceļ� E22) un 
ziemeļu � dienvidu (Sanktpēterburga � Var�ava, autoceļ� E262) transporta koridori. 
Rēzekne un Daugavpils ir ievērojami dzelzceļa un autotransporta mezglu punkti. Reģiona 
iek�ējo ceļu tīkls ir labi attīstīts un savienots ar minētajiem transporta koridoriem. Taču 
reģiona iek�ējie ceļi ir sliktā tehniskā stāvoklī, un to kvalitātes uzlabo�anā ir 
nepiecie�amas lielas investīcijas. Abās minētajās pilsētās ir lidlauki, kuri patlaban tiek 
izmantoti minimāli. 

482.  Lai mazinātu privāto risku un izmaksas, jāattīsta nepiecie�amā sabiedriskā infrastruktūra, 
jāuzlabo pieejamās teritorijas un ēkas. Tas sniegtu reālu atbalstu reģiona ekonomikai un 
stimulētu uzņēmējdarbības aktivizē�anos.  

483.  Reģiona atpalicības dēļ ir vērojama izglītotu un kvalificētu speciālistu aizplū�ana uz Rīgu 
un citiem Latvijas reģioniem, kas ir nozīmīgs drauds reģionam. Lai novērstu iedzīvotāju 
pārvieto�anās tendenci uz lielākajiem ekonomiskās izaugsmes centriem Latvijā, 
nepiecie�ams veicināt �ī reģiona citu pa�valdību centru pievilcību, nodro�inot iedzīvotāju 
dzīves līmeņa cel�anos un uzlabojot mazāk attīstītās infrastruktūras, tādā veidā radot 
pamatu ekonomiskās attīstības pasākumiem un nodarbinātības iespējas. 

484.  Reģiona stiprā puse cilvēkresursu jomā, kas ļauj cerēt, ka situācija var uzlaboties, ir 
pieaugo�ais iedzīvotāju izglītības līmenis, ko veicina divas reģiona augstskolas � 
Daugavpils pedagoģiskā universitāte un Rēzeknes augstskola. Iedzīvotājiem kļūstot 
izglītotākiem, pastāv lielākas privātā sektora attīstības iespējas. Latgalē �obrīd uz 1000 
iedzīvotājiem ir tikai 9 aktīvi uzņēmumi. Sociālās un ekonomiskās situācijas dēļ 
iedzīvotāji nav gatavi uzņemties risku, kas saistās ar uzņēmējdarbības uzsāk�anu, tomēr 
privātās uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugums ir viena no reģiona potenciālām iespējām. 

485.  Dzeramā ūdens kvalitāte, notekūdeņu attīrī�ana, kā arī atkritumu saimniecības 
organizē�ana ir vienlīdz svarīgi jautājumi reģionā. Padomju laikos izveidotā infrastruktūra 
ir novecojusi un neatbilst Eiropas Savienības prasībām apkārtējās vides jomā. Padomju 
laikos reģiona pilsētās bija izveidota būtiska industriālā infrastruktūra, kas �obrīd netiek 
pilnībā izmantota un ir nolaista un pamesta. 

486.  Pienācīgas infrastruktūras trūkums ievērojami mazina uzņēmēju interesi attīstīt ra�o�anu 
�ajā reģionā, jo tas rada papildus izmaksas uzņēmējam, palielinot izdevumus un mazinot 
konkurētspēju. 

487.  Latgale atrodas vistālāk no valsts galvenā iek�zemes tirgus � Rīgas, tādēļ īpa�i svarīga ir 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) attīstība reģionā, kas varētu tuvināt 
reģionu valsts centram. IKT pieejamība sekmētu gan iedzīvotāju izglītības iespējas, gan 
uzņēmējdarbības efektivitātes palielinā�anos. 

488.  Reģionā ir divas lielas pilsētas � Daugavpils, kura ar 114 481 iedzīvotāju 2001.gadā ir 
otra lielākā pilsēta valstī, un Rēzekne, kas ir nozīmīgs dzelzceļa mezgls (Rīga/Ventspils � 
Maskava; Sanktpēterburga � Var�ava/Berlīne). Abas pilsētas var uzskatīt par 
potenciāliem reģiona attīstības centriem. Tajās vienmēr ir koncentrējusies reģiona 
rūpnieciskā ra�o�ana. Uzņēmīgākie reģiona iedzīvotāji meklē darbu �ajās pilsētās. Bie�i 
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vien sabiedriskā transporta neefektīvas darbības dēļ tiem ikdienas pārvieto�anās no 
attālākām lauku teritorijām uz darbu ir apgrūtino�a, tāpēc viņi pārceļas uz dzīvi pilsētā. 
Līdz ar iedzīvotāju migrācijas tendenci lauku apvidus teritorijas kļūst arvien mazāk 
apdzīvotas, līdz ar to zūd arī ekonomiskās aktivitātes iespējas. Uzlabojot mazāk attīstītās 
infrastruktūras un nodro�inot iedzīvotāju dzīves līmeņa cel�anos �ī reģiona citu 
pa�valdību centros, kuriem ir potenciālas ekonomiskās izaugsmes iespējas, būtu 
iespējams veicināt ekonomiskās izaugsmes centru veido�anos visā reģionā.  

489.  Nozīmīgs reģiona attīstības potenciāls varētu būt Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, 
kuras pamata priek�rocības ir izdevīgs stratēģiskais izvietojums starptautisko dzelzceļu un 
autoceļu krustojumā, tuvu eso�ā austrumu robe�a un Daugavpils industriālais potenciāls. 

490.  Latgales reģionā dzīvo 16% no Latvijas iedzīvotājiem, bet tā ieguldījums kopējā 
nacionālajā IKP ir tikai 7%. Laika posmā no 1996. līdz 2000.gadam reģiona IKP 
1995.gada vidējās cenās ir samazinājies par 11%, un tas noticis laikā, kad kopējais 
nacionālais IKP 1995.gada vidējās cenās ir audzis par 22%. Latgalē ir viszemākais IKP uz 
vienu iedzīvotāju valstī � 2000.gadā tikai 1298 eiro, kas ir divas reizes mazāk nekā vidēji 
valstī. Tātad � reģions ne tikai neattīstās, bet tas arvien vairāk atpaliek savā attīstībā. 
Viens no iemesliem �ādai situācija bija 1998.gada Krievijas krīze, kuras rezultātā 
nozīmīgu eksporta tirgu zaudēja daudzi reģiona uzņēmumi, kas tikai pirms neilga laika 
bija pielāgoju�ies jaunajiem tirgus apstākļiem. 

491.  Iespējams, ka reģiona IKP īpatsvars nacionālajā IKP vienlaikus atspoguļo arī Latgalē 
veiktās kopējās nefinansu investīcijas: 2000.gadā tās sasniedza tikai 6,45% no visas valsts 
kopējā rādītāja (289 eiro uz 1 iedzīvotāju), kas ir aptuveni divarpus reizes mazāk nekā 
vidēji valstī. Vienīgais no rādītājiem, ar kuru Latgale neierindojas tradicionālajā pēdējā 
vietā valstī, ir uzkrātās ārvalstu investīcijas. Kopumā reģionā ir nonāku�as 8% no visām 
valstī veiktajām ārvalstu investīcijām. 2000.gada beigās tās sasniedza 263 eiro uz 
iedzīvotāju, kas ir ievērojami vairāk nekā Vidzemē un Zemgalē. Investīcijas koncentrējas 
Daugavpilī, kur tās sasniedz 591 eiro uz vienu iedzīvotāju, savukārt Balvu un Rēzeknes 
rajonos �is rādītājs ir 3 reizes zemāks un atpaliek no vidējā rādītāja valstī 4,4 reizes. 

492.  Viena no Latgales reģiona lielākajām problēmām visus Latvijas neatkarības gadus ir 
augstais bezdarba līmenis. Bezdarbs ir sekas daudzu lielu uzņēmumu slēg�anai un 
lauksaimnieciskās darbības saruk�anai. Uzņēmumos tika nodarbināts darbaspēks ar 
augstu, bet �auru kvalifikāciju, liela daļa speciālistu bija iebrauku�i no biju�ās Padomju 
Savienības. Pēc Latvijas neatkarības atgū�anas daudz lielo padomju administratīvās 
ekonomikas sistēmas uzņēmumu nespēja turpināt darbību tirgus ekonomikas apstākļos. 

493.  2001.gadā darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā sasniedza 
18,9%. Patlaban lielākais reģiona darba devējs ir sabiedriskais sektors. Lai gan bezdarba 
līmenim ir tendence nedaudz samazināties, tomēr tas joprojām ir reģiona lielākā problēma 
un izraisa virkni negatīvu seku: nabadzību, sociālo izstumtību, alkoholismu, narkomāniju, 
nelabvēlīgu ģimeņu veido�anos, kas sociālajai depresijai un degradācijai pakļauj vairākas 
paaudzes. Daudzas mājsaimniecības, īpa�i lauku apvidos, ir naturālās saimniecības, kur 
būtisks iztikas avots ir pensijas un bērnu pabalsti. 

494.  Nozīmīgākā ekonomikas nozare Latgalē atbilsto�i tās pievienotajai vērtībai ir apstrādes 
rūpniecība � 13,9%, kurā dominē pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, elektropiederumu 
ra�o�ana un ma�īnbūve. Transports un sakari veido otru nozīmīgāko ekonomikas nozari 
atbilsto�i tās pievienotajai vērtībai � īpatsvars 11,6%. Ekonomikas nozaru galvenās vājās 
puses ir nelielais vietējā tirgus pieprasījums, zema ra�o�anas kapacitāte, novecoju�as 
ra�o�anas iekārtas, zema ra�ība un investīciju trūkums. Tā rezultātā rūpniecības 
kopapjoms reģionā katru gadu turpina samazināties. Kop� 1997.gada tas ir krities par 
34% un 2000.gadā veidoja tikai 6% no IKP. 

495.  Latgales reģionam ir raksturīga ekoloģiski tīra vide, augsts bioloģiskās daudzveidības 
līmenis, gleznainas dabas ainavas un daudzie ezeri, kas var sniegt iespēju lauku jeb 
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atpūtas tūrisma attīstībai, kura kļūst arvien populārāka pilsētnieku, īpa�i Rīgas iedzīvotāju 
vidū. 
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2.8.3. Vidzeme 
496.  Vidzemes reģions atrodas valsts Ziemeļaustrumu daļā un tas robe�ojas ar Igauniju un 

Krieviju. Nereti reģions tiek dēvēts par �Latvijas �veici�, jo te atrodami Latvijas 
augstākie pakalni un skatāmas skaistas ainavas. �ī iemesla dēļ Vidzeme jau izsenis ir 
bijusi tūristu, jo īpa�i aktīvā tūrisma cienītāju, ceļojuma mar�ruts. 

497.  Līdzīgi kā citur Latvijā, arī Vidzemē vispārējā ceļu infrastruktūra ir nodro�ināta un 
kvalitatīvi uzturēta virzienā uz Rīgu, savukārt pārvieto�anos no vienas reģiona teritorijas 
uz citu apgrūtina sliktais ceļu stāvoklis, jo īpa�i ziemas periodā. 

498.  Pozitīvs faktors reģiona cilvēkresursu attīstībai ir Vidzemes augstskolas darbība. Tā ir 
viena no pirmajām reģionālajām augstskolām, kura cen�as elastīgi pielāgot studentu 
gatavo�anu darba tirgū pieprasītām specialitātēm, tādām kā datoru un tūrisma nozares 
speciālisti, uzņēmumu vadītāji. Augstskola aktīvi iesaistās reģiona attīstības veicinā�anā, 
atbalsta informācijas sabiedrības veido�anos ar projektu �Baltijas kiberpilsēta�. Tomēr ne 
visi augstskolu absolventi pēc studiju pabeig�anas var atrast piemērotu darbu reģionā un 
tādēļ ir spiesti doties uz Rīgu. 

499.  Lielākās Vidzemes pilsētas � Cēsis un Valmiera, kā arī Valka � ir ekonomiski aktīvākās. 
Vidzemes da�ādo teritoriju attīstību lielā mērā ietekmē salīdzino�i nelielais attālums līdz 
Rīgai, kur koncentrējas valsts lielākais iek�ējā tirgus potenciāls. Uzlabojot sabiedrisko 
infrastruktūru un paaugstinot vietējo iedzīvotāju dzīves līmeni citos pa�valdību centros, 
tiktu radīts pamats citu potenciālo ekonomiskās izaugsmes centru attīstībai. 

500.  Aplūkojot ārvalstu investīcijas, var konstatēt, ka situācija reģionā nav vienāda. Pārāka ir 
Valmiera ar 323 eiro uz iedzīvotāju, kas ir piektais augstākais rādītājs valstī aiz Ventspils 
pilsētas, Rīgas pilsētas un rajona un Daugavpils pilsētas. Salīdzino�i lielas ārvalstu 
investīcijas ir veiktas Valkas rajonā � 66 eiro uz iedzīvotāju, kas tam ļauj līdzināties 
attīstības ziņā ar Cēsīm un Valmieru. Niecīgas ārvalstu investīcijas ir sasniegu�as 
Alūksnes rajonu � 0,31 eiro uz iedzīvotāju � , un tas liecina par apgrūtinātu reģiona 
perifērijas sasniedzamību. Pamatā visas ārvalstu investīcijas ir nonāku�as a/s �Valmieras 
stikla �ķiedras rūpnīca� un virknē kokapstrādes uzņēmumu. Tomēr, neskatoties uz 
Valmieras labajiem rādītājiem, ir jāatzīmē, ka reģionā kopumā ir ieplūdu�i tikai 2% no 
kopējām valstī uzkrātajām ārvalstu investīcijām. Tas ļauj secināt, ka reģions visumā nav 
bijis pievilcīgs ārvalstu investoriem, tāpēc ir nepiecie�ams veikt darbības, kas veicinās 
investīciju piesaisti. 

501.  Vidzeme ir vienīgais reģions, kur vairāk nekā puse iedzīvotāju dzīvo lauku apvidos � 
59%, attiecīgi reģions ir mazākais atbilsto�i iedzīvotāju skaitam un to blīvumam uz 1 km². 

502.  Vidzeme atbilsto�i ekonomiskajiem rādītājiem, līdzīgi kā Zemgale, raksturojama kā vidēji 
attīstīts reģions. Lai gan reģionā dzīvo 15,2% no valsts iedzīvotājiem, te tiek radīti tikai 
8,5% no nacionālā IKP, kas norāda uz to, ka reģiona ekonomiskās aktivitātes balstās uz 
mazāk produktīviem sektoriem. Tā iemesli ir gan lielā nodarbinātība sabiedriskajā 
sektorā, gan migrācija darba nolūkos ārpus reģiona, gan zems investīciju un cilvēkresursu 
līmenis. 

503.  No 1996.gada līdz 2000.gadam reģiona IKP 1995.gada vidējās cenās nav pieaudzis un ir 
pat nedaudz samazinājies, kas norāda uz to, ka reģions tikai izdzīvo, bet neattīstās. 
Nacionālais IKP �ajā laika posmā ir audzis par 22%, kas norāda, ka reģiona iek�ienē nav 
pietiekamu priek�nosacījumu, kuri varētu dot stimulu aug�upejai. Tajā pat laikā jāatzīmē, 
ka reģiona iek�ienē nav tik krasu attīstības līmeņa at�ķirību, kā tas ir citos reģionos, lai 
gan IKP uz 1 iedzīvotāju Alūksnes, Gulbenes un Madonas rajonā sasniedz tikai pusi no �ī 
rādītāja Valmieras rajonā, kas 200.gadā tika paredzēts 2151 eiro apjomā. Tomēr arī �is 
rādītājs ir krietni zem valsts vidējā prognozētā � 2818 eiro. 
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504.  Reģiona salīdzino�i vienmērīgās izaugsmes viens no noteico�ajiem faktoriem ir 

vienmērīgais kapitāla investīciju izkliedējums. Valmierā un Cēsīs līdz �im investīcijas ir 
biju�as lielākas nekā citviet, tomēr 2000.gadā uz 1 iedzīvotāju vislielākās tās ir biju�as 
Gulbenes rajonā. Alūksnes rajonā, kas atrodas vistālāk no Rīgas, līdz �im ir ieplūdu�as 
vismazāk investīcijas. Konstatējams, ka visā reģionā kopumā nefinansu investīcijas uz 
vienu iedzīvotāju ir biju�as vairāk nekā uz pusi mazākas kā vidēji Latvijā, kas arī nosaka 
reģiona atpalicību no valsts galvenajiem attīstības centriem. 

505.  Līdzīgi kā citos reģionos, arī Vidzemes lauku apvidos ir ierobe�otas nodarbinātības 
iespējas lauksaimniecības nozarē. Tā rezultātā daudzviet veidojas sociāli depresīvas 
teritorijas, kurās daudziem iedzīvotājiem vienīgais ienākums ir ģimenes locekļu saņemtā 
valsts pensija vai bērnu pabalsti. �ādas iedzīvotāju grupas, kas nespēj pa�u spēkiem 
uzlabot savu materiālo situāciju, jūtas sociāli apdraudētas un izstumtas no sabiedrības. 
�ādiem cilvēkiem ir svarīgi piedāvāt papildus zinā�anas un stimulus, lai tie apzinātos 
iespējas kļūt par savas dzīves veidotājiem. Tā kā Vidzemē ir salīdzino�i liels lauku 
iedzīvotāju skaits, būtiska ir nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības veicinā�ana. 

506.  Lauku tūrisms ir viens darbības veidiem, kas var piedāvāt jaunas darba vietas un 
ienākumu gū�anas iespējas. Vidzemes priek�rocība ir tā, ka reģions var piedāvāt lielu 
klāstu aktīvā tūrisma pakalpojumu gan vasaras, gan ziemas sezonā. Vasarā iecienītas ir 
Vidzemes upes, takas un kultūras mantojuma apskate, bet ziemā interesentiem tiek 
piedāvātas slēpo�anas iespējas. Lai spētu uzņemt visus viesus, reģionā būtu nepiecie�ams 
attīstīt atbilsto�u infrastruktūru. 

507.  Pēdējo gadu laikā ir samazinājusies lauksaimniecības nozares pievienotā vērtība (50%), 
ko nedaudz kompensē pieaugums me�istrādē (26%). Reģionā radītās kopējās pievienotās 
vērtības struktūrā vislielākais īpatsvars ir apstrādes rūpniecībai � 2000.gadā 22%. 
Vienmērīgi pieaug rūpniecības produkcijas kopapjoms visā reģiona teritorijā � pēdējo 
piecu gadu laikā pieaugums ir 30%. Galvenās rūpniecības nozares reģionā ir koka un 
tekstila izstrādājumu, arī pārtikas ra�o�ana. Kokapstrādes nozarē dominē liels skaits mazu 
uzņēmumu, kuri nav modernizēti un tādējādi nespēj radīt produkciju ar augstu pievienoto 
vērtību. Tekstilizstrādājumu (ķīmiskā �ķiedra) ra�o�anas līderis ir a/s �Valmieras stikla 
�ķiedras rūpnīca�. 

508.  Lai sekmētu sociālo integrāciju un efektīvu izglītības un uzņēmējdarbības iespēju 
izmanto�anu, lauku iedzīvotājiem īpa�i nozīmīga ir pieeja kvalitatīvām informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām. Līdzīgi kā tas ir citos reģionos, IKT izmanto�ana ir 
ierobe�ota gan tās fiziskās pieejamības, gan izmaksu dēļ, turklāt ne tikai lauku apvidos, 
bet arī attālāko rajonu centros. To uzskatāmi demonstrē 2000.gadā veiktais pētījums, kas 
parādīja, ka vislielākais Interneta lietotāju skaits Vidzemē bija Cēsu pilsētā � 25%, bet 
vismazākais Gulbenē � 9%. Tobrīd Gulbenē bija pieejamas tikai analogās telefona līnijas, 
kas būtiski ietekmēja iespējas kvalitatīvi izmantot modernās komunikācijas tehnoloģijas. 
Ņemot vērā IKT pieaugo�o nozīmi ekonomikas attīstībā, var apgalvot, ka to pieejamība 
kļūs par iz�ķiro�o faktoru ikvienas teritorijas turpmākai attīstībai un tās iedzīvotāju 
labklājībai. 

509.  Ekonomisko aktivitāti, īpa�i lauku apvidos, var stimulēt atbalsts vietējai pamata 
infrastruktūrai. Arī Vidzemes reģionā, īpa�i rajonu centros, atrodamas biju�ās militārās un 
industriālās teritorijas, kuru izveide par industriālajiem un biznesa parkiem var dot 
impulsu uzņēmējdarbības attīstībai. Kā īpa�a reģiona problēma jāmin dabas gāzes 
izmanto�anas iespēju trūkums lielākajās pilsētās. 

510.  Tā kā lielākā daļa Vidzemes iedzīvotāju dzīvo ārpus pilsētām, bet nodarbinātība 
koncentrējas tajos sektoros, kas parasti atrodas pilsētās, ir ļoti svarīgi reģionā nodro�ināt 
darbaspēka mobilitātes iespējas. 
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511.  Reģiona nodarbinātības struktūra atspoguļo ekonomikas restrukturizācijas procesa 
rezultātus � nodarbināto skaits lauksaimniecībā samazinās, bet rūpniecībā un 
pakalpojumu sektorā nodarbināto skaits pieaug. Vēl viena iezīme nodarbinātības jomā ir 
iedzīvotāju migrācija darba nolūkos uz Rīgu, kas atņem reģionam kvalificētāko 
darbaspēku. Lai novērstu iedzīvotāju pārvieto�anās tendenci uz lielākajiem ekonomiskās 
izaugsmes centriem Latvijā, nepiecie�ams veicināt �ī reģiona citu pa�valdību centru 
pievilcību, nodro�inot iedzīvotāju dzīves līmeņa cel�anos un uzlabojot mazāk attīstītās 
infrastruktūras, tādā veidā radot pamatu ekonomiskās attīstības pasākumiem un 
nodarbinātības iespējas. 

512.  Uzņēmējdarbības aktivitātes līmenis Vidzemē ir vienlīdz zems kā citviet Latvijā � 11 
uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem. Nedaudz aktīvāki ir Cēsu un Valmieras iedzīvotāji � 
attiecīgi 13 un 14 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem. Salīdzinot ar ES dalībvalstīm, 
reģionā ir pārāk liels lielo un vidējo uzņēmumu īpatsvars, savukārt mazo un mikro 
uzņēmumu īpatsvars ir neliels. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji pārāk mazu iniciatīvu izrāda 
nodarbinātības un pa�nodarbinātības radī�anā un joprojām pastāv pārāk liela 
nodarbinātības atkarība no nedaudziem lielajiem uzņēmumiem. �ādai situācijai var būt 
vairāki iemesli, tomēr kā galvenie minami zinā�anu un finansējuma trūkums 
uzņēmējdarbības sāk�anai. 
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2.8.4. Zemgale 
513.  Zemgales reģions atrodas Latvijas centrālajā daļā uz dienvidiem no Rīgas, tas robe�ojas 

ar Lietuvas Republiku. Pateicoties salīdzino�i auglīgajām augsnēm, jau kop� seniem 
laikiem Zemgale ir dēvēta par �Latvijas labības klēti�. 

514.  Zemgali �ķērso valsts galvenās automaģistrāles � Via Baltica (E67) un Rīga � Maskava 
(A6), dzelzceļa līnijas un maģistrālie naftas un dabas gāzes vadi (Ventspils � Latvijas 
austrumu robe�a � Krievija). Visi reģiona rajonu centri, izņemot Jēkabpili, atrodas ne 
vairāk kā 100 km attālumā no Rīgas un ir salīdzino�i ātri un ērti sasniedzami (1 � 1,5 
stundas). 

515.  Līdzīgi kā tas ir citviet Latvijā, arī Zemgalē salīdzino�i apmierino�ā kvalitātē tiek uzturēti 
tikai tie ceļi, kas ved uz galvaspilsētu. Tajā pat laikā to ceļu kvalitāte, kas savieno rajonu 
centrus un apdzīvotās vietas, ir kritiska. Caur Zemgales reģionu tiek transportēts 
ievērojams skaits tranzīta kravu, tai skaitā arī bīstamu kravu, tāpēc infrastruktūras 
kvalitātei reģionā ir īpa�a nozīme, lai novērstu potenciālus draudus apkārtējai videi. 

516.  Jelgavas pilsēta ir izveidojusies par reģiona centru, pateicoties Rīgas tuvumam (40 km), 
Latvijas Lauksaimniecības universitātei (viena no vecākajām augstākās izglītības 
iestādēm valstī), kurai ir būtisks zinātniskais potenciāls lauksaimniecības un tās produktu 
pārstrādes, me�u un kokapstrādes jomā, kā arī padomju gados izvērstajai smagās 
industrijas, īpa�i ma�īnbūves, koncentrācijai pilsētā. Biju�ās padomju ra�otnes nespēja 
pielāgoties jaunajiem tirgus ekonomikas apstākļiem. Līdz ar to arī pēdējos gados pilsētas 
ekonomikā ir vērojama stagnācija. Kad lielās ra�otnes beidza darbību, vairāki tūksto�i 
Jelgavas iedzīvotāju palika bez darba. �aurās specializācijas un bie�i arī ierobe�oto valsts 
valodas zinā�anu dēļ �ie iedzīvotāji ar grūtībām spēj atrast jaunu nodarbo�anos. 

517.  Zemgalē ir arī citi potenciālie ekonomiskās izaugsmes centri, bet mazattīstītās 
sabiedriskās infrastruktūras dēļ, tie nespēj piesaistīt investorus, tūristus, potenciālos 
uzņēmējus un cilvēkus, kas tur varētu dzīvot. Nepiecie�ams nodro�ināt citu pa�valdību 
centru pievilcību. 

518.  Kopumā Zemgales reģionā tiek radīti 8% no nacionālā IKP, neskatoties uz to, ka reģionā 
dzīvo 14% valsts iedzīvotāju. No 1996. līdz 2000.gadam reģiona IKP 1995.gada vidējās 
cenās ir vienmērīgi samazinājies no 420 līdz 378 milj. eiro (10%), tas ir noticis laikā, kad 
nacionālā IKP pieaugums ir bijis 22%. No tā var secināt, ka reģions netiek līdzi valsts 
attīstības tempam. Viens no galvenajiem reģiona atpalicības iemesliem ir tāda 
ekonomikas struktūra, kurā liels īpatsvars ir lauksaimniecībai un zemas pievienotās 
vērtības ra�o�anas sektoriem. Tos papildina īpa�ās nodarbinātības un darba tirgus 
problēmas, kas turpmāk aplūkotas sīkāk. 

519.  Līdz Krievijas krīzei 1998.gadā rūpniecība reģionā sāka uzrādīt pirmās atveseļo�anās 
pazīmes un 1999.gadā reģiona kopējā pievienotajā vērtībā tā vēl veidoja 25% īpatsvaru, 
tomēr krīzes rezultātā kopējā pievienotā vērtība saruka par 25%, bet 2000.gadā nozares 
īpatsvars noslīdēja līdz 16,7%. Galvenās rūpniecības nozares ir pārtikas ra�o�ana un 
kokapstrāde. 

520.  Zemgalē joprojām atrodas daudz neizmantotu militāro un rūpniecības teritoriju un ēku 
kompleksu. Jelgavas pilsētā ir pla�as biju�o rūpnīcu teritorijas, kas nav spēju�as piesaistīt 
investoru interesi, jo to uzlabo�ana un pielāgo�ana mūsdienu ra�o�anas prasībām prasītu 
pārāk lielas investīcijas, īpa�i pievadceļu un komunikāciju infrastruktūrā, arī ēku 
labiekārto�anā. Savukārt pa�valdībām nepietiek līdzekļu �ādām investīcijām. Ja �ādas 
teritorijas un ēkas pārveidotu par industriālajiem un biznesa parkiem, tas radītu būtisku 
reģiona attīstības potenciālu un stimulētu rūpnieciskās ra�o�anas atdzim�anu. �ādas 
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teritorijas piesaistītu gan ārvalstu investorus, gan sniegtu papildus atbalstu vietējai 
uzņēmējdarbībai. 

521.  Zemgale, tāpat kā Kurzeme, ir uzskatāms piemērs nelīdzsvarotai valsts reģionu attīstībai 
ne tikai salīdzinājumā ar Rīgu, bet arī nelīdzsvarotai pa�a reģiona attīstībai. Zemgales 
reģions pēc sociāli ekonomiskajiem attīstības rādītājiem jūtami atpaliek gan no Rīgas 
reģiona, gan Kurzemes. Zemgale līdzinās Vidzemes reģionam gan attiecībā uz iedzīvotāju 
skaitu, blīvumu, sektoru nodarbinātības rādītājiem u.c. faktoriem. Salīdzinot atsevi�ķus 
rādītājus (piemēram, teritorijas attīstības indeksus), var konstatēt būtiskas at�ķirības starp 
reģiona pilsētām un lauku teritorijām. Triju rajonu � Jelgavas, Jēkabpils un Bauskas � 
attīstības indekss ir negatīvs. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju Aizkraukles 
pilsētā ir 2,8 reizes lielāks nekā Viesītē. Reģiona lielākajā pilsētā Jelgavā �is rādītājs ir 
tikai 70% no Aizkraukles rādītāja. 

522.  Reģionā ir augsts bezdarba līmenis. Vislielākais tas ir Jēkabpils, Jelgavas un Dobeles 
rajonos. Liela daļa Zemgales iedzīvotāju ir atradu�i piemērotu nodarbo�anos Rīgā, un 
ikdienā vairāki desmiti tūksto�i reģiona iedzīvotāju mēro ceļu uz galvaspilsētu, lai vakarā 
atgrieztos reģionā. Lai arī Rīgas tuvums ir viena no Zemgales priek�rocībām, reģiona 
darbaspēka tirgum tas atņem kvalificētus speciālistus un vietējiem uzņēmējiem rodas 
problēmas ar piemērotu darbinieku atra�anu. 

523.  Zemgales iedzīvotāju uzņēmējdarbības līmenis ir otrs zemākais valstī. Uz 1000 reģiona 
iedzīvotājiem ir tikai 10 aktīvi uzņēmumi. Tas liecina par iniciatīvas un arī zinā�anu 
trūkumu iedzīvotāju vidū, ko varētu mazināt pla�as izglīto�anās iespējas uzņēmējdarbībā, 
kā arī praktisks un finansiāls atbalsts uzņēmējdarbības sāk�anai. Tradicionāli 1/3 no 
reģiona nodarbinātajiem iedzīvotājiem līdz �im ir biju�i nodarbināti lauksaimniecības 
sektorā, viņiem ir ierobe�otas zinā�anas nozarēs, kuras varētu sekmēt uzņēmējdarbības 
uzsāk�anu. �ādu zinā�anu snieg�ana gan bezdarbniekiem, gan arī jaunie�iem varētu 
veicināt nelauksaimnieciskas uzņēmējdarbības attīstību reģionā. 

524.  Pārtikas ra�o�ana 2000.gadā veidoja 5% no kopējās reģionā pievienotās vērtības. 
Krievijas krīze īpa�i smagi skāra �īs nozares izaugsmi, jo līdz 1998.gadam ra�o�anas 
uzņēmumi lielāko daļu produkcijas eksportēja uz Krieviju. Daudziem uzņēmumiem nācās 
pārtraukt darbību. �obrīd pārtikas ra�o�ana galvenokārt notiek iek�ējā tirgus vajadzībām, 
kas ir pārsātināts gan ar vietējo, gan importēto produkciju. Lai nozare turpmāk attīstītos, 
ir jāmeklē jauni noieta tirgi un jāmēģina atgūt zaudētais Krievijas tirgus. Tas prasa lielus 
finansiālus ieguldījumus tehnoloģijas modernizācijā, lai varētu apmierināt ES tirgus 
prasības. 

525.  Līdzīgi kā tas ir citos reģionos, kokapstrādes sektorā dominē tādas produkcijas ra�o�ana, 
kurai ir zema pievienotā vērtība. Reģionā, neraugoties uz zemo vidējo me�ainumu, 
darbojas liels skaits nelielu kokapstrādes uzņēmumu, kuru jaudas neļauj tiem attīstīties un 
piesaistīt finansējumu tehnoloģiju modernizē�anai. Lielākā daļa produkcijas tiek 
eksportēta, galvenokārt, uz ES valstīm. 

526.  Lauksaimniecības un me�istrādes nozarē radītajai kopējai pievienotajai vērtībai reģionā ir 
tendence samazināties � no 1996. līdz 2000.gadam par 24%, tomēr 2000.gadā rūpniecības 
sa�aurinā�anās dēļ nozares īpatsvars reģiona kopējā pievienotajā vērtībā bija 19%. 
Vienlaicīgi visā valstī �o nozaru īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā bija tikai 4,5%. 
Neskatoties uz to, ka vairāku lauksaimniecības kultūru ra�ības rādītāji Zemgalē ir labākie 
valstī un reģionā atrodas arī valstī vienīgā lauksaimniecības augstākā mācību iestāde, 
lauksaimniecības nozare arī �ajā reģionā, līdzīgi kā tas ir ES dalībvalstīs, nevar pastāvēt 
bez valsts atbalsta. Tas nozīmē, ka �ī nozare pat tādā gadījumā, ja tā būtu attīstīta 
atbilsto�i ES līmenim, nevar nodro�ināt reģiona izaugsmi, tāpēc ir jāveicina tādi 
ekonomiskās darbības veidi, kas nav saistīti ar lauksaimniecību. 

527.  Par otru iemeslu reģiona ekonomikas atpalicībai var uzskatīt zemo investīciju līmeni 
reģionā: gan vietējo nefinan�u investīciju, gan tie�o ārvalstu investīciju līmeni. 2000.gadā 
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Zemgalē bija otrais zemākais nefinan�u investīciju rādītājs uz 1 iedzīvotāju pārējo reģionu 
vidū � 329 eiro. Tikai Aizkraukles rajonā tas bija tuvāks valsts vidējam rādītājam, 
attiecīgi � 671 eiro un 725 eiro. Pēc uzkrāto ārvalstu investīciju līmeņa reģions ierindojas 
pēdējā vietā starp reģioniem. 2000.gadā ārvalstu investīcijas uz 1 iedzīvotāju bija 23 eiro, 
kas ir 23 reizes mazāk nekā valstī vidēji. Reģionam ir izdevies piesaistīt tikai 0,4% no 
visām valstī uzkrātajām ārvalstu investīcijām. 

528.  Reģionā ir atrodami tādi izmantojamie dabas resursi kā kūdra, smilts, grants, dolomīts u.c. 
un to ieguvei ir senas tradīcijas, tāpēc reģionā ir ievērojami attīstījusies ieguves 
rūpniecība � tās izaugsme laika posmā no 1996. līdz 1998.gadam bija 27%, tomēr tās 
īpatsvars kopējā pievienotā vērtībā ir salīdzino�i neliels � 0,6%. 

529.  Līdzīgi kā citi reģioni, lielas cerības reģiona attīstībā Zemgale saista ar informāciju un 
komunikāciju tehnoloģiju attīstību. IKT attīstība sniegtu reģionam iespējas mainīt 
pa�reizējo ekonomikas struktūru un mazināt atpalicību. IKT nodro�inātu cilvēkresursu 
attīstību un iespēju tiem atrast darbu reģiona iek�ienē nozarēs ar augstāku pievienoto 
vērtību. 

530.  Zemgalē ir liels dabas un kultūrvēsturiskais mantojums, kas katru gadu piesaista arvien 
pieaugo�u vietējo un ārvalstu tūristu skaitu. Tūrisma infrastruktūra veidojas autoceļu 
apkārtnē, tomēr gan pievadceļu infrastruktūra pie tūrisma objektiem, gan arī tūrisma 
infrastruktūra neatbilst mūsdienu tūrisma prasībām. Tas saistīts gan ar ierobe�otiem 
finansu līdzekļiem, gan ar zinā�anu trūkumu. 

 

2.8.5. Rīgas reģions 
 
531.  Rīgas reģions atrodas valsts centrā Baltijas jūras krastā. Rīgas reģions ir Latvijas 

galvaspilsētas reģions. Reģions pārklāj 3450 tūksto�us km². Iedzīvotāju blīvums reģionā 
ir 276,9 iedzīvotāji uz vienu km². Reģionā dzīvo 1,1 miljons iedzīvotāji vai 42% no 
Latvijas kopējā iedzīvotāju skaita, no kuriem 747 tūksto�i dzīvo Latvijas galvaspilsētā 
Rīgā, 59 tūksto�i kūrortpilsētā Jūrmala un 145 tūksto�i Rīgas rajonā. 

532.  Latvijas galvaspilsēta Rīga ir Baltijas valstu centrālā un lielākā pilsēta. Pilsētas 
izvietojums starp Rietumeiropas un lielo Austrumu tirgu ir viens no faktoriem, kas Rīgā 
piesaista uzņēmējdarbību. Izdevīgā atra�anās vieta un dalība ziemeļu pilsētu Hanzas līgā 
ir veicinājusi pilsētas strauju attīstību jau no tās dibinā�anas 1201.gadā. 

533.  Rīgas reģions veido 62,2% no kopējā valsts IKP. Reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju vairāk 
nekā 1,5 reizes pārsniedz valsts vidējo IKP uz vienu iedzīvotāju. No 1996.gada līdz 
2000.gadam reģiona IKP 1995.gada vidējās cenās ir pieaudzis par 46%, kas divas reizes 
pārsniedz valsts vidējo attiecīgā rādītāja pieauguma tempu � 22%. No tā var secināt, 
valsts IKP ikgadējais pieaugums veidojas galvenokārt Rīga reģionā. 

534.  Rīgas reģions ir Latvijas galvenais transporta, finan�u, uzņēmējdarbības, pakalpojumu 
snieg�anas, tūrisma un rūpniecības centrs. Ra�o�anas galvenie sektori reģionā ir �ādi: 
pārtika un dzērieni, kokmateriāli, tekstilizstrādājumi un apģērbi, ķimikālijas, arī 
elektronika, elektriskā un mehāniskā ma�īnbūve. No inovatīvajām ra�o�anas nozarēm 
salīdzino�i strauja attīstība ir vērojama informāciju tehnoloģiju sektorā � programmatūras 
izstrāde un datoru komplektē�ana. Strauja attīstība ir vērojama arī farmakoloģijas nozarē. 
�ie sektori var piesaistīt kapitālu un mazo un vidējo uzņēmumu uzkrāto pieredzi. Pēdējo 
gadu laikā strauji attīstās arī pakalpojumu sektors. 

535.  2000.gadā Rīgas reģionā sara�oja 62% no valsts sara�otā rūpniecības kopapjoma. 
Aptuveni 86% reģiona rūpniecības jaudas atrodas Rīgas pilsētā un 11 % Rīgas rajonā. 
Rūpnieciskajā ra�o�anā vēl joprojām dominē darba un energoietilpīgās nozares. No 
rūpniecības apak�nozarēm 1999.gadā Rīgas reģiona kopējā pievienotajā vērtībā 
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vislielākais īpatsvars bija pārtikas ra�o�anai � 30%, kokapstrādei � 14%, izdevējdarbībai 
un poligrāfijai � 12%, ķīmisko vielu ra�o�anai � 6% un apģērbu ra�o�anai � 5,5%. 

536.  Rīgas reģions apkalpo 80-90% Latvijas finan�u, mārketinga, konsultāciju, 
apdro�inā�anas, reklāmas u.c. uzņēmējdarbības jomas. Biznesa un augstākā līmeņa 
pakalpojumu piedāvājumā valstī reģionam nav līdzvērtīgu konkurentu. Rīgas reģions ir 
arī galvenais pakalpojumu sniedzējs tūrisma nozarē. 

537.  2000.gadā Rīgas reģiona kopējā pievienotajā vērtībā vislielākais īpatsvars bija mazum- un 
vairumtirdzniecības sektoram � 21%. Tam seko trīs nozares, kas katra ir sara�ojusi ap 
14% no reģiona IKP: operācijas ar nekustamo īpa�umu, noma un cita komercdarbība, 
transports un sakari, apstrādes rūpniecība. 

538.  Lauksaimniecība Rīgas tuvumā ir daudzveidīgāka nekā jebkur citur valstī, jo tai ir noieta 
tirgus pilsētā. 

539.  42,4% no kopēja darbaspēka atrodas Rīgas reģionā. Ņemot vērā visus ekonomiski aktīvos 
iedzīvotājus bezdarba līmenis reģionā sasniedza 11,1%. Uzņēmumu reģistra dati rāda, ka 
70% no visām reģistrētajām organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem atrodas Rīgā. Lai 
arī reģionā ir augstākā uzņēmējdarbības aktivitāte 25,7 ekonomiski aktīvi uzņēmumi uz 
1000 iedzīvotājiem, Rīga joprojām atrodas zem ES valstu vidējā rādītāja (50 uzņēmumi 
uz 1000 iedzīvotājiem). 

540.  Rīgas reģions ir labi attīstītas transporta un komunikāciju infrastruktūras centrs, kas ietver 
dzelzceļu, ceļus, cauruļvadus, galveno ostu, kā arī starptautisku lidostu. Reģionā ir četras 
darbojo�ās jūras ostas � starptautiskā mēroga Rīgas osta, kā arī trīs mazākas ostas � 
Skulte, Salacgrīva un Engure, kurām ir nacionāla nozīme un arī jahtu ostu statuss. 
Reģionu �ķērso viens no lielākajiem Baltijas valstu transporta koridoriem �Via Baltica� 
(E67). 

541.  Trīs ceturtdaļas valsts sociālā un kultūras potenciāla koncentrējas Rīgas reģionā. 
1997.gadā Rīgas centrālo daļu, ieskaitot Vecrīgu, noteica par pasaules mēroga pieminekli 
un iekļāva UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Rīgas arhitektūra laika gaitā 
ir pieņēmusi pasaules arhitektūras novitātes, tajā pa�ā laikā saglabājot un saudzējot 
vietējās tradīcijas. Starp citām Baltijas valstu metropolēm Rīga ir īpa�i slavena ar tās 
jūgendstila ēku kompleksu. Rīgas pievilcību tūristiem palielina tās apkārtne. Brīni�ķīgas 
smil�u pludmales, kāpas un prie�u me�i, kas stiepjas gar Rīgas jūras līci, vēsturiskais 
kūrorts Vecāķi, kūrortpilsēta Jūrmala aun Gaujas Nacionālais parks atrodas 30 minū�u 
brauciena ar vilcienu attālumā no Rīgas iek�pilsētas. 2001.gadā tika dibināts Ķemeru 
Nacionālais parks. 

542.  Rīga ir Latvija lielākais zinātnes un izpētes centrs. 26 no Latvijas 32 augstskolām atrodas 
Rīgā. Zinātņu akadēmija, kas atrodas Rīgā, ir Latvijas vado�ā izpētes iestādes, kurai ir 
tie�a vai netie�a sadarbība ar vairāk kā 15 izpētes institūtiem. Rīgas reģionā ir arī vairākas 
privātas zinātniskās izpētes iestādes. Piemēram, Latvijas Tehnoloģiju centrs, ir mājvieta 
vairāk kā 30% mazo uzņēmumu.  

543.  Rīgas reģionā ir daudz biju�o militāro un industriālo teritoriju, kuras varētu pielāgot 
mūsdienu ra�o�anas un uzņēmējdarbība prasībām. Atbalsts uzņēmējdarbībai 
nepiecie�amās infrastruktūras uzlabo�anai varētu sniegt papildus stimulu ekonomiskai 
aktivitātei reģionā. Īpa�a uzmanība jāpievēr� sektoriem ar augstu pievienoto vērtību, jo 
Rīgas reģions ir vienīgais Latvijas reģions, kur ir pamati uz zinā�anām orientētām 
ekonomikas nozarēm, kuras ir jāattīsta nākotnē. 

544.  Pēdējo gadu laikā iedzīvotāju ienākumu līmenis ir pieaudzis, tomēr Rīgas reģionā, kā tas 
ir visur Latvijā, lielākā daļas ienākumi un uzkrājumi koncentrējās nelielā sabiedrības daļā, 
apmēram 5%. Sabiedrības vidusslānis ir ļoti neliels. Nabadzība ir saistīta ar pasīvām 
metodēm � naudu un citiem pabalstiem. 

 



Latvijas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programma 2004. - 2006.gadam (04.12.2003.) 
 

 138

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Iepriek�ējā pieredze ar ES palīdzību 
545.  ES ir palīdzējusi Latvijas iestā�anās procesā, izmantojot trīs pirmsiestā�anās finan�u 

instrumentus: Phare, ISPA un SAPARD. �ie instrumenti tika izveidoti arī ar nolūku 
sagatavot kandidātvalstis darbam ar ES struktūrfondiem un Kohēzijas fondu. �ajā nodaļā 
sniegts pārskats par iepriek� sniegto palīdzību un gūto pieredzi saistībā ar ES 
struktūrfondiem.  

2.9.1. Phare Programma 

2.9.1.1. Phare nacionālā programma 
546.  Kop� 1997.gada Phare programma saistīta ar iestājas procesu, tādēļ tās mērķis ir palīdzēt 

kandidātvalstīm acquis communautaire pārņem�anā un stiprināt to institūcijas, lai tās 
spētu uzņemties ES dalībvalsts pienākumus.  

547.  Phare palīdzība lielā mērā ir bijusi pieskaņota sektoru vajadzībām gan saistībā ar valdības 
politiku, gan iestājas prioritātēm. Tā konkrēti tikusi izmantota galveno reģionālās 
attīstības, valsts finan�u un sociālā sektora jautājumu risinā�anai, bet tieslietas un 
sabiedrības integrācija vēl aizvien uzskatāmas par problemātiskām jomām. 

548.  Praktiski nav rakstisku da�ādo programmu faktiskās ietekmes novērtējumu. Ir sagaidāms, 
ka da�ādo programmu investīciju komponentēm būs ievērojama ietekme. Piemēram, 
Latvijas gadījumā �āda ietekme gaidāma no Phare vides programmu ietvaros finansētajām 
uzstādītajām un nodotajām notekūdeņu attīrī�anas un dzeramā ūdens attīrī�anas iekārtām. 
Raksturīgi ir arī tas, ka ievērojama Phare palīdzība sniegta institūciju stiprinā�anai un 
kapacitātes cel�anai, sevi�ķi reģionālās attīstības jomā valsts un pa�valdību līmenī. 

549.  Phare 1999., 2000. un 2001.gada programmu īsteno�anas laikā galvenās ieinteresētās 
puses ir noteiku�as, ka būtiskākās programmu īsteno�anas problēmas izraisa vāja 
programmu izstrādes fāze. Tā rezultātā ir veikti vairāki koriģējo�i pasākumi: 

− Programmu izstrādes fāzē tika cie�āk iesaistītas ievie�anas institūcijas un EC 
Delegācija, kā arī tika uzlabota koordinācija starp ievie�anas institūcijām un 
programmē�anas institūcijām; 

− Tika uzlabota projektu pieteikumu (programmdokumentu) kvalitāte, 
nodro�inot apmācību projektu izstrādē tie�i iesaistītajiem nozaru ministriju 
darbiniekiem; 

− Lielie investīciju projektos tiek paredzēta tehniskās palīdzības komponente 
tehniskās dokumentācijas sagatavo�anai. Tomēr vājākais programmu 
īsteno�anas punkts ir zemā nozaru ministriju kapacitāte tehniskās 
dokumentācijas jomā, un tas rada nopietnas aizkavē�anās. 

2.9.1.2. Phare ekonomiskā un sociālā kohēzija 
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550.  Sākot ar Phare 2000.gada programmu, tika ieviesta īpa�a ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas komponente, lai palīdzētu reģioniem. Phare 2000.gada programmas ietvaros 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas atbalsts tika sniegts diviem mērķa reģioniem (NUTS 
III līmenī) � Latgalei un Zemgalei. Phare 2001. un 2003.gada ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas programmas finansējuma mērķis bija visa valsts teritorija. 

Phare 2000.gada ESK 
551.  Programmu veido 3 komponentes: 

− Reģionālās partnerības projekti Latgales un Zemgales reģionos; 
− Grantu shēma; 
− Tehniskā palīdzība. 

552.  Finan�u ministrija ir izstrādājusi Īpa�ās vadlīnijas Phare 2000.gada grantu shēmai, kuras 
2002.gada 5. februārī ir apstiprinājis Ministru Kabinets bet 2002.gada 14. februārī � EK 
Delegācija. 2002.gada 15. februārī tika izsludināts programmas projektu pieteikumu 
konkurss, kur pieteik�anās gala termiņ� bija 2002.gada 13. maijs. Tika saņemti. 27 
projektu pieteikumi. Finansējums tika pie�ķirts deviņiem projektu pieteikumiem 
(septiņiem no Latgales un diviem no Zemgales reģiona).  

553.  Finansējuma ziņā Phare 2000.gada ESK programma ir salīdzino�i neliela (9 milj. EUR), 
bet tās vērtība pārsniedz finansiālo ieguldījumu. Gūtā programmas īsteno�anas pieredze 
devusi iespēju padziļināti gatavoties darbam ar struktūrfondiem, it īpa�i saistībā ar ERAF 
aktivitātēm. 

554.  No Phare 2000.gada ESK gūtas �ādas mācības: 
− Lai gan ne visi iesniegtie projekti saņēma Phare ESK 2000.gada programmas 

finansējumu, visas pa�valdības ieguva praktisku projektu sagatavo�anas 
pieredzi; 

− Viens no galvenajiem projektu piedāvājumu noraidī�anas iemesliem ir 
pienācīgas sadarbības trūkums pa�valdību starpā; 

− Phare ESK 2000.gada programmas pieredze liecina, ka reģionu interese par 
programmu ir ievērojama; 

− Reģionālo grantu shēmu pieeja ESK 2000.gada programmas ietvaros, kur 
pa�valdības bija galvenie palīdzības saņēmēji, izrādījās veiksmīga. Projektu 
atlase notika saskaņā ar Phare noteikumiem un bija caurskatāma.  

Phare 2001.gada ESK 
555.  Phare 2001.gada ESK programmas ietvaros atbalstu varēja saņemt visa Latvijas teritorija, 

un tika izmantota nacionāli nozīmīgu projektu pieeja. 

556.  Phare 2001.gada ESK programma domāta bezdarba problēmu risinā�anai Latvijā, 
apzinoties ilgtermiņa stratēģisko nepiecie�amību Latvijai sagatavoties konkurences 
apstākļiem, aizvien vairāk integrējoties Eiropas un globālajā ekonomikā, attīstot jaunu 
dinamismu uzņēmējdarbībā, ra�o�anā, izglītībā, pētniecībā un valsts pārvaldē iepriek� 
noteiktos nacionālās prioritātes sektoros.  

557.  �īs programmas ietvaros kā prioritāri definēti me�saimniecības un zinā�anu ekonomikas 
nozares. Programmas mērķis ir panākt maksimālu labumu no ESK, atbalstot ierobe�otu 
valstiskas nozīmes projektu skaitu. �o nozīmīgo projektu mērķis ir atbalstīt galveno 
ilgtermiņa prioritā�u ievie�anu un gala rezultātā samazināt bezdarba līmeni un veicināt 
IKP pieaugumu.  

558.  Phare 2001.gada ESK programmu veido 4 komponentes:  
− Valsts nozīmes projektu sagatavo�ana, koordinē�ana un vadība;  
− Ieguldījumi ar uzņēmējdarbību saistītā infrastruktūrā;  
− Ieguldījumi cilvēkresursu attīstībā; 
− Programmas administrācija un vadība. 
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559.  No Phare 2001.gada ESK gūtas �ādas mācības: 
− Phare 2001.gada ESK programmas īsteno�anā izmantotā pieeja neierobe�o 

potenciālo palīdzības saņēmēju skaitu; 
− Phare 2001.gada ESK programmas pieredze liecina, ka ir ļoti grūti noteikt 

valstiskas nozīmes projektus; 
− ESK 2000.gada programmai līdzīgu grantu shēmas mehānismu ir vieglāk 

administrēt un īstenot nekā ESK 2001.gada programmā izmantoto nacionālās 
nozīmes projektu pieeju. 
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2.9.2. SAPARD 
560.  SAPARD galvenās prioritātes saskaņā ar SAPARD regulu ir veicināt acquis ievie�anu 

Kopējās lauksaimniecības politikas un ar to saistīto politiku jomā un risināt prioritārās un 
konkrētās problēmas, lai nodro�inātu lauksaimniecības sektora un lauku teritoriju 
ilgtspējīgu adaptāciju kandidātvalsīs. 

561.  SAPARD vadība ir unikāla. Citu pirmsietā�anās instrumentu, Phare un ISPA, vadībā 
Eiropas Komisija iesaistīta vismaz atsevi�ķos galvenajos punktos. SAPARD vadībā 
Eiropas Komisija �ādos galvenajos punktos nav iesaistīta. SAPARD visu atbildību, 
realizējot pilnībā decentralizētu vadību, uzņemas Latvijas nacionālās institūcijas.  

562.  SAPARD palīdz Latvijai gūt praktisku pieredzi ar procedūrām un principiem, kādi 
piemērojami dalībvalstu sistēmām struktūrfondu lauku attīstības programmu izstrādē, 
nosakot �ādu pamatnoteikumu izpildi: 

− Kompetentajām institūcijām jāsagatavo Lauku attīstības plāns, un tas 
jāiesniedz EK tikai pēc tam, kad notiku�as konsultācijas ar atbilstīgo līmeņu 
institūcijām un organizācijām. Tas veicina partnerības/ konsultāciju principa 
realizē�anos, kur� ir struktūrfondu sistēmas pamatā, tomēr Centrālās un 
Austrumeiropas valstīm tas ir jaunums; 

− Tiek apstiprinātas daudzgadu programmas. Tas ļauj gūt praktisku pieredzi 
programmas izpildes gaitas vadībā un to analizēt, kur nepiecie�ams, ierosinot 
korekcijas. Lai process būtu efektīvs, praktiskā pieredze tiek gūta, izveidojot 
vadības informācijas sistēmas: vācot statistikas datus, gatavojot ikgadējos 
ziņojumus par programmu un apkopojot citu būtisku informāciju; 

− Pienākums izveidot Uzraudzības komiteju arī veicina nepārtrauktu 
konsultāciju idejas realizē�anos un būtisko partneru iesaistību. Nosakot un 
izmantojot uzraudzības rādītājus, tiek gūta praktiska pieredze; 

− Pienākums veikt programmu ex-ante un starpposma novērtējumus 
kandidātvalstīm nodro�ina praktisko pieredzi. 

563.  SAPARD atbalsta vadība: 
− Nodro�ina praktisku pieredzi, izveidojot finan�u struktūras un kontroles 

sistēmas, kuras līdzinās dalībvalstīs izmantotajām;  
− Nodro�ina praktisku pieredzi, ziņojot par neatbilstībām EK; 
− Nodro�ina praktisku pieredzi sākotnējā avansa maksājuma līdzekļu 

apsaimnieko�anā un ceturk�ņa maksājumu pieprasījumu iesnieg�anā EK 
saistībā par veiktajiem izdevumiem. �eit pamatā ir dalībvalstīs 
struktūrfondiem izmantotā sistēma; 

− Kandidātvalstij jāuzņemas atbildība par izdevumiem. 

564.  Galvenie atskaites punkti SAPARD programmas īsteno�anā Latvijā ir �ādi: 
− 02.07.2001 � Lauku atbalsta dienesta nacionālā akreditācija; 06.12.2001 � 

EK lēmums pie�ķirt SAPARD palīdzību; 
− 14.12.2001 � LAD izsludina pirmo projektu pieteikumu konkursu; 
− 28.12.2001 � LAD Zemgales Reģionālā nodaļa saņem pirmo projekta 

pieteikumu; 
− 31.01.2002 � LAD Ziemeļkurzemes nodaļa paraksta pirmo līgumu; 
− 15.04.2002 � veikts pirmais maksājums; 
− 15.08.2002 � no SAPARD kontiem izmaksāts vairāk kā 1 miljons latu 

(1,6 milj. EUR). 
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565.  Galvenās identificētās SAPARD īsteno�anas problēmas Latvijā, kuras saistās ar projektu 
apstiprinā�anu: 

− Projekta pieteikums neatbilst SAPARD programmas mērķiem; Attiecināmo 
izdevumu kategorijās iekļauti atsevi�ķi neattiecināmo izdevumu posteņi ; 

− Aritmētiskas kļūdas projektu pieteikumu finan�u datos; 
− Projektu pieteikumu finan�u dati at�ķiras no uzņēmuma grāmatvedības 

uzskaites datiem; 
− Pieteikumā iekļautā informācija at�ķiras no citos dokumentos iekļautās 

informācijas; 
− Pārāk optimistiskas ra�o�anas un cenu pieauguma prognozes; 
− Nepareiza konkursa specifikācija (cenu piedāvājums); 
− Izdevumi jau veikti pirms projekta apstiprinā�anas. 

566.  Galvenās identificētās SAPARD īsteno�anas problēmas Latvijā, kuras saistās ar 
maksājumiem: 

− Pārliecība, ka produktam vai ra�o�anai ir Latvijas izcelsme, it sevi�ķi, ja 
ra�o�anai rezerves daļas tiek ievestas no citām valstīm;  

− Nepareizi aizpildīti maksājumu pieprasījumi. 

2.9.3. ISPA 
567.  "Pirmspievieno�anās struktūrpolitikas instruments" (ISPA) ir viens no Eiropas Kopienas 

finan�u instrumentiem, kur� izveidots, lai palīdzētu desmit Centrālās un Austrumeiropas 
valstīm sagatavoties iestājai ES. ISPA nodro�ina finansiālo atbalstu ieguldījumiem vides 
un transporta jomās, lai paātrinātu kandidātvalstu atbilstību Eiropas Kopienas 
likumdo�anai, kura pa�laik ir spēkā minētajos divos sektoros. 

568.  ISPA uzskatāma par hibrīda veida politiku, un tā domāta kā pāreja no ES finansiālā 
atbalsta, kur� tiek sniegts tre�ajām valstīm (galvenokārt � Phare) uz finansiālo atbalstu, 
kur� tiek piedāvāts dalībvalstīm (galvenokārt � Kohēzijas fonds). Pirmkārt, tas nozīmē, ka 
ISPA aptver abu veidu palīdzībai raksturīgās īpa�ības, un, otrkārt, ka tā pakāpeniski 
attīstīsies, tuvojoties iestājas brīdim, un aizvien vairāk līdzināsies Kohēzijas fonda 
ietvaros sniegtajai palīdzībai. 

569.  Laika posmā no 2000.gada līdz 2003.gadam Latvija EK iesniegusi 30 ISPA pieteikumus, 
no kuriem 21 ISPA pasākums izpelnījies pozitīvu Vadības komitejas atzinumu. Visiem 
�iem ISPA pasākumiem Eiropas Komisija ir parakstījusi Finan�u memorandus. 

570.  ISPA portfelis un projektu sagatavo�anas apjoms Latvijā ir ievērojami augu�i, gan ISPA 
pasākumu skaita ziņā, gan Eiropas Komisijas sniegtā ISPA finansējuma summu ziņā. 
Galvenā risināmā problēma tomēr pirms izstā�anās ES un pārejas uz Kohēzijas fondu 
tomēr būs iepriek�ējos gados pie�ķirto līdzekļu ietvaros uzņemto pasākumu saistību 
izpilde. Pēc tā arī tiks vērtēta ES līdzekļu apguves kapacitāte Latvijā.  
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3. Stratēģija 

3.1. SVID analīze 

22. tabula. SVID analīze 

Stiprās puses 
 

Vājās puses 
 

 
Ekonomika 
 
Stabila makroekonomiskā un fiskālā vide 
Noturīga ekonomiskā izaugsme (5% gadā) 
Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis 
Rīga ir viens no svarīgākajiem Baltijas jūras reģiona 
ekonomiskajiem centriem  
Svarīgs starptautisks tranzīta mezgls  
Strauji augo�s pakalpojumu sektors (piem. transports) 
Bagātīgi me�u resursi 
Ļoti laba vides un dabas resursu kvalitāte, augsta 
bioloģiskā da�ādība  
 

 
Ekonomika 
 
Augsts strukturālais bezdarbs  
Zems darba ra�īgums 
Zems ienākumu līmenis uz 1 iedzīvotāju (33% no ES 
vidējā) 
Nopietnas at�ķirības starp reģioniem ienākumu un 
bezdarba līmeņa ziņā (piem. Latgale un Rīga) 
Pieaug at�ķirības starp pilsētu un lauku rajoniem  
Zema konkurētspēja primārajos sektoros 
Ierobe�ota produkcijas daudzveidība lauksaimniecības 
sektorā  
Zema pievienotā vērtība svarīgākajās nozarēs 
(pakalpojumi, tekstilrūpniecība un pārtikas rūpniecība) 
Ierobe�ota piekļuve uzņēmējdarbības attīstībai 
nepiecie�amiem pakalpojumiem un tehnoloģijām  
Uzņēmumu nespēja nodro�ināt atbilstību obligātajām 
likumdo�anas prasībām vides aizsardzības, darba 
dro�ības, patērētāju aizsardzības jomās  
Zemi ieguldījumi pētījumos, attīstībā un inovāciju jomā  
Zema uzņēmējdarbības iniciatīva 
Nepietiekama pieeja finan�u atbalstam un 
uzņēmējdarbības konsultācijām jaunajiem uzņēmumiem 
un MVU  
 

 
Cilvēkresursi 
 
Augsts vispārējās izglītotības līmenis  
Labs darbaspēka kopējais prasmju līmenis  
Spēcīgas zinātnes un pētniecības un attīstības tradīcijas 
Pieaugo�s augstskolu studentu skaits  
Augsts sievie�u skaits ar augstāko izglītību  
Augsts sievie�u nodarbinātības līmenis  
Nabadzības un sociālās atstumtības mazinā�ana 
izvirzīta par politisko prioritāti valsts līmenī  
 

 
Cilvēkresursi 
 
Neatbilstība starp izglītību/ apmācību un darba tirgus 
prasībām 
Neatbilstīga izglītības programmu struktūra kavē panākt 
augstāku izglītības līmeni zinātņu un tehnoloģiju 
ietilpīgajos sektoros  
Nepietiekama arodizglītības programmu piedāvājums un 
kvalitāte  
Ierobe�otas mū�izglītības iespējas  
Zems darba devēju ieguldījums cilvēkresursu attīstībā  
Nodarbinātības līmenis ievērojami zemāks nekā ES 
vidējais, īpa�i vīrie�u vidū  
Vienlīdzīgu iespēju trūkums sociāli atstumtajām 
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Stiprās puses 
 

Vājās puses 
 
personām 
Nepietiekama visu iesaistīto pu�u pieredze un 
iesaistī�anās dzimumu vienlīdzības politikas izstrādē un 
ievie�anā  
Nepietiekams sociālo darbinieku skaits ar zinā�anām un 
prasmēm, kas nepiecie�amas darbā ar sociālās 
atstumtības riska grupām 
Invalīdiem nav pieejams informācijas un sakaru 
tehnoloģiju atbalsts 
 

 
Infrastruktūra 
 
Labs valsts transporta tīklu blīvums  
Divas neaizsalsto�as starptautiskas nozīmes jūras ostas  
50%-90% pa�reizējo enerģētisko vajadzību nodro�ina, 
izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus 
(hidroelektorstacijas) 
Mobilo sakaru tīkls aptver lielāko daļu teritorijas un 
apkalpo jau 25% iedzīvotāju  
Augsta ātrgaitas informācijas un sakaru tīkla kvalitāte 
lielākās pilsētās  
 

 
Infrastruktūra 
 
Jāatjauno autoceļu infrastruktūra  
Jāpaaugstina pilsētu transporta sistēmas un sabiedriskā 
transporta efektivitāte  
Mazo jūras ostu infrastruktūra ir novecojusi, kas 
ierobe�o vietējo ekonomisko aktivitāti  
Nepietiekama satiksmes dro�ība uz autoceļiem  
Rajonu apkuras sistēmas ir neefektīvas un tām trūkst 
ilgtspējas  
Ierobe�ota piekļuve internetam un moderniem 
informācijas un sakaru tīkla pakalpojumiem visā valsts 
teritorijā  
Zemas kvalitātes dzeramais ūdens un komunālie 
pakalpojumi (atkritumu savāk�ana) ārpus Rīgas 
Izglītības iestā�u un pētniecības institūciju 
infrastruktūra un aprīkojums ir novecojis  
Invalīdiem netiek nodro�ināta pieeja da�ādiem 
objektiem  
Nepietiekama veselības aprūpes un sociālās aprūpes 
infrastruktūra, kas ietekmē institūciju spēju nodro�ināt 
savlaicīgus un kvalitatīvus pakalpojumus  
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Iespējas 
 

Draudi 
 

 
Ekonomika 
 
Pakalpojumu sektora izaugsme  
Iespējas palielināt ārvalstu tie�o investīciju plūsmas un 
piesaistīt jaunus ārvalstu tie�o investīciju veidus  
Pieeja ES iek�ējam tirgum  
Iespējas attīstīt bioloģisko/netradicionālo 
lauksaimniecību/ akvakultūru, pateicoties dabīgās 
vides nepiesārņotībai  
Lauksaimniecības produktu eksporta atjauno�anās uz 
NVS valstīm  
Iespējas palielināt ar agro � me�saimniecību un 
zivsaimniecībām saistītā eksporta pievienoto vērtību  
Ilgtermiņa potenciāls augsto tehnoloģiju aktivitātēm 
Ilgtermiņa potenciāls palielināt ieņēmumus no tūrisma 
aktivitātēm  
Pieaugo�as IKT izmanto�anas rezultātā tiks radītas 
papildus darba vietas  
 

 
Ekonomika 
 
Zems pēcnodokļu ienākumu un privātpersonu 
uzkrājumu līmenis  
Saglabājas augstas kredītlikmes  
Tradicionālajos sektoros vērojama spēcīga konkurence 
ar ES un starptautiskajiem ra�otājiem (lauksaimniecība, 
zivsaimniecība)  
Augo�a konkurence tekstilrūpniecībā no ES un tre�o 
valstu puses, kurām ir līgumi ar ES  
Privātā sektora nespēja investēt lieti�ķos pētījumos un 
attīstībā  
Palielinās konkurence tranzīta sektorā un tās atkarība 
no tarifu svārstībām 
Atkarība no gāzes piegādātāja � monopola  
Uzņēmumi nespēj nodro�ināt atbilstību ES prasībām 
vides aizsardzības, darba dro�ības, patērētāju 
aizsardzības jomā  
  

 
Cilvēkresursi 
 
Arodizglītībā un apmācībā uzsāktās reformas 
panākumi  
Augsts darbaspēka izglītības līmenis nodro�ina labu 
pamatu veiksmīgai ES līdzfinansēto mācību/ 
pārkvalificē�anās pasākumu izmanto�anai 
Valsts mācību programmu mērķis ir palielināt darba 
meklētāju iespējas  
Valdības apņem�anās risināt dzimumu vienlīdzības un 
vienlīdzīgo iespēju jautājumus  
 

 
Cilvēkresursi 
 
Zems izglītības sistēmas modernizācijas temps  
Tālāka studējo�o skaita samazinā�anās zinātnes un 
tehnoloģiju ietilpīgajos sektoros  
Augo�s spiediens uz darba tirgus piedāvājumu 
ilgtermiņā (piem., iedzīvotāju noveco�anās un skaita 
samazinā�anās) 
Sociālās atstumtības pieauguma risks  
Depopulācija lauku teritorijās  
Pieaugo�a ārējā migrācija (�smadzeņu noplūde�) 
Zems darba devēju un pa�nodarbināto procents  
 

 
Infrastruktūra 
 
Augo�a modernizētā transporta tīkla konkurētspēja  
Iek�zemes transporta plūsmu dro�ības un ātruma 
palielinā�anās  
E � pārvaldes tehniskā atbalsta sistēmas uzlabo�anās  
Jaunas darba iespējas perifērijas reģionos, pateicoties 
labākai transporta/komunikāciju kvalitātei  
Uzlabota ūdens apgādes un atkritumu saimniecības 
infrastruktūras kvalitāte 
 

 
Infrastruktūra 
 
Nespēja izmantot ieguldījumus nākotnes infrastruktūrā, 
lai risinātu ekonomiskās un sociālās attīstības 
nevienlīdzību starp Rīgu un pārējo valsts teritoriju  
Nespēja mērķēt ieguldījumus infrastruktūrā, lai 
atbalstītu perspektīvos sektorus  
Nespēja integrēt ieguldījumus infrastruktūrā ar ārvalstu 
tie�o investīciju, izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta 
stratēģijām 
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3.1.1. Stiprās puses 

3.1.1.1. Ekonomika 
571.  Latvijā pastāv stabila makroekonomiskā un fiskālā vide. Kop� 1999.gada vidējais gada 

IKP pieauguma temps bijis 5-6% robe�ās, kas norāda uz strauju attīstību. Prognozējams, 
ka �āds pieauguma temps saglabāsies arī īstermiņā un vidējā termiņā. Inflācijas līmenis ir 
salīdzināms ar ES vidējo rādītāju, un ir mazāks par 3%. Valsts parāds (mazāk kā 15% no 
IKP) nav augsts, un bud�eta deficīts (zem 3%) ir zems, tādēļ atbilst Māstrihtas kritērijiem. 
Laika posmā no 1991. līdz 2001.gadam Latvija bija viena no vado�ajām Centrālās un 
Austrumeiropas valstīm ārvalstu tie�o investīciju ziņā.  

572.  Lielisks ģeogrāfiskais izvietojums (Baltijas jūras reģions) un tranzīta loma, ko Latvija 
spēlē tirdzniecībā starp Austrumiem un Rietumiem, ir viena no stiprām pusēm ārvalstu 
tie�o investīciju piesaistī�anā un pakalpojumu sektora attīstībā. 2001.gadā 90% no kopējā 
kravu apgrozījuma (57 milj. tonnu) bija tranzītkravas. Latvijas neaizsalsto�ās jūras ostas 
nodro�ina eksporta tirdzniecības kravu plūsmu visu cauru gadu. Latvijā ir arī nozīmīgi 
dabas resursi un liela bioloģiskā daudzveidība. Me�i klāj 45% no valsts teritorijas. 
Kopējais apkārtējās vides stāvoklis ir augstu starptautisko standartu līmenī. 

573.  Latvijas ekonomikā salīdzino�i īsā laika posmā ir notikusi intensīva pārstrukturē�anās. Par 
nozīmīgāko tautsaimniecības nozari pa�reiz ir kļuvu�i pakalpojumi. Galvenie apak�sektori 
ir transporta/tranzīta, celtniecības, kā arī tirdzniecības pakalpojumi. Piemēram, celtniecībā 
ir nodarbināti 6,1% no kopējā nodarbināto skaita, un tās ieguldījums ir 6,1% no kopējās 
pievienotās vērtības. Celtniecības pakalpojumi tiek arī eksportēti, pārsvarā uz NVS 
valstīm.  

574.  Ņemot vērā Latvijas ievērojamos me�u resursus, eksporta struktūrā dominē ar 
me�saimniecību saistītā produkcija (koksne, mēbeles). 2002.gadā me�saimniecības 
sektors veidoja 40% no Latvijas kopējā eksporta apjoma.  

3.1.1.2. Cilvēkresursi 
575.  Latvijas iedzīvotāju vispārējais izglītotības līmenis ir augsts. Arī vispārējais darbaspēka 

izglītības līmenis ir augsts � 63,5% iedzīvotāju ir vidējā/vidējā profesionālā izglītība 
(krietni virs ES vidējā � 46%).  

576.  Kop� 1997.gada to skolēnu skaits, kuri turpina izglīto�anos pēc vidusskolas, ir 
divkār�ojies (pa�reiz 110 000). Pieaug sievie�u procents ar augstāko izglītību. 2002.gadā 
sievietes veidoja 61% no darbaspēka ar augstāko izglītību. 

577.  Latvijā ir stabilas zinātniskās pētniecības tradīcijas. Pētniecības/ mācību tradīcijas ir 
tradicionāli īpa�i spēcīgas tādās zinātnes nozarēs kā cietvielu fizika, modernās 
materiālzinātnes, magnētiskā hidrodinamika, informācijas tehnoloģijas, biomedicīna, 
farmaceitiskā ķīmija un koksnes ķīmija. 

578.  Sievie�u īpatsvars darba tirgū ir augsts un turpina augt.  

579.  2000.gadā valdība pieņēma Nabadzības samazinā�anas stratēģiju, un Latvija pievienojās 
Kopienas Sociālās atstumtības apkaro�anas rīcības programmai, 2002.gadā parakstot 
Sapra�anās Memorandu starp Eiropas Kopienu un Latvijas valdību. 2003.gadā tiks 
parakstīts Kopējais ietver�anas memorands. 

580.  Sievietes aktīvāk reģistrējas Nodarbinātības valsts dienestā un izmanto tā sniegtos 
pārkvalificē�anās pakalpojumus. 
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3.1.1.3. Infrastruktūra 
581.  Latvijā ir liels valsts transporta (ceļu/dzelzceļu) sistēmas blīvums, un notiek pakāpeniska 

tās iekļau�anās Eiropas transporta sistēmā. Pa�reizējās valsts transporta sistēmas 
kapacitāte ir pietiekama un apmierina eso�o pieprasījumu.  

582.  Latvijā ir 3 lielas jūras ostas, no kurām 2 � Ventspils un Liepāja � ir neaizsalsto�as. 
Latvijas ostas ir ērts tranzīta punkts Austrumu � Rietumu tirdzniecības mar�rutos.gada 
kravu apgrozījums Latvijas ostās tradicionāli ir lielāks nekā konkurējo�ās Baltijas valstu 
ostās. 

583.  50% līdz 90% Latvijai nepiecie�amās enerģijas tiek sara�oti, izmantojot atjaunojamos 
enerģijas avotus (hidroelektrostacijas). Sara�otās enerģijas apjomam ir sezonāls raksturs, 
kas saistīts ar upju aizsal�anu ziemā. 

584.  Ātrgaitas interneta pieslēgums ir pieejams visās lielākajās Latvijas pilsētās. Paredzams, ka 
telekomunikāciju tirgus liberalizācijas rezultātā jauni operatori ienāks Latvijas tirgū, radot 
konkurenci un nodro�inot labāku teritorijas pārklājumu. 

585.  Ātri audzis ir arī mobilo komunikāciju pakalpojumu tirgus, �odien tie pieejami lielākajā 
valsts teritorijas daļā. 2002.gada janvāra sākumā mobilos sakarus lietoja 657 tūksto�i jeb 
25% valsts iedzīvotāju.  
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3.1.2. Vājās puses 

3.1.2.1. Ekonomika 
586.  Neskatoties uz pēdējo gadu noturīgajiem izaugsmes tempiem, IKP uz iedzīvotāju 

saglabājas zems (33% no ES vidējā rādītāja). IKP pieaugums nav veicinājis 
nodarbinātības un darba ra�īguma pieaugumu, kas norāda uz to, ka pastāv strukturāla 
bezdarba problēma.  

587.  Zems darba ra�īgums ir saistīts ar kopējo uzņēmējdarbības vidi, kur pieejamība kredītiem 
un uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem (piem., apmācība, uzņēmējdarbības 
plāno�ana un mārketinga pakalpojumi) ir dārgi un bie�i vien grūti pieejami, īpa�i ārpus 
Rīgas. Darba ra�īgums ir zems pat vado�ajās tautsaimniecības nozarēs.  

588.  Uzņēmumu veido�anās līmenis ir zems. 2002.gadā Latvijā uz 1000 iedzīvotājiem bija 
tikai 18,3 uzņēmumu, salīdzinot ar vidēji 40-60 uzņēmumiem uz 1000 iedzīvotājiem ES 
valstīs. Latvijā ir maz lielu uzņēmumu, gandrīz 99% no uzņēmumiem ir MVU vai 
mikrouzņēmumi. �ie uzņēmumi konkurē uz ra�o�anas izmaksu pamata, un uzņēmumu 
attīstībai traucē investīciju un apgrozāmo līdzekļu trūkums, slikts mened�ments un 
ierobe�ots inovāciju (piem., IKT un ra�o�anas tehnoloģijas) pielietojums. Latvijas ra�otāji 
bie�i vien nespēj nodro�ināt atbilstību obligātām EK iek�ējā tirgus likumdo�anas 
prasībām tādās jomās kā vides aizsardzība, darba dro�ība, patērētāju aizsardzība, un tādēļ 
tie nespēj izvērst savu darbību ES tirgū. 

589.  Latvijā pastāv ievērojamas nodarbinātības un ienākumu līmeņu at�ķirības reģionālā 
griezumā. Gandrīz puse valsts iedzīvotāju dzīvo Rīgas reģionā. IKP uz iedzīvotāju Rīgā ir 
1,5 reizes lielāks par vidējo nacionālo rādītāju. Privātā sektora uzņēmumu skaits uz 1000 
iedzīvotājiem Rīgā ir 26, salīdzinot ar 11 mazāk attīstītos reģionos. 2002.gadā Rīgas 
reģionā bezdarba līmenis bija 11,2%, salīdzinot ar nacionālo vidējo rādītāju 12,1% 
vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem. 

590.  At�ķirība starp pilsētu un laukiem kļūst arvien nozīmīgāka, lielā mērā tādēļ, ka 
nodarbinātības iespējas laukos ir nepietieko�as. Latvijas lauksaimniecību pamatā raksturo 
darbaspēka noveco�anās, investīciju trūkums, zems darba ra�īgums, zema produkcijas 
daudzveidība un novecojusi tehnika..  

591.  Arī zivsaimniecības loma tautsaimniecības attīstībā turpina mazināties. Zivsaimniecības 
īpatsvars IKP pēdējo piecu gadu laikā ir ievērojami krities no 3,4% 1996.gadā līdz 1,5% 
2002.gadā. Lai nodro�inātu nozares konkurētspēju, īpa�i ņemot vērā zvejas kvotu radītos 
ierobe�ojumus nākotnē, nepiecie�amas investīcijas visās zivsaimniecības apak�nozarēs, 
sākot ar zvejas floti un beidzot ar zivju pārstrādi/ mārketingu. 

592.  Me�saimniecības sektoram arī nepiecie�amas lielākas investīcijas, lai attīstītu gan 
infrastruktūru, gan cilvēkresursus. Me�u ceļi ir sliktā stāvoklī. Latvijas eksportētā 
me�saimniecības produkcija pamatā ir ar zemu pievienoto vērtību (piem., kokmateriāli). 
Daudzi me�saimniecības uzņēmumi ir mikrouzņēmumi, kuriem trūkst kvalificētu 
speciālistu un piekļuves jaunajām tehnoloģijām. 

593.  Ra�ojo�ās un pārstrādes nozares (pārtikas, tekstilrūpniecības, kokapstrādes) uzņēmumus 
raksturo zems darba ra�īguma līmenis, to ra�ojumiem ir zema pievienotā vērtība, un tie 
pārsvarā ir atkarīgi no zemas vērtības tirgiem. Pārtiku galvenokārt eksportē uz NVS 
valstīm. Ra�o�anas tehnoloģijas ir novecoju�as, saikne starp ra�o�anu un zinātnes un 
pētniecības iestādēm ir vāja. Latvijas uzņēmumiem nepiecie�ama labāka piekļuve 
finansējumam, lai modernizētos un spētu iekarot augstākas konkurences tirgus. 

3.1.2.2. Cilvēkresursi 
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594.  2001.gadā Latvijā bija 1,1 miljons ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, kas ir par 8% mazāk 
nekā 1996.gadā. Skaitliski pastāv vienlīdzība dalījumā pa dzimumiem (51,6% vīrie�u un 
48,4% sievie�u). 

595.  Bezdarba līmenis vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem Latvijā samazinās, un 2002.gadā 
tas bija 12,1%, tomēr tas joprojām ir stipri virs ES vidējā rādītāja (7,4% 2001.gadā). Lai 
arī sievie�u nodarbinātības līmenis ir augsts, vīrie�u nodarbinātības līmenis ir daudz 
zemāks par ES vidējo rādītāju. 

596.  Zemais darba ra�īgums lielā mērā saistāms ar nepietiekamām investīcijām izglītībā visos 
līmeņos. Pastāv neatbilstība starp izglītības/apmācības piedāvājumu un darba tirgus 
pieprasījumu. Augstākās izglītības apmācība un mācību programmas nav pieskaņotas 
mainīgās Latvijas ekonomikas darbaspēka vajadzībām, un pietrūkst ilgtermiņa 
investīcijas. Tāpat nepietiekamas ir arī iespējas studēt un veikt pētījumus ar 
tautsaimniecības vado�ajām nozarēm saistītās specialitātēs (transporta pakalpojumi, 
me�saimniecība). Tikai da�as mācību iestādes piedāvā pēcdiploma biznesa studiju kursus 
saskaņā ar starptautiskiem standartiem (piem., Stokholmas Ekonomikas augstskola). 
Latvijas darba devēji kopumā maz investē cilvēkresursu attīstībā. Nav arī izveidoju�ās 
partnerības attiecības starp universitātēm un pa�valdībām.  

597.  Neskatoties uz reformām un pārkārtojumiem arodizglītības sektorā, joprojām vērojams 
investīciju trūkums. Skolotājiem un mācību līdzekļiem nepiecie�ama modernizācija. 
Valstī ir tikai 124, pārsvarā nelielas, profesionālās mācību iestādes, pasniedzēju resursi ir 
ierobe�oti. Tikai nedaudzi mācību kursi pielāgoti jaunām konkurences vajadzībām tādos 
sektoros kā kokapstrāde. Sta�ē�anās netiek praktizēta. 

598.  Lai gan augstākās mācību iestādēs studēt gribētāju skaits pieaug53, izglītības/ studiju 
programmu struktūra vēl joprojām ir neatbilsto�a (nav moduļu) un to piedāvājums ir 
nepietiekams. Tāpat arī tiek izmantota novecojusi mācību un pētījumu infrastruktūra, kas 
kavē tālāku augsti kvalificēta darbaspēka attīstību zinātnes un tehnoloģiju ietilpīgajos 
sektoros, kuri svarīgi tautsaimniecības attīstībai kopumā. 

599.  Neskatoties uz to, ka iedzīvotāju skaits valstī samazinās, sociāli atstumtajām iedzīvotāju 
grupām joprojām ir ierobe�otas iespējas saņemt apmācības kursus. Nodarbinātības valsts 
dienestam nepietiek līdzekļu, lai pietieko�ā apjomā attīstītu nepiecie�amās mācību 
programmas un apmierinātu invalīdu, jaunie�u un ilgtermiņa bezdarbnieku mācību 
vajadzības, kā rezultātā palielinās iespēju nevienlīdzība un netiek izmantoti potenciāls 
darbaspēka resurss. 

600.  Aktīvu darba tirgus sabalansē�anas pasākumu veicinā�anu kavē informācijas trūkums par 
faktoriem, kuri kavē piekļuvi darba tirgum, kā arī strukturālo at�ķirību iemesliem darba 
tirgū. 

601.  Vairākās jomās tiek atsevi�ķi izstrādātas dzimumu vienlīdzības politikas, kurām nav 
vispārējā politiskā atbalsta un ilgtermiņa attīstības stratēģijas. Tiek attīstīts institucionālais 
mehānisms, tomēr izpratne par dzimumu vienlīdzības jautājumiem un tajos iesaistīto 
politikas īstenojo�o struktūru kapacitāti ir nepietiekama. 

602.  2002.gadā sociālie darbinieki bija nodarbināti 349 pa�valdībās no visām 551 Latvijas 
pa�valdības, un tikai 42% no tiem bija profesionālā izglītība sociālā darba jomā, vai arī tie 
pa�laik apguva specialitāti. Sociālo darbinieku specializācija darbam ar konkrētām 
iedzīvotāju grupām joprojām ir nepietiekama. 

603.  Ierobe�ota piekļuve IKT cilvēkiem ar fiziskām problēmām, mazina �o cilvēku iespējas 
piedalīties darba tirgū. Adaptēti IKT (specializētas programmas un/ vai aprīkojums) 
varētu noderēt kā invalīdu prasmju izkop�anas līdzeklis, tālmācībai un e- darbam. 

                                                 
53 Pēdējo 5 gadu laikā studējo�o skaits ir dubultojies, 2001./ 2002. mācību gadā sasniedzot 110 500 
studentus. 
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3.1.2.3. Infrastruktūra 
604.  Ņemot vērā turpmāko ekonomisko attīstību un ar to saistīto kravu apgrozījuma 

pieaugumu, transporta tīkla caurlaides spēja un dro�ības līmenis būs nepietiekams. 
Pa�laik savstarpējā saikne starp da�ādiem transporta veidiem jau ir neatbilsto�a. Pirmās 
klases ceļu caurlaides spēja nespēj nodro�ināt komerctransporta vajadzības, turklāt 
atsevi�ķi ceļu mar�ruti nav asfaltēti. 

605.  Rīgā un citās lielākajās pilsētās konstatētas zināmas problēmas ar pilsētu transporta 
sistēmām. Lielākais ielu tīkla trūkums ir galveno ielu sadrumstalotība un neatrisinātais 
jautājums par jaunu tiltu pār Daugavu, lai savienotu ielu tīklu. Daudzu pilsētas 
krustojumu kapacitāte ar regulētu satiksmes plūsmu un pārbrauktuvēm vienā līmenī ir 
izsmelta, tādēļ satiksme būtu jāorganizē vairākos līmeņos. Sabiedriskā transporta darbība 
ir apdraudēta slikti attīstītā tīkla un novecoju�ā rito�ā sastāva dēļ.  

606.  Jūras ostu kuģo�anas dro�ības sistēmas ir novecoju�as, tās steidzami nepiecie�ams 
modernizēt. Ostu pievedceļu caurlaides spējas nākotnē nespēs nodro�ināt nepiecie�amās 
kravu plūsmas no/uz ostām. Nepietiekami attīstīti intermodāli transporta pakalpojumi.  

607.  Fiksēto telekomunikāciju līniju pārklājums nav. 2002.gadā tikai 25% no kopējā 
iedzīvotāju skaita bija pieeja �iem telekomunikāciju tīklam, ES vidēji �is rādītājs ir 86%. 
Situācija ir neapmierino�a ārpus Rīgas, īpa�i lauku teritorijās. 

608.  Interneta pieejamība valsts teritorijā nav pietiekama informācijas sabiedrības attīstībai, 
īpa�i tas attiecas uz lauku teritorijām.  

609.  Lielākajā daļā Latvijas apdzīvoto vietu netiek nodro�ināti kvalitatīvi, vides aizsardzības 
prasībām atbilsto�i ūdenssaimniecības (dzeramā ūdens apgāde un notekūdeņu savāk�ana 
un attīrī�ana) pakalpojumi. Pilsētu rajonu apkures sistēmām nepiecie�amas ievērojamas 
investīcijas. Pa�reiz tās darbina neefektīvas iekārtas, kas rada gaisa piesārņojumu un 
nespēj nodro�ināt siltumapgādi nepiecie�amajā kvalitātē. Lai nodro�inātu ES vides normu 
ievēro�anu, nepiecie�amas investīcijas ūdensapgādes, atkritumu apsaimnieko�anas un 
siltumapgādes infrastruktūrā.  

610.  Veselības aprūpes infrastruktūra ir novecojusi. Ērta medicīniskās palīdzības pieejamība ir 
tikai Rīgā un lielākajās pilsētās. Darba un sociālās aprūpes iestā�u infrastruktūra lielākajā 
daļā valsts teritorijas ir zemā līmenī, tādēļ iespējas sniegt kvalitatīvus pakalpojumus un 
palīdzēt iedzīvotājiem atgriezties darba tirgū ir ierobe�otas. Ierobe�ota piekļuve IKT 
cilvēkiem ar fiziskām problēmām, mazina �o cilvēku iespējas piedalīties darba tirgū. 

611.  Mācību un pētījumu infrastruktūra primārās arodizglītības un augstākās izglītības iestādēs 
ir novecojusi, un tādēļ nav iespējams veidot kvalitatīvas mācību programmas, it īpa�i 
tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs. Izglītības iestā�u telpas nereti nav piemērotas invalīdu 
vajadzībām, kā arī neatbilst vispārējām dro�ības un higiēnas normām. Modernu 
laboratoriju iekārtu trūkums pētniecības centros arī neļauj pilnībā attīstīt zinātnes un 
inovāciju potenciālu valstī.  
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3.1.3. Iespējas  

3.1.3.1. Ekonomika  
612.  Dziļāka integrē�anās Eiropas un pasaules ekonomiskajā apritē dos vēl lielākas attīstības 

iespējas pakalpojumu sektoram, kas kopā ar Krievijas ekonomikas stabilizē�anos 
nostiprinās Latvijas lomu Austrumu - Rietumu ekonomisko sakaru attīstī�anā.  

613.  Balstoties uz �o faktoru rodas arī iespēja piesaistīt vairāk ārvalstu tie�o investīciju 
pakalpojumu un pārstrādes nozarēs. Palielinot tranzītkravu (beztaras un daļēji pārstrādāto 
kravu) pārstrādes apjomus, rodas papildus eksporta un nodarbinātības iespējas. Tas dod 
iespēju attīstīties arī reģionu centriem ārpus Rīgas, ja vien efektīvi tiek izmantoti tranzīta 
koridori. 

614.  Ekonomiskās reformas NVS valstīs, kā arī labāka piekļuve ES tirgum palielinās 
pieprasījumu pēc Latvijas pārtikas precēm. Latvijas nepiesārņotā daba un dabas resursi 
rada labus priek�noteikumus netradicionālās lauksaimniecības attīstībai. Lielais skaits 
saldūdens ezeru un zemais mākslīgā mēslojuma izmanto�anas līmenis rada iespējas attīstīt 
bioloģisko lauksaimniecību un akvakultūru. Strauji aug akvakultūras nozares uzņēmumu 
skaits. Zivsaimniecības nozares pārstrukturē�anās un papildus investīcijas 
me�saimniecībā un lauksaimniecībā radīs iespējas ra�ot augstākas pievienotās vērtības 
produkciju. Uzsvars uz bioloģisko lauksaimniecību un lielāku dabīgo resursu 
izmanto�anu lauksaimniecības sektorā rada labus priek�nosacījumus lauku tūrisma 
attīstībai Latvijāas. 

615.  Ja pareizi tiks izmantotas jaunās investīciju iespējas un atbalsts, Latvijas iek�ējais 
zinātnes un pētniecības potenciāls ilgtermiņā radīs papildus iespējas valsts ekonomiskajai 
izaugsmei. Cie�āka saikne starp ra�o�anu un pētniecības institūtiem (īpa�i nano-zinātņu, 
nano-materiālu, biotehnoloģiju, me�u nozarē, IKT) var radīt iespējas pa�reizējo vado�o 
nozaru straujākai attīstībai. Pla�āka IKT pielieto�ana kopā ar minēto attīstības iespēju 
izmanto�anu pakalpojumu, lauksaimniecības un tūrisma jomā radīs papildus darba vietas 
un iespējas jaunu uzņēmumu veido�anai. Valdības pasākumi, lai atvieglotu pieejamību 
kredītresursiem papildinās �īs uzņēmējdarbības attīstības iespējas.  

3.1.3.2. Cilvēkresursi 
616.  Pieaugo�as investīcijas Latvijas augstākās izglītības iestādēs un teicamos ES līmeņa 

pētniecības institūtos izraisīs investīciju plūsmu palielinā�anos nozarēs ar augstu 
pievienoto vērību, zinā�anu ekonomikas attīstību un labākas biznesa saites ar citām ES 
dalībvalstīm. 

617.  Īstermiņā un vidējā termiņā pastāv iespēja radīt jaunas darbavietas pie nosacījuma, ka 
radu�ās jaunās mācību iespējas tiks galvenokārt novirzītas uz Latvijas tautsaimniecības 
vado�ajām nozarēm (piem. pakalpojumi, ar me�saimniecību saistītās nozares).  

618.  Augstais iedzīvotāju un darbaspēka izglītotības līmenis rada labu pamatu veiksmīgai ES 
līdzfinansēto mācību/pārkvalifikācijas programmu izmanto�anai. 

619.  Pa�laik notieko�ās reformas arodizglītības sektorā nodro�ina iespēju izmantot ESF 
līdzfinansējumu. Reformu process skar kvalitātes standartus un mācību programmas, kas 
atbilst ES līmeņa kvalifikācijas prasībām, kā arī vispārējo prasmju līmeņa cel�anu. 

620.  Investīciju pieaugumam augstākajā izglītībā jāveicina stiprāku sai�u veido�anās starp 
augstskolām un uzņēmumiem, īpa�i tas attiecās uz nozarēm, kurās Latvijai varētu būt 
konkurences salīdzino�ās priek�rocības.  
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621.  Valdība ir pierādījusi savu apņēmību risināt dzimumu vienlīdzības jautājumus, apstiprinot 
Dzimumu vienlīdzības koncepciju. Lai �o koncepciju īstenotu, ir izveidots valsts, 
nevalstisko un pētniecisko organizāciju tīkls. 

3.1.3.3. Infrastruktūra 
622.  Nacionālās transporta sistēmas attīstī�ana veicinās valsts ekonomikas konkurētspēju 

kopumā un it īpa�i tranzīta pakalpojumu sektora konkurētspēju. Intermodālo transporta 
pakalpojumu attīstība samazinās kravu tranzīta laiku (osta/ autoceļ�/ dzelzceļs), kā arī 
uzlabos tranzīta dro�ību. Uzlabosies ceļu satiksmes dro�ība, un samazināsies laiks, kas 
tiek patērēts ceļā uz darbu. E- pārvaldes ievie�ana uzlabos nacionālās transporta sistēmas 
tehnisko un stratēģisko vadību. 

623.  Reģionos parādīsies jaunas darba iespējas, piemēram tranzīta kravu apstrāde. 
Infrastruktūras uzlabo�ana veicinās jaunu reģionālo attīstības centru veido�anos. 
Reģionālo/ vietējo kultūrvēsturisko objektu labāka pieejamība veicinās tūrisma attīstību.  

624.  Telekomunikāciju sektora liberalizācija sekmēs uzņēmumu konkurētspēju un veidos 
uzņēmējdarbībai draudzīgāku vidi.  

625.  Ūdensapgādes un atkritumu apsaimnieko�anas infrastruktūras uzlabo�ana sekmēs dzīves 
kvalitātes uzlabo�anos. Tas sekmēs ārvalstu tie�o investīciju piesaisti un mazinās 
migrācijas tendences virzienā no mazpilsētām un lauku rajoniem.  
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3.1.4. Draudi 

3.1.4.1. Ekonomika 
626.  Augstas kredītprocentu likmes traucēs uzņēmējiem un mazajiem uzņēmumiem palielināt 

apgrozāmos līdzekļus un piesaistīt kapitālu. Augsti kredītprocenti kopā ar zemu 
pēcnodokļu ienākumu un privāto uzkrājumu līmeni liegs uzņēmumiem, kuriem nav 
pietiekamu finansiālo resursu, veiksmīgi risināt darba ra�īguma un konkurētspējas 
problēmas. Tas negatīvi ietekmēs arī ārvalstu tie�o investīciju piesaisti. 

627.  Tādas Latvijas tradicionālās tautsaimniecības nozares, kā lauksaimniecība un zveja, 
izjutīs augo�u ES un citu valstu ra�otāju konkurences spiedienu. �o sektoru ietekme 
tautsaimniecībā arī turpmāk mazināsies, ja investīcijas un strukturālie pārkārtojumi netiks 
izmantoti produkcijas kvalitātes un daudzveidības cel�anai. Latvijas tekstilra�ojumu 
tirgus atvērsies tre�o valstu, kuras būs noslēgu�as brīvās tirdzniecības līgumus ar ES, 
ra�otājiem. Tā kā Latvijas ra�otāji konkurē balstoties uz zemām ra�o�anas izmaksām, 
tiem nāksies izturēt Āzijas valstu konkurences spiedienu. 

628.  Ja saglabāsies zems privātsektora investīciju līmenis strādājo�o kvalifikācijas cel�anā, kā 
arī pētījumos un attīstībā, Latvijas uzņēmumiem būs grūti konkurēt ar citām zemu 
izmaksu valstīm. 

629.  Arī Latvijas tranzīta nozare piedzīvos konkurences kāpumu. Lai konkurētu un spētu 
izmantot jaunas attīstības iespēja, Latvijas uzņēmumiem nāksies kāpināt darba ra�īgumu 
un efektivitāti. Tre�o valstu īstenotā mākslīgā kravu pārkrau�anas tarifu politika arī var 
negatīvi ietekmēt sektora konkurētspēju.  

630.  Nespēja panākt vado�o sektoru (piem. me�saimniecība) produkcijas da�ādo�anu un 
izmantot jaunās attīstības iespējas (piem. bioloģiskā lauksaimniecība) veicinās 
nevienmērīgu valsts reģionu attīstību un pastiprinās migrācijas uz pilsētām tendences.  

631.  Latvija ir atkarīga no viena gāzes piegādātāja. Ja gāzes piegādes samazināsies, 
tautsaimniecībā var izraisīties enerģētiska krīze. 

632.  Ja netiks veiktas nepiecie�amās investīcijas, lai nodro�inātu atbilstību ES vides 
aizsardzības, darba dro�ības un patērētāju aizsardzības standartu normām, tiks ierobe�ota 
Latvijas uzņēmumu spēja konkurēt Eiropas vienotajā tirgū. 

3.1.4.2. Cilvēkresursi 
633.  Viens no turpmākiem darbaspēka skaitliskās samazinā�anās iemesliem var būt 

nepietiekami izmantotas jaunās mācību/kvalifikācijas cel�anas iespējas tām iedzīvotāju 
kategorijām, kas atrodas atstumtības situācijā (piem., ilgtermiņa bezdarbnieki, nelatviski 
runājo�ie). Jaunie�u dalība darba tirgū vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem no 43% 
1999.gadā kritusies līdz 39% 2002.gadā. Kopējais ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits 
krities par 8% kop� 1997.gada. Tradicionālo sektoru pārstrukturē�anās var palielināt 
sociālās atstumtības risku un radīt papildus slodzi uz Valsts nodarbinātības dienestu.  

634.  Neveiksmīgas izglītības sistēmas reformas gadījumā pastiprināsies talantīgu jaunie�u 
emigrācija no valsts un turpināsies neatbilstība starp darba tirgus pieprasījumu un 
izglītības sistēmas piedāvājumu. Piemēram, darba tirgū tiek pieprasīti tehnoloģiju 
speciālisti, taču pēdējo triju gadu laikā studentu skaits, kuri izvēlas ar tehnoloģijām 
saistītas specialitātes, krities par 10%. Tranzīta pakalpojumu un produkcijas da�ādo�anas 
iespējas me�saimniecības sektorā iespējams izmantot tikai ar jaunu ra�o�anas tehnoloģiju 
izmanto�anu un darba veik�anai nepiecie�amo līdzekļu un apstākļu plāno�anu un 
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organizē�anu. Tam, savukārt, nepiecie�ama apmācība tādās jomās kā jaunas 
uzņēmējdarbības metodes, uzņēmējdarbības vadība, kā arī sve�valodas. 

635.  Nepietiekama IKT izmanto�ana iedzīvotāju vidū un uzņēmumos mazinās konkurētspēju, 
saglabāsies reģionu attīstības līmeņu at�ķirības un tiks kavēta virzība uz zinā�anu 
ekonomiku. Nepiecie�ams veicināt IKT izmanto�anu MVU un mikrouzņēmumos. 

636.  Latvijā pastāv samērā lielas at�ķirības ienākumu līmeņa un nabadzības riska ziņā. 
2002.gadā Gini koeficents, kur� raksturo ienākumu sadalījuma nevienlīdzību, Latvijā 
sasniedza 34% (ES 15- 29% 1999.gadā). Attiecība starp ieņēmumiem augstākajos 20% 
ieņēmumu sadalījuma un zemākajos 20% ieņēmumu sadalījuma 2002.gadā bija 5,5 (ES 
15- 4,6 1999.gadā). 

637.  Migrācija no laukiem uz pilsētām var mazināt darbaspēka resursus, kas nepiecie�ami, lai 
veidotu jaunus reģionu ekonomiskās attīstības centru. Pieaugo�ās migrācijas plūsmas uz 
Rīgu un citām lielākajām pilsētām var palielināt slodzi uz pilsētu fizisko un sociālo 
infrastruktūru. Bez atbilsto�iem lauku attīstības pasākumiem migrācija uz pilsētām 
palielināsies, pieaugs at�ķirības starp laukiem un pilsētām. 

638.  Ja piemērotu zinā�anu un uzņēmējdarbības pamatiemaņu trūkuma dēļ nepalielināsies 
darba devēju un pa�nodarbināto attiecība, tiks apdraudēta valsts ekonomiskā izaugsme. 

3.1.4.3. Infrastruktūra 
639.  Neatjaunojot valsts transporta infrastruktūru tiks apdraudētas izaugsmes un jaunu 

darbavietu veido�anas iespējas svarīgākajās tautsaimniecības nozarēs, tādās kā 
me�saimniecība, pakalpojumi utt. Investīcijām infrastruktūrā jāiet kopsolī ar pakalpojumu 
attīstību uzņēmumiem un darbaspēka apmācības/kvalifikācijas cel�anas pasākumiem. 
Pretējā gadījumā tiks zaudēta iespēja vienlaikus attīstīt vado�ās nozares un mazināt 
Latvijas reģionu atpalicību.  

640.  Nepapla�inot interneta pieejamības iespējas informācijas sabiedrības veido�anās notiks 
tikai pilsētās. Ja investīcijas infrastruktūrā netiks vērstas uz teritoriālo at�ķirību 
mazinā�anu, turpinās augt sociālās un ekonomiskās attīstības līmeņu starpība starp Rīgu 
un Pierīgu un reģioniem. �inī gadījumā saglabāsies zems darba ra�īgums, necelsies 
uzņēmumu konkurētspēja un neattīstīsies tūrisms, kas, savukārt, ierobe�os ārvalstu tie�o 
investīciju plūsmu uz mazpilsētām/lauku teritorijām. 

641.  Neinvestējot komunālajos pakalpojumos (ūdenssaimniecība, atkritumu saimniecība utt.) 
tiks radīts apdraudējums apkārtējai videi, pasliktināsies dzīves kvalitāte, tiks apdraudētas 
netradicionālās lauksaimniecības aktivitātes (bioloģiskā lauksaimniecība, lauku tūrisms 
utt.).  
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3.2. VPD stratēģija 
 
642.  VPD stratēģija ir izstrādāta pamatojoties uz SVID analīzi. Stratēģija ir starpministriju un 

sociālo partneru daudzpusīgu sarunu gala rezultāts. Tās loma ir vēr�anās pret galvenajām 
konkurences at�ķirībām īstermiņā un vidējā termiņā un nepiecie�amo apstākļu radī�ana, 
lai Latvija sasniegtu ilgtermiņa attīstības mērķi un kļūtu par konkurētspējīgu zinā�anu 
intensīvu ekonomikas valsti. Lai sasniegtu �os mērķus, VPD ir cie�i saistīts ar turpmāku 
tautsaimniecības attīstības stratēģiju, kas izstrādāta sociāli ekonomiskās attīstības 
veicinā�anai, principu.  

643.  Stratēģijas ilgtermiņa mērķis ir balstīts uz četriem galvenajiem zinā�anu intensīvas 
ekonomikas pīlāriem � politikas struktūras pilnveido�ana, strauja IKT attīstība, izmaiņas 
izglītības un praktiskās apmācības sistēmā un nacionālo inovāciju attīstības uzsāk�ana.  

644.  Bez tam stratēģija ir izstrādāta atbilsto�i Eiropas Padomes Lisabonā un Gēteborgā 
izdarītajiem secinājumiem, tādējādi uzsākot tādu jautājumu risinā�anu kā zinā�anu 
intensīvas ekonomikas veido�ana, ilgtspējīgas attīstības veicinā�ana, nodarbinātība, 
teritoriālā vienotība un vienlīdzīgas iespējas. Tas norāda skaidru stratēģisko virzienu un 
integrētu pieeju politikas veido�anā. �ajos apstākļos sinerģija starp nacionālajiem un ES 
politikas instrumentiem ir viegli izmantojama.  

645.  Attiecīgi VPD stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar Latvijas Ilgtermiņa ekonomisko 
stratēģiju. �is dokuments identificē un analizē iespējamos turpmāko pasaules ekonomisko 
procesu un Latvijas salīdzino�o priek�rocību scenārijus. Valsts ekonomiskās attīstības 
stratēģijas pamata prioritātes ir:  

− nodro�ināt labi darbojo�ās ekonomikas attīstībai nepiecie�amos apstākļus; 
− veicināt efektīvu un konkurētspējīgu ekonomisko sektoru attīstībai 

nepiecie�amos apstākļus; 
− samazināt ar sociāli ekonomiskajām at�ķirībām saistītos riskus. 

646.  Saistībā ar Ilgtermiņa ekonomisko stratēģiju, VPD izstrādā�ana ir noteikta pamatojoties 
uz �ādām Ministru kabineta ekonomiskās izaugsmes virzības prasībām:  

− izveidot informāciju sabiedrību un zinā�anu intensīvu ekonomiku; 
− uzlabot sabiedrības veselības stāvokli; 
− nodro�ināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Latvijas teritorijas attīstību un augstu 

nodarbinātības veido�anās līmeni. 

647.  Nacionālās ekonomiskās attīstības struktūra un prioritātēs kā tādas atbilst visām Eiropas 
Kopienas politiku ilgtermiņa prioritātēm, tajā skaitā informāciju sabiedrība, ilgtspējīga 
attīstība, nodarbinātība, vienlīdzīgas iespējas un teritoriālā izlīdzinā�ana. Piemēram, 
atbilsto�i Lisabonas Padomes deklarācijai par informāciju sabiedrību mērķiem, sociāli 
ekonomiskajā programmā �e-Latvija� ir norādīti veidi kā intensificēt IKT pielieto�anu 
konkurētspējas, nacionālās labklājības un ilgtspējīgas attīstības paaugstinā�anai.  

648.  Īsumā, VPD stratēģija ir paredzēta, lai palīdzētu risināt akūtas attīstības problēmas, lai 
sasniegtu ES līmeni un ierindotu Latviju augstākā attīstības vietā, salīdzinot ar pārējām 
valstīm, lai īstenotu zinā�anu intensīvas ekonomikas vīziju.  
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3.2.1. SVID saturs VPD stratēģijas izstrādā�anai 

 

649.  SVID analīze ir parādījusi Latvijas makroekonomisko stabilitāti, kas ir pamats VPD 
stratēģisko mērķu izstrādā�anai un ievie�anai. Latvijas spējas saglabāt spēcīgus 
ekonomiskās izaugsmes rādītājus, ilgtspējīgas ārvalstu tie�o investīciju plūsmas, zemu 
nacionālo parādu un inflāciju norāda uz jaunas un straujākas ekonomiskās izaugsmes 
iespējām.  

650.  SVID analīze norāda uz nepiecie�amību ekonomiskās izaugsmes rādītājus īstenot 
pieaugo�as nodarbinātības iespēju un labāku sociāli ekonomisko aktivitā�u līdzsvaro�anas 
veicinā�anai visā valsts teritorijā. Pakalpojumu sektors un me�saimniecība un ar to 
saistītās nozares ir norādītas kā galvenās vado�ās Latvijas tautsaimniecības nozares. Bez 
tam Latvijas izcilā ģeogrāfiskā atra�anās vieta, transporta līdzekļi, cilvēku un dabas 
resursi nodro�ina būtiskas uzņēmējdarbības attīstības iespējas.  

651.  Pamatojoties uz SVID analīzi, noteikti �ādi �ķēr�ļi:  
− strukturālais bezdarbs � gada ekonomiskās izaugsmes rādītāji neietekmē 

sistemātiskas gada bezdarba līmeņa izmaiņas;  
− darba tirgus un izglītība � kvalitatīvi un kvantitatīvi jāpapla�ina darba tirgus 

un jāsamazina prasmju neatbilstība starp darba piedāvājumu un pieprasījumu; 
−  reģionālās at�ķirības � palielinās ekonomiskās at�ķirības starp rajoniem un 

Rīgu. Lauksaimniecības nozares turpmāka racionalizē�ana var palielināt 
pilsētu un lauku at�ķirības; 

− vietējā ekonomika � uzņēmējdarbības izaugsme un papla�inā�anās Latvijā 
nenotiek pietiekami strauji, lai dotu nepiecie�amo ieguldījumu vidēja termiņa 
attīstībā, nodarbinātības veicinā�anā un valsts finansēs;  

− ārvalstu tie�ās investīcijas � Latvija attīstība ir ļoti atkarīga no ārvalstu 
tie�ajām investīcijām, tāpēc ir jāpalielina to ieplūde nozarēs ar augstu 
pievienoto vērtību un galvenajās tautsaimniecības nozarēs, lai sekmētu 
turpmāku izaugsmi un nodro�inātu jaunu tautsaimniecības nozaru attīstības 
iespējas.    

652.  SVID analīze norāda uz nepiecie�amību pievērsties cilvēkresursu attīstības iespējām 
Latvijā, jāsamazina �ķēr�ļi līdzsvarotas ekonomiskās izaugsmes attīstībai. SVID analīze 
arī norāda uz nepiecie�amību apvienot fiziskos infrastruktūras ieguldījumus ar 
cilvēkresursu attīstības pasākumiem, lai paaugstinātu faktiskās nodarbinātības un 
produktivitātes rādītājus.   

653.  Jānodro�ina, ka VPD mērķi tiek īstenoti atbilsto�i turpmākai nacionālās attīstības politikai 
(piemēram, profesionālās izglītības sistēmas reforma), lai pielāgotos Latvijas 
tautsaimniecības nozaru mainīgajām darba tirgus prasībām. Bez tam jānodro�ina, lai visi 
VPD pasākumi (ieskaitot infrastruktūras nodro�inā�anu un pieeju finansu resursiem) ir 
saistīti ar cilvēkresursu attīstības atbalsta pasākumiem.  
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3.2.2. Vidēja termiņa mērķi 
 

654.  Ņemot vērā to, ka Latvijai VPD programmē�anas periods ilgst tikai no 2004.gada līdz 
2006.gadam, līdzekļu izlietojumam, lai sasniegtu maksimālo to izlieto�anas efektu, jābūt 
labi virzītam un pārdomātam. Atbilsto�i Struktūrfondu plāna un Programmē�anas 
dokumentu 2004.-2006.gadam rokasgrāmatā noteiktajām prasībām, ir nosprausti reāli 
vidēja termiņa mērķi (VTM). �ie mērķi ir:  

− konkurētspējas un nodarbinātības veicinā�ana; 
− cilvēkresursu attīstība; 
− infrastruktūras attīstība. 

655.  Augstāk noteikto mērķu sasnieg�ana būs pirmie nozīmīgie soļi Latvijas ilgtermiņa mērķa 
sasnieg�anai, lai kļūtu par konkurētspējīgas, zinā�anu intensīvas ekonomikas valsti. Lai 
sasniegtu �o ilgtermiņa mērķi, pirmajā programmē�anas periodā struktūrfondu līdzekļi 
jākoncentrē uz nepiecie�amās vides radī�anu pārejai uz zinā�anu intensīvu ekonomiku. 
Tas nozīmē nepiecie�amo investīciju ieguldī�anu uzņēmējdarbības, cilvēkresursu un 
infrastruktūras attīstības veicinā�anā, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus individuālā darba 
veicējiem un uzņēmumiem zinā�anu pieejamībai un to maksimālai izmanto�anai.  

 
3.2.2.1. Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicinā�ana 
 

656.  Latvijas tautsaimniecības ilgsto�ā pārstrukturē�ana, nepiecie�amība paaugstināt 
nodarbinātības veicinā�anas/produktivitātes līmeni un iestā�anās ES nozīmē, ka �ī 
programmē�anas perioda galvenā prioritāte ir konkurētspējas paaugstinā�ana.  

657.  Viens no SVID analizē definētajiem aspektiem ir inovatīvo tehnoloģiju konkurētspējīgā 
potenciāla izmanto�anas nozīme Latvijas uzņēmējdarbībā. Iniciatīvas konkurētspējas 
paaugstinā�anai novirzīs investīcijas augstākā līmeņa cilvēkresursu attīstībai un 
infrastruktūras attīstībai. �o iniciatīvu daudzpusīgā ietekme veicinās jaunu darba vietu 
radī�anu nozarēs ar augstu pievienoto vērtību. Vado�o zinātniski pētniecisko centru un 
universitā�u tīkla izveido�ana un nostiprinā�ana, kā arī to saiknes nodro�inā�ana ar 
privāto sektoru veicinās pieejamo pasaules līmeņa zinā�anu uzkrā�anu, kā arī nodro�inās 
tehnoloģiju pārnesi. Tas atvieglos Latvijas uzņēmējdarbības vides pielāgo�anu uz 
zinā�anām balstītas ekonomikas nākotnes attīstības nosacījumiem.  

658.  Pamatojoties uz ekonomiskās attīstības iniciatīvu īsteno�anas procesā gūto pieredzi, 
atbalsts tiks paredzēts pieprasījuma-virzīta pieejas īsteno�anai, lai līdz minimumam 
samazinātu tirgus izkropļojumus, kā arī nodro�inātu tirgus orientētu līdzekļu izlietojumu.  

659.  Latvijas uzņēmēji nepapildina uzņēmumu kopienu potenciālu. Jaundibināto uzņēmumu 
skaits ir neliels. Lielākā daļa no Latvijas uzņēmumiem ir MVU vai mikrouzņēmumi ar 
ļoti zemiem produktivitātes rādītājiem un ierobe�otām papla�inā�anās iespējām. Tajā pa�ā 
laikā pa�reizējo uzņēmumu konkurētspēju ES Vienotajā tirgū var mazināt nespēja izpildīt 
noteiktās prasības (vides aizsardzības, darba dro�ības, patērētāju tiesību aizsardzības), kā 
arī nespēja izturēt konkurences spiedienu. Tāpēc jāveic pasākumi, lai veicinātu MVU 
konkurētspēju un atbalstītu jaunu inovāciju virzītu uzņēmējdarbības uzsāk�anu. To var 
sasniegt, atbalstot tādu problēmu risinā�anu kā jauno uzņēmēju ierobe�otā pieeja finansu 
resursiem un nepietiekamās uzņēmējdarbības iemaņas. Pasākumus var arī izmantot kā 
instrumentus, lai novērstu lauksaimniecības nozares racionalizācijas radītos 
uzņēmējdarbības blakus rezultātus un samazinātu reģionālās at�ķirības, attīstot uzlabotus 
apstākļus daudzpusīgākām un jaunām ekonomiskajām aktivitātēm.  
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660.  Uzņēmējdarbības atbalstī�anā ir paredzēti instrumenti daudzveidīgākas produkcijas 
ievie�anai, produktu ar lielāku pievienoto vērtību un jaunu produktu radī�anai 
tradicionālajās nozarēs (piemēram, lauksaimniecība) un tādās nozīmīgās tautsaimniecības 
nozarēs kā kokapstrāde un transporta loģistika. �īs nozares iegūs arī no atbalsta 
uzņēmumu konkurētspējas paaugstinā�anai, ieguldot investīcijas uzņēmējdarbības 
infrastruktūras attīstībā, lai izpildītu tirgus prasības vides aizsardzībā, darba dro�ībā un 
patērētāju tiesību aizsardzībā.   

661.  Tādās nozarēs kā pārtikas ra�o�ana tiks veicināta lielāka da�adība, lai samazinātu atkarību 
no eksporta produktiem ar zemāku pievienoto vērtību un palielinātu pieeju jauniem 
konkurētspējīgākiem noieta tirgiem. Kvalitātes nodro�inā�anas atbalsta pasākumi 
paaugstinās �o nozaru darbaspēka produktivitāti. Tirgus informācijas pieejamības 
nodro�inā�ana un apmācība tirgzinībās palielinās jaundibināto uzņēmumu skaitu un 
veicinās pa�reizējo MVU papla�inā�anos.   

662.  Īpa�a uzmanība VPD tiks pievērsta divām primārajām tautsaimniecības nozarēm � 
lauksaimniecībai un zivsaimniecībai. Strukturālas izmaiņas lauksaimniecības un 
zivsaimniecības nozarēs tiks īstenotas, izmantojot ELVGF un ZVFI fondu līdzekļus. 
Investējot �ajās nozarēs jāņem vērā gan �o nozaru modernizē�anas nepiecie�amība, gan to 
sociāli ekonomiskā nozīme lauku apvidos un piekrastes teritorijās. Lauksaimniecības un 
zivsaimniecības nozaru modernizē�ana ir nepiecie�ama, lai tās atbilstu tirgus prasībām 
(piemēram, pārtikas nekaitīgums, higiēna), kā arī paaugstinātu produktu efektivitāti, 
pievienoto vērtību un veicinātu daudznozaru produktu ra�o�anu. Tajā pa�ā laikā jāveicina 
vietējās iniciatīvas un lauku apvidu un piekrastes teritoriju ekonomikas da�ādo�ana.  

663.  Viena no SVID analīzes nozīmīgākajām iezīmēm Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā ir 
konkurētspējīga inovatīvo tehnoloģiju potenciāla izmanto�ana. Atbilsto�i nacionālajai 
inovāciju stratēģijai atbalsts tiks novirzīts lieti�ķajiem pētījumiem, jaunu produktu 
ra�o�anai un saiknes stiprinā�anai starp zinātniekiem un uzņēmējiem.  

 
3.2.2.2. Cilvēkresursu attīstība 

 

664.  SVID analīzē pastāvīgi norādīta nepiecie�amība risināt darbaspēka piedāvājuma un 
pieprasījuma neatbilstības, vispārēja aktīvā darba tirgus samazinā�anās un īpa�u 
pasākumu nepiecie�amības sociālās izstumtības mazinā�anai problēmas.  

665.  Pamatojoties uz Latvijas tautsaimniecības īstermiņa un nākotnes vajadzībām, visos 
līmeņos jānodro�ina apmācības iespējas. Jārada jaunas praktisko apmācību iespējas un 
jāveicina cilvēku ieinteresētība apgūt apmācību kursus (piemēram, reklamējot, pie�ķirot 
stipendijas). Jāveicina privātā sektora sadarbība ar universitātēm, lai sekmētu un atbalstītu 
darbinieku mū�a izglītību. Jāizstrādā mērķa apmācības pasākumi, lai īpa�u uzmanību 
pievērstu sociālajām grupām ar paaugstinātām grūtībām integrēties darba tirgū 
(piemēram, invalīdi, nelatviski runājo�ie, ilgsto�ie bezdarbnieki, perifērās kopienas).  

666.  Nefinansu investīcijas izglītības iestādēs un IKT papildinās jaunu praktiskās apmācības 
un izglītības programmu un skola-darbam apmācības kursu piedāvājumu, veicinās 
pedagogu kvalifikācijas paaugstinā�anu un augstskolu beidzēju piesaistī�anu. Latvijas 
izglītības un profesionālās apmācības sistēmas reforma un modernizē�ana paredz 
praktiskās apmācības, mū�a izglītības un atvērtas izglītības pieejas iespēju nodro�inā�anu.  

667.  Tradicionālās Latvijas tautsaimniecības nozares jau saskaras ar arvien pieaugo�u 
konkurenci. Līdz ar Latvijas iestā�anos ES, konkurence vēl vairāk pieaugs. Lai 
tautsaimniecības nozarēs, piemēram, lauksaimniecībā, pielietotu jaunas iespējas un 
maksimāli palielinātu Latvijas vado�o un jaunizveidoto nozaru ekonomisko potenciālu, 
jāpapla�ina saikne starp uzņēmēju apvienībām un Latvijas izglītības iestādēm. Ilgtermiņa 
mērķa virzībai uz zinā�anām balstītu ekonomiku sasnieg�anai nepiecie�ams labi izglītots 
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un kvalificēts darbaspēks, lai radītu dalītos ar un izmantotu zinā�anas. Investīcijas 
galvenokārt tiks ieguldītas tehnoloģiju un in�enierzinātņu nozarēs. Ārvalstu tie�ās 
investīcijas pārsvarā tiek piesaistītas augsti kvalificēta darbaspēka, kas var strādāt 
nozīmīgās eksportam perspektīvās nozarēs, nodro�inā�anai.  

668.  Tiks ieviesti jauni līdzekļi, pasākumi un stimuli uzņēmējdarbības un izglītības 
atgriezeniskas saiknes veicinā�anai. Tiks atbalstīta pamata profesionālā un akadēmiskā 
izglītība, lai nodro�inātu pla�āku uz tehnoloģijām balstītu apmācību un tautsaimniecības 
vado�o nozaru izglītības programmas. Pieaugo�as investīcijas izglītības infrastruktūrā, 
IKT nodro�inājums un iniciatīvas piesaistīs students pievērsties zinātņu intensīvām, 
in�enieru un IKT studijām. �ie pasākumi arī atbalsta ni�as zinātniskie pētījumi un attīstība 
stiprās puses, kuras Latvijas universitātēm ir tādās jomās kā elektromagnētiskā fizika un 
materiālzinātnes.   

 
3.2.2.3. Infrastruktūras attīstība 

 

669.  Latvijas nacionālo transporta sistēmu nepiecie�ams modernizēt. Efektivitātes 
paaugstinā�anas iespējas, izmantojot starpmodālās saiknes, ir ierobe�otas. Sociālajā un 
vides infrastruktūrā novēroti būtiski trūkumi. Uz pakalpojumu snieg�anu balstītā 
ekonomikā, sliktā infrastruktūra samazina nozares konkurētspēju, neveicina ārvalstu tie�o 
investīciju piesaistī�anu un palielina sociāli ekonomiskās at�ķirības. Neapmierino�a pieeja 
telekomunikācijām un internetam samazina Latvijas iespējas attīstīt uz zinā�anām balstītu 
ekonomiku.  

670.  �ajā VPD infrastruktūras nodro�inājums būs saistīts ar uzņēmējdarbības atbalsta 
pasākumiem un cilvēkresursu attīstību. Reģionālo at�ķirību samazinā�anai, infrastruktūras 
pasākumi tiks īstenoti, lai risinātu tās infrastruktūras problēmas, kuras ierobe�o 
pieejamību, jaunu uzņēmējdarbības veidu attīstību un nodarbinātības veicinā�anu visā 
valsts teritorijā. Atbalstu infrastruktūras attīstībai ir paredzēts pie�ķirt teritoriāli veicinot 
abu mērķu sasnieg�anu:  

− valsts izaugsmes veicinā�ana, koncentrējot atbalstu galveno pilsētu centros, 
kuros ir ekonomiskās izaugsmes potenciāls; 

− izmantojot teritoriālos mērķintervences pasākumus, samazināt iek�ējās 
teritoriālās at�ķirības ārpus lielāko pilsētu centriem un lauku apvidos. 

671.  Valsts pieci galveno pilsētu centri un ekonomiskās attīstības centri ir pievienoti TEN-T 
transporta tīklam, tomēr ir nepiecie�ama pirmās kategorijas autoceļu rekonstrukcija, lai 
nodro�inātu citu ekonomiskās attīstības centru, kuri neatrodas tie�i TEN-T tīklā, 
pievieno�anu �im transporta tīklam (skatīt 3.4. sadaļu �Vienota transporta un vides 
stratēģija�).  

672.  Atsevi�ķās valsts teritorijās, galvenokārt ārpus galveno pilsētu centriem, investīcijas 
nepiecie�amas vides infrastruktūras (dzeramā ūdens un atkritumu apsaimnieko�anas 
stratēģiju skatīt 3.4. sadaļā �Vienota transporta un vides stratēģija�) un centralizētās 
siltumapgādes infrastruktūras sakārto�anai. Atbilsto�as infrastruktūras trūkums �ajās 
sfērās ievērojami samazina ekonomisko aktivitāti un pasliktina dzīves kvalitāti.  

673.  Investīcijas infrastruktūrā, kas atbalsta augsti izglītota cilvēkpotenciāla sagatavo�anu un 
izmanto�anu, piemēram, vado�o zinātniski pētniecisko centru un universitā�u aprīko�ana, 
ir nepiecie�amas, lai radītu priek�nosacījumus pārejai uz zinā�anām balstītu ekonomiku. 
Tomēr, lai nodro�inātu efektivitāti un ietekmi, �īs investīcijas tiks koncentrētas teritorijās, 
kur jau eksistē kapacitāte un ir skaidri definēts izaugsmes potenciāls.  

674.  Investīcijas vispusīgas informāciju infrastruktūras attīstībā, lai veicinātu efektīvu 
saskarsmi, informācijas izplatī�anu un apstrādi ir nepiecie�amas, lai nodro�inātu 
pieejamību zinā�anām un informāciju līdzekļiem visā valsts teritorijā. IKT pielieto�anas 
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intensitātes veicinā�ana un pieejamības uzlabo�ana telekomunikāciju tīkliem samazinās 
periferitātes negatīvo ietekmi (skatīt 3.2.4.1. sadaļu �Informāciju sabiedrība�).  

675.  Nevienmērīga sociālās infrastruktūras attīstība un ierobe�ota pieeja sabiedriskajiem 
pakalpojumiem neveicina atsevi�ķu valsts teritoriju, īpa�i lauku apvidu un mazo pilsētu, 
pievilcību dzīves vietas izvēlei un jaunu uzņēmējdarbības veidu attīstībai. Tāpēc 
infrastruktūras pasākumi, kas vērsti uz nodarbinātības veicinā�anu, uzņēmējdarbības un 
sociālās infrastruktūras attīstību jāvirza tā, lai rastu labākos specifisko problēmu 
risinājumus mazattīstītajos rajonos, arī ārpus galveno pilsētu centriem. Intervences 
pasākumos veselības aprūpes, sociālās nodro�inā�anas, darba tirgus un profesionālās 
izglītības sistēmas infrastruktūrā un aprīkojumā jāiekļauj arī �o pakalpojumu pieejamības 
un kvalitātes aspekti. �īs investīcijas būs cie�i saistītas ar nodarbinātības veicinā�anas un 
sociālās izstumtības mazinā�anas politiku. Bez tam arī jālīdzsvaro emigrācijas un 
deruralizācijas tendences lielākajā valsts teritorijas daļā.  

  

 

3.2.3. Ilgtermiņa mērķis 
 

676.  �ie VPD intervences pasākumi papildinās nacionālā attīstības plāno�anas procesa 
ilgtermiņa mērķus. Latvijas nacionālās attīstības ilgtermiņa mērķi ir:  

− sasniegt vidējos ES rādītājus uz vienu iedzīvotāju; 
− veicināt līdzsvarotu teritoriālo attīstību; 
− pārveidot Latviju par zinā�anu ietilpīgu ekonomiku. 

677.  �ī stratēģija, īstenojot vīziju par konkurētspējīgas zinā�anu ietilpīgas ekonomikas izveidi, 
veicinās Latvijas labklājības attīstību Eiropas Savienībā.  
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3.2.4. Horizontālie mērķi � Saskaņotība ar Eiropas kopienu 
politikām 

 
3.2.4.1. Informāciju sabiedrība 

 
678.  Lisabonas Eiropadome ir definējusi mērķus un līdzekļus jauno informāciju tehnoloģiju 

piedāvāto iespēju izmanto�anai. Eiropas Komisija iniciatīva par e-Eiropu piedāvā plānu, 
kurā ir iekļautas konkrētas visaptvero�as darbības �o mērķu sasnieg�anai. Latvijā 
informāciju sabiedrības attīstība ir nepiecie�ama, lai nodro�inātu vienmērīgu pāreju uz 
zinā�anām balstītu ekonomiku, paaugstināt tautsaimniecības efektivitāti un tās 
konkurētspēju pasaules, tādējādi veicinot Latvijas labklājības izaugsmi un nodro�inot 
ekonomikas ilgtspējību.  

679.  Tā kā Latvijā ir zems datorlietotāju zinā�anu līmenis un nevienmērīgi attīstīta IKT 
infrastruktūra, informāciju un telekomunikāciju tehnoloģijas netiek pla�i pielietotas nedz 
mājsaimniecībās, nedz uzņēmumos. Atspoguļojot e-Eiropas mērķus, otrās paaudzes54 

informāciju sabiedrības sociāli ekonomiskās programmas �e-Latvija� mērķis ir attīstīt 
IKT infrastruktūru un lietotāju iemaņas, lai palielinātu Latvijas tautsaimniecības 
konkurētspēju un ilgtspējīgu izaugsmi pasaules tirgū, vienlaicīgi paātrinot visas Latvijas 
sabiedrības labklājības līmeņa aug�anu. �e-Latvija� programmas ietvaros tika izstrādāti 
vairāki nacionālas nozīmes projekti, kuri pa�reiz tiek īstenoti (pa�valdību informāciju 
sistēma, Latvijas izglītības informāciju sistēma, Latvijas bibliotēku informāciju sistēma 
u.c.).  

680.  �ī programmē�anas perioda galvenais mērķis ir koncentrēties uz IKT pielieto�anai 
nepiecie�amo zinā�anu nodro�inā�anu visiem sabiedrības slāņiem, nodro�ināt IKT pieejai 
nepiecie�amo infrastruktūru un aprīkojumu, kā arī digitalizēt sabiedriskos pakalpojumus 
visā Latvijas teritorijā. Tas nozīmē informāciju tīklu un infrastruktūras izveido�anu, lai 
radītu pamatu nākotnes informāciju sabiedrības izveidei un uzsāktu Latvijas 
digitalizāciju.  

681.  Telekomunikāciju nodro�inājuma attīstība lauku apvidos tiks īstenota, izmantojot valsts 
un pa�valdību līdzfinansējumu investīcijām IKT attīstībā saskaņā ar Struktūrfondu 
izmanto�anas kritēriju un modalitātes vadlīnijām elektronisko komunikāciju atbalstam, lai 
uzņēmumiem, kuri izmanto �īs komunikācijas, nodro�inātu tām brīvu un uz vienlīdzīgiem 
nosacījumiem balstītu pieeju, tehnoloģisko neitralitāti, izvēloties risinājumus, pieļaujot 
izmaksu seg�anu un pietiekamu investīciju atmaksā�anos.  

 
3.2.4.2. Ilgtspējīga attīstība un vides aizsardzība 

 

682.  Eiropadomes Gēteborgā pieņemtie lēmumi skaidri nosaka interaktīvu pieeju sociālo, 
ekonomisko un vides faktoru apvieno�anu ilgtspējīgas attīstības nodro�inā�anai. Tā kā 
Latvija ir bagāta ar dabas resursiem, tās ilgtspējīga attīstība ir konkurētspējas un sociāli 
ekonomiskās izaugsmes veicinā�anas politiku prioritāte. Latvija ir apņēmusies pildīt 
vairāku vides pārkārto�anas pasākumu prasības, konkrēti:  

− pilsētas notekūdeņu attīrī�ana � līdz 2015.gada 31. decembrim; 

                                                 
54 Nacionālā programma �Informātika� tika izstrādāta 1999.gadā ar mērķi laika periodā no 1999.gadam līdz 2005.gadam 
izveidot un attīstīt informāciju sabiedrību. Programmas projekti pa�laik atrodas sagatavo�anā. 
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− dzeramā ūdens kvalitātes nodro�inā�ana � līdz 2015.gada 31. decembrim; 
− iepakojuma un izlietotā iepakojuma pārstrāde � līdz 2007.gada 31. 

decembrim; 
− IPPC atbilstība 15 iekārtām � līdz 2010.gada 31. decembrim;  
− azbestu saturo�o kaitīgo atkritumu dro�a apglabā�ana � līdz 2004.gada 31. 

decembrim;  
− personu veselības aizsardzība pret jonizējo�ā starojuma briesmām saistībā ar 

medicīnisko apstaro�anu - līdz 2005.gada 31. decembrim;  
− ātri iztvaikojo�u organisko savienojumu izme�i naftas produktu glabā�anas un 

pārkrau�anas laikā - līdz 2008.gada 31. decembrim.  

683.  Atbilsto�i Gēteborgā noteiktajām prioritātēm un pieņemtajām saistībām, �ī 
programmē�anas perioda īsteno�anas horizontālais mērķis paredz vides apsaimnieko�anas 
uzlabo�anu, piesārņojuma samazinā�anu un ilgtspējīgu dabas resursu izmanto�anas 
atbalstī�anu.  

684.  Vides aizsardzības politikas plāns Latvijai tika izstrādāts 2003.gadā. Plānā ir noteikti 
galvenie vides aizsardzības principi un mērķi, kā arī pasākumi �o mērķu sasnieg�anai. 
Īpa�i uzsvērta ir vides politikas integrācijas nozīme citās tautsaimniecības nozarēs 
(piemēram, rūpniecībā, lauksaimniecībā, transportā, me�saimniecībā, zivsaimniecībā un 
citās nozarēs) valsts, reģionālajā un vietējā plāno�anas līmenī. Atbilsto�i plānam vides 
aizsardzības mērķi tiks ievēroti visā VPD ievie�anas laikā. Investīcijas vides, enerģētikas 
un transporta infrastruktūrā ir svarīgs vides situācijas uzlabo�anas priek�nosacījums visā 
valsts teritorijā. Tāpat arī uzņēmējdarbības atbalsts ir virzīts, lai veicinātu videi 
draudzīgas uzņēmējdarbības ievie�anu.  

685.  Latvijā ilgtspējīgas attīstības un vides politikas dokumenti tiek izstrādāti, pamatojoties uz 
analogiem ES dokumentiem (6. Vides rīcības plānu, ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
utt.), ANO dokumentiem (ANO deklarācijām un Vides un attīstības konferenču pamata 
politiskajiem dokumentiem, ANO tūksto�gades deklarāciju) un reģionālajiem 
dokumentiem (Vīzijas un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai, Agenda Baltija 21 utt.). Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādāja un Ministru kabinets to apstiprināja 2002.gada 
augustā. Pasaules ilgtspējīgas attīstības politikas principi ir definēti Riode�aneiro 
Deklarācijā. Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķi ir noteikti, ņemot vērā �os principus, kā 
arī Latvijas ģeogrāfisko atra�anās vietu pasaules perspektīvā, dabas īpatnības, sociālo un 
ekonomisko pieredzi un pa�reizējo situāciju.  

 
3.2.4.3. Vienlīdzīgas iespējas un dzimumu vienlīdzība 

 

686.  Latvijas valdība ir izteikusi gatavību īstenot attiecīgos ES dzimumu vienlīdzības un 
antidiskriminācijas principus. Lielākā daļa likumdo�anas aktu kopuma, kas attiecas uz 
dzimumu vienlīdzību un antidiskrimināciju tika iestrādāta Darba likumā, kas stājās spēkā 
2002.gadā un likumā �Par darba aizsardzību�. Lai pabeigtu �īs nozares likumdo�anas aktu 
kopuma iestrādā�anu, īpa�i, sākot ar 2000.gadu, pieņemto direktīvu iestrādā�anu, pa�laik 
tiek gatavoti nepiecie�amie likumdo�anas grozījumi, kuri tiks pieņemti vēlākais līdz 
2004.gada 1. maijam (izņemot direktīvas, kuras tiks iestrādātas vēlāk atbilsto�i direktīvā 
norādītajam termiņam). Dzimumu vienlīdzības koncepcija tika izstrādāta un Ministru 
kabinets to apstiprināja 2001.gadā. Ratificējot koncepciju, Latvijas valdība ir nolēmusi 
dzimumu vienlīdzības politikas ievie�anai pielietot dzimumu virzienu pieeju. Izstrādātā 
Dzimumu vienlīdzības īsteno�anas programma ir viens no Koncepcijā noteikto mērķu 
sasnieg�anas instrumentiem. �ī programma ir vidēja termiņa politikas plāno�anas 
dokuments un tam ir se�i galvenie mērķi � visu līmeņu izglītība, darba un ģimenes dzīves 
savieno�ana, vardarbības, seksuālās izmanto�anas un cilvēku tirgo�anas novēr�ana un 
�ajos noziegumos cietu�o rehabilitācija, valsts institūciju darbinieku informē�ana un to 
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kapacitātes paaugstinā�ana jautājumos, kas attiecas uz dzimumu vienlīdzību, ilgtspējīgu 
dzimumu vienlīdzības politikas mehānismu veicinā�ana, sociālo partneru, nevalstisko 
organizāciju un pla�saziņas līdzekļu izglīto�ana un informē�ana par dzimumu vienlīdzības 
jautājumiem.  

3.2.4.4. Teritoriālā līdzsvarotība 
 

687.  Latvijā joprojām novērojamas būtiskas sociāli ekonomiskās at�ķirības reģionu starpā. Ja 
�īs tendences netiks novērstas, iespējams, ka lauku iedzīvotāji dosies prom no mazāk 
attīstītajiem rajoniem un līdz ar to pastiprināsies deruralizācijas process. Tāpēc mērķis ir 
ieviest ekonomiskās attīstības pasākumus, kurus līdzfinansēs no ES struktūrfondu 
līdzekļiem, lai uzsāktu lielo ekonomisko un sociālo attīstības at�ķirību mazinā�anu valsts 
reģionu starpā. VPD intervences pasākumi transporta tīkla izveidē koncentrēsies uz 
ekonomisko attīstības centru un nozīmīgu transporta tīklu savstarpēju savieno�anu, 
tādējādi veicinot labāku pieejamību un lielākas ekonomiskās aktivitātes visā valsts 
teritorijā. Atbalsts vides un enerģētikas infrastruktūras attīstībai ir paredzēts, lai novērstu 
infrastruktūras nepilnības rajonos (nelielās apdzīvotās vietās), kuros ir katastrofāls finansu 
līdzekļu trūkums sabiedrisko pakalpojumu sfēras pārstrukturē�anai. Nodarbinātības 
veicinā�anas un cilvēkresursu attīstības pasākumiem, kuri saistīti ar investīcijām cilvēku 
resursos un infrastruktūras atbalstī�anai, jāveicina vienlīdzīga visu Latvijas teritoriju 
attīstība. Tāpēc darba tirgus, izglītības, sociālās nodro�inā�anas un veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība un kvalitāte visā valsts teritorijā ir viens no galvenajiem VPD 
uzdevumiem. Arī integrētai pieejai ietvero�as informāciju sabiedrības attīstībā vajadzētu 
sekmēt teritoriālo līdzsvarotību, līdz minimumam samazinot ģeogrāfisko attālumu un 
zemas apdzīvotības negatīvo ietekmi uz tautsaimniecības attīstību. VPD pasākumu mērķis 
lauku apvidu un piekrastes teritoriju attīstībai koncentrēsies uz līdzsvarotas attīstības 
veicinā�anu un īpa�u ekonomiskās attīstības iespēju nodro�inā�anu lauku un perifērajās 
teritorijās.  

688.  Apzinoties situāciju, ka visas valsts teritorijas attīstība, salīdzinot ar pārējām ES valstīm, 
ir ievērojami atpalikusi, kā arī, ka valsts ekonomika ir būtiski jāpārstrukturē, lai tuvotos 
zinā�anu ietilpīgas ekonomikas stratēģiskā mērķa sasnieg�anai, �im īsajam 
programmē�anas periodam ir izvēlēts struktūrfondu līdzfinansējums visas valsts mērogā. 
Bez tam atbilstības kritēriju diapazons nav teritoriāli ierobe�ots, kā arī nav noteikti īpa�i 
mērķi teritoriālo at�ķirību mazinā�anai. Tajā pa�ā laikā jāņem vērā un jākontrolē 
teritoriālo at�ķirību problēmas visu Programmas pasākumu ievie�anas laikā.  

 
3.2.4.5. Kopējā lauksaimniecības politika 

 
689.  Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) veido noteikumu un mehānismu kopums, kas 

regulē lauksaimniecības produktu ra�o�anu, tirdzniecību un pārstrādi Eiropas Savienībā, 
īpa�i koncentrējoties uz pieaugo�o lauku attīstību.  

690.  EK Līguma 33. pantā ir noteikti KLP mērķi, kuri ir:  
− paaugstināt lauksaimniecības ra�ību, veicinot tehnisko un tehnoloģisko 

attīstību un nodro�inot racionālu lauksaimnieciskās ra�o�anas attīstību un 
optimālu ra�o�anas faktoru, īpa�i darbaspēka, izmanto�anu; 

− nodro�ināt apmierino�u lauku kopienu dzīves līmeni, īpa�i paaugstinot 
lauksaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju ienākumus;  

− stabilizēt tirgu; 
− nodro�ināt krājumu piegādes pieejamību; 
− nodro�ināt krājumu piegādes pieejamību patērētājiem par saprātīgām cenām. 
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691.  EK Programmu vadlīniju periodam no 2000.gada līdz 2006.gadam 3. daļā �Pilsētu un 
lauku attīstība un to ieguldījums līdzsvarotā teritoriālā attīstībā� noteiktas �ādas 
prioritātes:  

− spēcīgāks lauksaimniecības sektors; 
− lauku apvidu konkurētspējas uzlabo�ana; 
− vides un Eiropas lauku mantojuma saglabā�ana. 

692.  Latvijas Lauku attīstības plāns ir izstrādāts līdzfinansējuma saņem�anai no ELGVF 
Garantiju sadaļas programmē�anas periodam no 2004.gada līdz 2006.gadam. Plāna 
izstrādā�ana, ievie�ana un tā īsteno�anai noteiktie mehānismi atbilst EK Regulās 1257/99 
un 445/2002 noteiktajām prasībām, kā arī iestā�anās sarunu laikā panākto vieno�anos.  

693.  Latvijas Lauku attīstības plāna izstrādes mērķis ir, ievērojot ES un nacionālajā 
likumdo�anā noteiktās prasības, nodro�ināt atbalstāmām rīcībām mērķtiecīgu un Latvijas 
apstākļiem pamatotu nacionālā un ES līdzfinansētā finansiālā atbalsta izmanto�anu lauku 
attīstības veicinā�anai laika periodā no 2004.gada līdz 2006.gadam.  

694.  Saskaņā ar Lauku attīstības plānu tiks atbalstīti �ādi lauku attīstības pasākumi:  
− agro-vide; 
− lauksaimniecībai mazāk labvēlīgas teritorijas un teritorijas ar vides 

ierobe�ojumiem; 
− agra pensionē�anās; 
− atbalsts ra�otāju grupām; 
− atbalsts daļējiem pa�apgādes lauksaimniecības uzņēmumiem. 

695.  Latvijas Lauku attīstības plāna īsteno�anas mērķis ir paaugstināt lauku saimniecību 
ienākumu līmeni, attīstīt un paaugstināt ra�o�anas efektivitāti lauku saimniecībās, 
ievērojot vides prasības, un da�ādot lauku ekonomiskās aktivitātes un ienākumus un 
saglabāt lauku apdzīvotību.  

696.  Latvijas Lauku attīstības plāns ir cie�i saskaņots ar VPD un abi dokumenti papildina viens 
otru. Abos programmē�anas dokumentos iekļautie intervences pasākumi nepārklājas.    

 
3.2.4.6. Kopējā zivsaimniecības politika 

 
697.  Kopējā zivsaimniecības politika (KZP) regulē ūdens dzīvo resursu saglabā�anu, 

apsaimnieko�anu un izmanto�anu, akvakultūru, zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
apstrādi un mārketingu dalībvalstu teritorijās, kur nodarbojas ar zivsaimniecību, vai 
Kopienas ūdeņos vai, izmantojot Kopienas zvejas kuģus.  

698.  Kopējās zivsaimniecības politikas galvenais mērķis ir, pamatojoties uz dro�iem 
zinātniskiem ieteikumiem un zivsaimniecības vadības profilaktisku pieeju, koncentrēties 
uz ilgtspējīgu ūdens dzīvo resursu izmanto�anu. Politikas ilgtermiņa mērķis ir integrēt 
KZP Kopienas izstrādātajās ilgtspējīgas attīstības politikās, līdzsvaroti ievērojot vides, 
ekonomiskos un sociālos aspektus.  

699.  Padomes 2002.gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 2371/2002 par zivju krājumu 
saglabā�anu un ilgtspējīgu izmanto�anu Kopējās zivsaimniecības politikas ietvaros 
nosaka galvenos KZP pamatprincipus un mērķus, un tā ir politikas īsteno�anas pamata 
regula. VPD paredzētajiem struktūratbalsta pasākumiem attiecībā uz zivsaimniecības 
nozari jāatbilst Kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem. �ie intervences pasākumi ir 
konkrēti pakļauti Padomes Regulās Nr. 1263/1999 un 2792/1999, kurās jaunākie 
grozījumi izdarīti ar 2002.gada 20. decembra Padomes Regulu (EK) Nr. 2369/2002, 
iekļautām īpa�ajām prasībām un nosacījumiem. �ie nosacījumi ir jāievēro pat izņēmuma 
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gadījumos, ja zivsaimniecības pasākumus līdzfinansē no cita fonda līdzekļiem. 
Intervences pasākumiem, kas saistīti ar ūdens resursu aizsardzību, akvakultūru, apstrādi 
un mārketingu un iek�zemes zvejniecību, jāveicina ilgtspējīga ekonomiskā efektivitāte. 
Paredzētajām strukturālajām darbībām jānodro�ina pietiekama tehniskās un ekonomiskās 
dzīvotspējas garantija un īpa�i jāizvairās no riska iespējas radīt virsprodukciju.  

700.  Lai noteiktu zivsaimniecības nozares prioritātes, ir izstrādātas divas Zivsaimniecības 
nozares nacionālās attīstības programmas apak�programmas (1995.2010):  

− Zvejas flotes attīstības programma (2001-2003);  
− Zivju izstrādājumu ra�o�anas attīstības programma (2001-2006).  

701.  Nacionālās zivsaimniecības politikas galvenais mērķis ir sabalansēt zvejas flotes 
kapacitāti ar pieejamajiem zivju krājumiem, izmantot �os krājumus vietējā un 
starptautiskajā tirgū konkurētspējīgu zivju produktu izstrādājumu ra�o�anai, vienlaicīgi 
veicinot Latvijas zivsaimniecības nozares integrē�anos ES kopējās zivsaimniecības 
politikā.   

702.  Zivju flotes attīstības galvenais mērķis ir efektīva un rentabla Latvijai vietēja un 
starptautiskā tirgū pieejamo zivju krājumu izmanto�ana, lai paaugstinātu zivju 
izstrādājumu konkurētspēju, sabalansētu zivju apstrādes uzņēmumu jaudu ar zivju 
krājumiem un tirgus iespējām, nodro�ināt nozares integrāciju Eiropas Kopienā saskaņā ar 
vispārējo mērķi, kā arī veicināt zvejas flotes attīstību. Jānodro�ina �īs nozares īpa�o 
mērķu sasnieg�ana.   

703.  Zivju izstrādājumu ra�o�anas attīstības mērķis ir struktūras izmaiņu īsteno�ana, attīstot 
tehnoloģiski modernus, efektīvus un konkurētspējīgus zivju apstrādes uzņēmumus, kuros 
tiktu radītas jaunas darba vietas, izmantots visaptvero�s intelektuālais potenciāls un 
piekrastes rajonu infrastruktūra, kā arī tiktu veicināta tālāka Latvijas integrācija Eiropas 
Savienības Kopējā zivsaimniecības politikā.  

704.  VPD apak�prioritātes �Ilgtspējīgas zivsaimniecības attīstības veicinā�ana� ir balstīta uz 
KZP struktūras politiku un ir cie�i saistīta ar citām KZP jomām. Gan KZP, gan nacionālās 
politikas mērķi un prioritātes uzsver zivju krājumu ilgtspējīgas attīstības nozīmi.  

705.  VPD paredzēta ZVFI finansiālā atbalsta izmanto�ana zvejas intensitātes sabalansē�anai, 
kas nozīmē zvejas kuģu izņem�anu no aktīvās zvejas, lai samazinātu zvejas intensitāti. 
Zvejas ostu aprīkojuma attīstības pasākumam vajadzētu paaugstināt nozvejoto zivju 
kvalitāti, palielinot pieejamību zivju atvēsinā�anas un saldētavu iekārtām. Zvejas un 
akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabo�ana veicinās Latvijas ra�o�anas 
pielāgo�anu ES sanitārajām prasībām. Ra�o�anas attīstība ir sociāli nozīmīga, īpa�i 
piekrastes rajonos.  

 
3.2.4.7. Kopienas iniciatīvas 

Interreg 
 

706.  Izstrādājot VPD ir ievērota papildinātība ar Interreg programmām gan programmē�anas 
periodā, gan ievie�anas periodā. Faktiski �o programmu pārklā�anās nav notikusi un ir 
sagatavots mehānisms, kas nodro�ina aktivitā�u dubultu finansējumu.   

707.  �ajā programmē�anas periodā Latvija līdzdarbosies 2 Interreg programmās:  
− Ziemeļu reģiona Interreg IIIC programmā;  
− Baltijas jūras reģiona Interreg IIIB programmā (ieskaitot IIIA prioritātes 

Latvijas-Igaunijas-Krievijas un Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobe�u 
sadarbībai).  
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708.  Vispārīgi zināmā mērā Interreg programmas papildinās VPD Mērķi 1 - Ziemeļu reģiona 
Interreg IIIC programma nodro�inās atbalstu starpreģionālās sadarbības veicinā�anai ES 
valstīs VPD Mērķa 1 atbalstītajās aktivitātēs. Tādējādi Interreg programma veicinās 
labākās politikas pieejas attīstību. Baltijas jūras reģiona Interreg IIIB programma 
nodro�inās transnacionālu struktūru, kuras ietvaros varēs īstenot Mērķa 1 pasākumus. No 
otras puses Interreg programmas atbalstītie transnacionālie kopsadarbības projekti var 
sekmēt konkrētāku un finansiāli apjomīgāku turpmāku projektu (īpa�i attiecībā uz 
infrastruktūru) izstrādā�anu, kurus finansētu no VPD Mērķim 1 paredzētajiem vai 
Kohēzijas fonda līdzekļiem.  

709.  Baltijas jūras reģiona Interreg IIIB programmas Latvijas-Igaunijas-Krievijas un Latvijas-
Lietuvas-Baltkrievijas pārrobe�u prioritātes zināmā mērā papildinās VPD Mērķi 1. 
Prioritā�u mērķis ir veicināt VPD mērķus sasnieg�anu, pierobe�as reģionos izmantojot 
pārrobe�u sadarbības pievienoto vērtību. Interreg prioritā�u projektu atbilstības pamata 
kritēriji nodro�ina atbalstāmo pasākumu sadalī�anu starp �īm divām programmām. �o 
prioritā�u ietvaros projektu robe�valstīm jāgūst labums ietekmes izteiksmē; kā arī 
jāievēro, lai projekti nesaņemtu papildu finansējumu no citiem ES atbalsta līdzekļiem.  

 
Equal 

 

710.  Gan VPD, gan Equal programmas ir stratēģiski saistītas ar Eiropas nodarbinātības un 
integrācijas veicinā�anas prioritātēm, kuras nodro�ina �o abu programmu vispārēju 
vienotību. Equal programmas specifika nosaka, ka paredzētie pasākumi ir novirzīti 
konkrēta mērķa sasnieg�anai un atbalsta saņēmēju grupas ir mazākas, bet vispārējā 
stratēģiskā struktūra VPD un Equal Kopienas iniciatīvu programmai ir vienāda.  
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3.3. Cilvēkresursu attīstības atsauces politikas ietvars 
 
711.  1995.gadā Luksemburgā parakstītajā Eiropas Līgumā Latvija ir apņēmusies ievērot 

prasības nodarbinātības jomā. Pamatojoties uz Lisabonas un Stokholmas ES valstu 
galotņu tik�anās laikā izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem (panākt 67% kopējo 
nodarbinātības rādītāju un sievie�u nodarbinātības rādītāju 57% līdz 2005.gadam, kā arī 
ilgtermiņa mērķi � panākt 70% nodarbinātības rādītāju, sievie�u nodarbinātību 60% un 
55-64 gadus vecu cilvēku nodarbinātību 50% līdz 2010.gadam) un novērtējumu par 
progresu, kāds panākts, pielāgojot nodarbinātības sistēmu, lai varētu īstenot Eiropas 
Nodarbinātības stratēģiju, Latvijas valdība un Eiropas Komisija ir sagatavoju�as un 
parakstīju�as Kopējo deklarāciju par Latvijas nodarbinātības politikas prioritātēm; 
2003.gadā ir izstrādāts Nacionālais nodarbinātības plāns; un 2003.gada decembrī tiks 
parakstīts Kopējais iekļau�anās memorands. Struktūrfondu intervences cilvēkresursu 
attīstības jomā galvenie mērķi ir uzlabot darbaspēka konkurētspēju un kvalitāti, 
izmantojot mū�a izglītību, reģionālo un vietējo attīstību, informācijas sabiedrību, 
vienādas iespējas sievietēm un vīrie�iem, un veicināt sociālo kohēziju un ekonomisko 
izaugsmi, darbaspējas un nodarbinātības attīstību.  

 

3.3.1. Kopējā deklarācija [par Latvijas nodarbinātības politikas 
prioritātēm] 

 
712.  2003.gada 6. februārī Latvijas valdība un Eiropas Komisija parakstīja Kopējo deklarāciju 

par Latvijas nodarbinātības un darba tirgus politikas prioritātēm (KD). KD atspoguļo 
norunātu nodarbinātības un darba tirgus mērķu kopumu, kas nepiecie�ams, lai veicinātu 
valsts darba tirgus transformāciju; lai turpinātu nodarbinātības sistēmas pielāgo�anu, lai 
varētu īstenot Nodarbinātības stratēģiju, un tās sagatavo�anu iestājai Eiropas Savienībā. 
Īpa�a uzmanība ir pievērsta nepiecie�amībai veicināt un vadīt strukturālas pārmaiņas, lai 
izveidotu elastīgus un adaptēties spējīgus darba tirgus, kas ir piemēroti dinamiskai tirgus 
ekonomikai kā Vienotā tirgus sastāvdaļai; lai radītu pareizus stimulus darba vietu 
izveidei; lai veiktu investīcijas cilvēkresursos un veicinātu aktivizē�anos un profilaksi.  

713.  Kopējā deklarācijā ir noteiktas vairākas prioritāras politikas jomas, kur vēl aizvien 
Latvijas darba tirgū ir nepiecie�ams progress un kur būtu jāveic nepārtraukta uzraudzība 
Nodarbinātības politikas pārskatī�anas kontekstā: 

− sabalansēti centieni (pētījumu, analīzes, informācijas sistēmu un attiecīgu 
politikas pasākumu noteik�anas jomā), lai labāk izprastu strukturālās 
at�ķirības darba tirgū; 

− mērķtiecīga izglītības reformas īsteno�ana, īpa�u uzmanību pievēr�ot tam, lai 
samazinātu atskaitīto audzēkņu skaitu (pamatskolās un pamata arodizglītības 
iestādēs) un lai saskaņotu arodizglītību un arodsagatavo�anu ar darba tirgus 
vajadzībām; 

− tālākizglītības un pārkvalifikācijas papla�inā�ana saistībā ar skaidru mū�a 
izglītības stratēģiju un atbilsto�u likumdo�anas bāzi; 

− �nodarbinātībai draudzīgas� darba samaksas tendenču uzturē�ana, izmantojot 
sociālo partneru vienprātību, atbilsto�i pieaugo�ajai darba produktivitātei; 

− �nodokļu sloga� samazinā�ana, it īpa�i ieņēmumu līmeņos, kas ir zemāki par 
vidējo;  
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− bezdarba pabalstu maksājumu pa�reizējās struktūras pilnveido�ana, tajā pa�ā 
laikā uzlabojot sociālās palīdzības snieg�anu bezdarbniekiem, kas nav tiesīgi 
saņemt pabalstu; 

− darba meklē�anu un nodarbinātību atbalsto�as un veicino�as aktīvas 
stratēģijas īsteno�ana, sistemātiski izmantojot profesionālās izglītības 
sistēmu, lai palīdzētu bezdarbniekiem visā laikā, kamēr viņi ir bez darba. Būs 
nepiecie�ami pasākumi, lai palielinātu bezdarbnieku reģistrācijas līmeni 
Nodarbinātības valsts dienestā (NVD) ar mērķi garantēt atklātību, attiecīgo 
pakalpojumu pieejamību un informācijas par darba piedāvājumiem 
caurspīdīgumu; 

− aktīvu darba tirgus programmu papla�inā�anai �īs aktivizē�anas stratēģijas 
ietvaros būtu jābūt vērstai uz darba tirgus mazāk aizsargātajām grupām, 
dodot priek�roku apmācības un cilvēkresursu pasākumiem, nevis tiem, kas 
nodro�ina tikai [algotus] pagaidu sabiedriskos darbus; 

− Dzimumu vienlīdzības koncepcijas īsteno�ana; 
− aizvien lielākas uzmanības veltī�ana attīstības atbalstam un darba tirgus 

intervencēm bezdarba visvairāk skartajos reģionos, it īpa�i Latgalē; 
− Eiropas Sociālā fonda īsteno�anai nepiecie�amo institūciju [izveides] 

pabeig�ana un nostiprinā�ana.  

 

3.3.2. Eiropas Nodarbinātības stratēģija un nodarbinātības vadlīnijas 
 
714.  Kop� 1999.gada Latvija ir ievērojusi Eiropas Nodarbinātības stratēģiju un nodarbinātības 

vadlīnijas, izmantojot valdības apņem�anos, kas izteikta Ministru kabineta koncepcijā 
�Par nodarbinātības veicinā�anu [valstī]� (pieņemta 1999.gadā) un izstrādājot ikgadēju 
Nacionālo nodarbinātības plānu (NNP). NNP paredz NVD uzdevumus, prioritātes un 
pasākumus nodarbinātības veicinā�anas un bezdarbnieku un darba meklētāju darbaspējas 
pilnveido�anas jomā, kā arī turpmāku aktīvu nodarbinātības pasākumu izstrādi. Tas 
nosaka arī NVD uzdevumus ar mērķi uzlabot iespējamības pētījumu par pieprasījumu 
darba tirgū kvalitāti un kvantitāti un attīstīt informācijas plūsmu par darbaspēka 
pieprasījumu un piedāvājumu.  

715.  2003.gada NNP nodarbinātības veicinā�anas pasākumi ir cie�i saistīti ar KD prioritā�u un 
ES nodarbinātības vadlīniju dalībvalstu politikām īsteno�anu. 2003.gadam izvēlētie NNP 
nodarbinātības pasākumi pamatojas uz Latvijas pa�reizējo ekonomisko un sociālo 
situāciju, ņemot vērā ES dalībvalstu pieredzi. Atbilsto�i iedibinātajai procedūrai, 
2003.gada NNP izstrādē un prioritā�u noteik�anā, novērtē�anā un atlasē aktīvi iesaistījās 
gandrīz visas ministrijas, sociālo partneru un pa�valdību pārstāvji., Lai īstenotu 2003.gada 
NNP ietvertos aptuveni 57 pasākumus, ir atvēlēti apmēram 22,5 miljoni LVL.  

716.  2003.gada NNP paredz �ādus pasākumus: 

717.  Bezdarbniekiem un neaktīvajiem paredzēto aktīvo un profilaktisko pasākumu jomā (G1): 
− bezdarbnieku profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas 

paaugstinā�ana; 
− pasākumi bezdarbnieku konkurētspējas uzlabo�anai; 
− subsidētas darba vietas jaunie�iem bez darba pieredzes; 
− subsidētas darba vietas ilgsto�iem bezdarbniekiem un mazāk 

konkurētspējīgiem bezdarbniekiem; 
− subsidētas darba vietas bezdarbniekiem - invalīdiem; 
− profesionālās orientācijas un konsultē�anas turpmāka izplatī�ana, nodro�inot 

pla�āku pakalpojumu pieejamību pieaugu�ajiem, jaunie�iem un 
bezdarbniekiem; 
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− reģionālo (vietējo) vajadzību analīze un līdzekļu novirzī�ana aktīviem darba 
tirgus pasākumiem bezdarba visvairāk skartajos reģionos; 

− ieguldījumi nodarbinātības dienestu IT sistēmās, lai uzlabotu datu apstrādi, 
informācijas apmaiņu un pakalpojumus, kas sniedzami bezdarbniekiem un 
sadarbības partneriem; 

− nodarbinātības dienestu sadarbības ar vietējiem darba devējiem (local actors) 
pilnveido�ana vietējo nodarbinātības plānu izstrādes jomā.  

718.  Darba vietu radī�anas un uzņēmējdarbības jomā (G2): 
− uzņēmējdarbības vides uzlabo�anas pasākumi; 
− pētījumu veik�ana par administratīvajām procedūrām Latvijā un 

uzņēmējdarbības vides uzlabo�anu; 
− MVU [attīstības] kreditē�anas programmas īsteno�ana (otrais posms); 
− Garantiju aģentūras darba un efektivitātes pilnveido�ana atbilsto�i darba 

tirgus prasībām; 
− konsultācijas uzņēmējdarbības uzsācējiem nodro�inā�ana; 
− datu bāzes izveide par uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem un iniciatīvām 

(ES Daudzgadējās uzņēmumu un uzņēmējdarbības programmas 2001. � 
2005.gadam ietvaros); 

− "Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstības programmu" īsteno�ana.  

719.  Darba tirgus pielāgo�anās spēju un mobilitātes veicinā�anas jomā (G3): 
− sociālo partneru spējas attīstīt divpusēju sociālo dialogu (PHARE projekts) 

nostiprinā�ana, lai labāk sabalansētu darba apstākļu uzlabo�anu, darba 
organizāciju uzņēmumā, apmācību pieejamību u.c.; 

− elastīgāku darba līgumu formu ievie�anas iespēju izvērtē�ana;  
− darbinieku un darba devēju informē�ana par to tiesībām (iespējām) saistībā ar 

darba organizāciju industriālo attiecību jomā.  

720.  Cilvēku kapitāla un mū�a izglītības veicinā�anas jomā (G4): 
− jaunu profesiju standartu izstrādā�ana un ievie�ana atbilsto�i darba tirgus 

vajadzībām un tautsaimniecības tendencēm, iesaistot �ajā procesā sociālos 
partnerus; 

− izglītības iestā�u stiprinā�ana, nodro�inot pieprasītas mācību programmas un 
pilnveidojot pasniedzēju iemaņas; 

− atbalsts pētījumiem un izpētei par piedāvājumu un pieprasījumu darba tirgū 
un rezultātu un konstatējumu īsteno�anas atvieglo�ana; 

− valsts bud�eta finansēto studiju vietu skaita augstskolās optimizē�ana 
(palielinot profesionālo studiju programmu skaitu, pirmā līmeņa profesionālo 
studiju programmu īpatsvaru, studiju vietu skaitu in�enierzinātņu un IT 
tehnoloģiju jomā, samazinot studiju vietu skaitu sociālo zinātņu un pedagogu 
izglītības jomā un palielinot studiju vietu skaitu doktorantūrā visās studiju 
jomās); 

− informācijas par profesionālo orientāciju un konsultē�anu izplatī�anu; 
− kvalifikācijas cel�anas pasākumi zemniekiem un lauku uzņēmējiem. 

721.  Darbaspēka piedāvājuma palielinā�anas un aktīva darba mū�a paildzinā�anas (active 
ageing) veicinā�anas jomā (G5): 

− lielākas uzmanības pievēr�ana, lai atbalstītu pirmspensijas vecumu 
sasniegu�iem bezdarbniekiem paredzētus aktīvus darba tirgus pasākumus; 

− darba vietu pieejamības nodro�inā�ana noteiktām bezdarbnieku grupām, 
izmantojot subsidētas darba vietas ilgsto�iem bezdarbniekiem, 
bezdarbniekiem- invalīdiem, mazāk konkurētspējīgiem bezdarbniekiem, kas 
sasniegu�i pirmspensijas vecumu; 
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− bezdarbniekiem paredzēta profesionālā orientācija, veicinot aktīvu 
iesaistī�anos darba tirgū. 

722.   Dzimumu līdztiesības jomā (G6): 
− bezdarbnieču sievie�u iesaistī�anas tādos aktīvos darba tirgus pasākumos kā 

apmācība un pārkvalifikācija, subsidētas darba vietas u.c., veicinā�ana; 
− darba iespēju veicinā�ana vecākiem pēc bērnu kop�anas atvaļinājuma; 
− profesionālās orientācijas un konsultē�anas pakalpojumu snieg�ana sievietēm; 
− informācijas izplatī�anas pasākumi par dzimumu līdztiesības jautājumiem un 

tās aspektiem darba tirgū.  

723.  Mazāk aizsargātu (disadvantaged) cilvēku integrē�anas veicinā�anas un viņu 
diskriminē�anas darba tirgū novēr�anas jomā (G7): 

− aktīvi nodarbinātības veicinā�anas pasākumi noteiktām personu grupām: 
personām no 15 līdz 25 gadu vecumam; personām, kurām ir noteikta 
invaliditāte; personām pēc bērnu kop�anas atvaļinājuma; pirmspensijas 
vecumu sasniegu�ām personām, kurām līdz valsts vecuma pensijas 
pie�ķir�anai nepiecie�amā vecuma sasnieg�anai atliku�i ne vairāk kā 5 gadi; 
personām, kas Nodarbinātības valsts dienesta uzskaitē ir ilgāk par vienu 
gadu; personām pēc soda izcie�anas brīvības atņem�anas iestādēs; un citām 
mērķa grupām; 

− speciālām personu grupām (vīrie�iem, sievietēm, bezdarbniekiem pēc bērna 
kop�anas atvaļinājuma u.c.) paredzētu pasākumu veicinā�ana, lai palīdzētu 
viņiem celt [savu] darbaspēju un konkurētspēju. 

724.  Reģionālās nodarbinātības at�ķirību novēr�anas jomā (G10): 
− arodizglītības teritoriālo padomju izveido�ana;  
− iesākto projektu turpinā�ana un jaunu projektu izstrādā�ana Īpa�i atbalstāmo 

reģionu attīstības programmas ietvaros; 
− nodarbinātības veicinā�anas pasākumu plānu izstrādā�ana pilsētām un lauku 

rajoniem.  

 

3.3.3. Kopējais iekļau�anās memorands 
 
725.   Kopējais iekļau�anās memorands ir politikas dokuments, kas definē galvenos politikas 

izaicinājumus un nosaka prioritātes un nepiecie�amo vidēja un ilgtermiņa rīcību, lai 
veicinātu sociālo iekļau�anu, un tas būs par pamatu Nacionālajam rīcības plānam. 
2003.gada decembrī Eiropas Kopiena un Latvijas valdība savstarpēji parakstīs Kopējo 
iekļau�anās memorandu.  

726.  �ādi galvenie politiskie mērķi ir atzīti par būtiskiem, lai mazinātu nabadzību un sociālo 
atstumtību Latvijā: 

− Ar izglītības iegū�anas iespējām un izglītības kvalitāti saistīto problēmu 
pārvarē�ana. Tas ietvers cie�u sadarbību ar uzņēmumiem (darba devējiem) 
un darbinieku pārstāvjiem, lai radītu labvēlīgu vidi darba tirgum; radītu 
jaunas darbavietas; nodro�inātu darbaspēka mobilitāti; palielinātu resursus 
pasākumiem, lai veicinātu sociāli atstumtu grupu darbaspēju; un izstrādātu 
sadarbības tīklus un partnerības starp valsts un pa�valdību institūcijām un 
NVO un sociālajiem partneriem vietējā līmenī. Īpa�a uzmanība būtu veltāma 
centieniem, kas paredzēti tādām sociālās atstumtības riska grupām kā ilgsto�i 
bezdarbnieki, pirmspensijas vecumu sasniegu�i cilvēki, gados jauni 
bezdarbnieki, personas, kurām noteikta invaliditāte, daudzbērnu un vientuļo 
vecāku ģimenes, sievietes, etniskās minoritātes u.c. 
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− Iekļaujo�a darba tirgus izveide un nodarbinātības veicinā�ana. Tas 
ietvers labvēlīgas vides radī�anu darba tirgum; jaunu darbavietu radī�anu; 
darbaspēka mobilitātes nodro�inā�anu; resursu palielinā�anu pasākumiem, lai 
veicinātu sociāli atsumtu grupu darbaspēju; un sadarbības tīklu un partnerību 
veido�anu starp valsts un pa�valdību institūcijām un NVO un sociālajiem 
partneriem vietējā līmenī. Īpa�a uzmanība būtu veltāma centieniem, kas 
paredzēti tādām sociālās atstumtības riska grupām kā ilgsto�i bezdarbnieki, 
pirmspensijas vecumu sasniegu�i cilvēki, gados jauni bezdarbnieki, personas, 
kurām noteikta invaliditāte, sievietes, vientuļie vecāki, daudzbērnu ģimenes 
u.c. Ir arī jāizpēta saikne starp bezdarbu, etnisko izcelsmi, valodas prasmi un 
reģionālajām at�ķirībām, lai vispiemērotākajā veidā palielinātu etnisko 
minoritā�u nodarbinātības līmeni. 

− Piemērota mājokļa nodro�inā�ana. �ajā gadījumā īpa�a uzmanība tiks 
pievērsta, pirmkārt, atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu cilvēkiem, kas nespēj 
atrast mājokļus mājokļu tirgū, it īpa�i tādām �vārīgām� grupām kā ģimenes ar 
bērniem, pilngadību sasniegu�iem bāreņiem, biju�ajiem cietumniekiem. Otrai 
pasākumu grupai būtu jāatbalsta tās rezidentu grupas, kam nav pietiekamu 
ienākumu, lai samaksātu par ģimenes izmantoto dzīvojamo platību un par 
komunālajiem pakalpojumiem, it īpa�i ģimenes ar bērniem un vientuļi veci 
cilvēki pilsētās, it īpa�i tie, kas dzīvo denacionalizētos mājokļos. Tre�kārt, 
īpa�i atbalsta pasākumi tiks nodro�ināti personām, kurām noteikta 
invaliditāte. Ceturtkārt, ir svarīgi speciāli pasākumi, lai palīdzētu cilvēkiem 
(piemēram, vardarbības upuriem, cilvēku tirdzniecības upuriem, biju�ajiem 
cietumniekiem u.c.) pārvarēt īslaicīgas grūtības, nodro�inot viņiem pagaidu 
mājokļa iespējas un rehabilitāciju, kamēr nav pārvarēta krīzes situācija, kas 
kavē sociālo iekļau�anu.  

− Adekvātu ienākumu nodro�inā�ana visiem. Izmantojot algas, nodokļu 
politiku un sociālās aizsardzības sistēmu, lai nodro�inātu iespēju saglabāt 
cilvēka pa�cieņu, pievēr�ot īpa�u uzmanību cilvēkiem, kas ir pakļauti 
vairākiem sociālās atstumtības riskiem, piemēram, bezdarbniekiem, kuriem 
noteikta invaliditāte, vientuļiem vecākiem � bezdarbniekiem, 
bezpajumtniekiem unc.  

− Sociālo pakalpojumu attīstība. Tas nozīmē nodro�ināt iespēju cilvēkiem 
saņemt sociālos pakalpojumus atbilsto�i savām vajadzībām un pēc iespējas 
tuvāk savai dzīvesvietai. To varētu panākt, izglītojot profesionālus 
speciālistus un ceļot viņu kvalifikāciju; un attīstot pakalpojumu tīklu, 
vienlaicīgi uzlabojot �o pakalpojumu snieg�anai nepiecie�amo infrastruktūru.  

− Iedzīvotāju nodro�inā�ana ar valsts garantēto minimālo veselības aprūpi 
un nepiecie�amo medikamentu saņem�anas nodro�inā�ana. Tiks veikti 
vienlaicīgi profilaktiski pasākumi, lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību 
un lai samazinātu sociālo slimību (tuberkuloze, HIV/AIDS, seksuāli 
transmisīvās infekcijas u.c.) izraisīto mirstību. 

− Ģimeņu solidaritātes stiprinā�ana un bērnu tiesību aizsardzība. �ādu 
centienu mērķis ir veidot veselīgu un labvēlīgu sociālo un ekonomisko vidi 
ģimeņu attīstībai. Īpa�a uzmanība tiks pievērsta jaunajām ģimenēm un 
ģimenēm ar bērniem, lai novērstu potenciālas krīzes situācijas, kā arī lai 
sniegtu atbalstu krīzes situācijā.  

− Institūciju sadarbības tīkla izveide un organizāciju kapacitātes 
palielinā�ana. Tas nozīmē institūciju sadarbības tīklu veido�anu un 
sadarbības veicinā�anu starp valsts, pa�valdību, nevalstiskajām un privātajām 
organizācijām, lai politiku realizē�anu un īsteno�anu. Tas ietvers arī to 
organizatoriskās kapacitātes palielinā�anu. Cilvēkresursu attīstība ir tikpat 
svarīga kā politisku atbalsta sistēmu īsteno�ana un efektīvas, uz sadarbību 
balstītas partnerības veido�ana.  
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3.3.4. ESF saiknes ar citiem strukturālajiem fondiem 
      
727.  Ņemot vērā ESF kā galvenā ES finan�u instrumenta cilvēkresursu attīstībai un darba 

tirgus funkcionē�anas pilnveido�anai intervences mērķus, ESF finansējums ir paredzēts, 
lai finansētu prioritāti "Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicinā�ana". �īs 
prioritātes ietvaros īstenojamie pasākumi atbilst ES Eiropas Nodarbinātības stratēģijai un 
iepriek�minētajiem nacionālās nodarbinātības stratēģijas dokumentiem. Ieguldījumi, kas 
nepiecie�ami, lai nodro�inātu cilvēkresursu attīstību, ir definēti Vienotā 
programmdokumenta prioritātes �Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicinā�ana� 
ietvaros. Tiks nodro�ināta cie�a koordinē�ana, lai panāktu maksimālu komplementāro 
efektu: 

− ar prioritāti "Teritoriālās kohēzijas veicinā�ana" � pasākumi izglītības, 
veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstībai, ko finansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds; 

− ar prioritāti "Uzņēmējdarbības un inovāciju vecinā�ana" � pasākumi, lai 
atbalstītu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību un inovāciju veicinā�anu un 
lai attīstītu ar uzņēmējdarbību saistītu infrastruktūru, ko finansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds; 

− ar prioritāti "Lauksaimniecības un lauku attīstības veicinā�ana" � apmācību 
pasākumi, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds;   

− ar prioritāti "Ilgtspējīgas zivsaimniecības attīstības veicinā�ana", ko finansē 
Zivsaimniecības vadības finansē�anas instruments.  

728.  Koordinē�anas mehānisms starp iesaistītajām institūcijām, programmas pieeja un 
apmācība nodro�inās sinerģijas efektu un ļaus izvairīties no pasākumu pārklā�anās.  

 

3.3.5. Eiropas Sociālā fonda politikas jomas 
 

729.   Tiks veikta turpmāka cilvēkresursu attīstības un nodarbinātības jautājumu turpmāka 
analīze atbilsto�i ESF piecām politikas jomām.  

 

Aktīvu darba tirgus politiku izstrādā�ana un veicinā�ana (ESF 1. politikas 
joma) 

 
730.  Pozitīvas tendences valsts sociāli ekonomiskajā attīstībā un ekonomiskā izaugsme pēdējo 

gadu laikā ir panākta, pateicoties galvenokārt produktivitātes izaugsmei, minimāli 
mainoties nodarbināto skaitam. Latvijas nodarbinātības rādītājs atpaliek no vidējā rādītāja 
Eiropas Savienībā un bezdarbs Latvijā vēl aizvien ir liels � 12% 2002.gadā, it īpa�i lauku 
rajonos, un tas ievērojami at�ķiras pa reģioniem, ņemot vērā augsto reģionālo 
neizlīdzinātību (regional imbalances). Latvijas ekonomikas pārstrukturē�ana un 
globalizācijas procesi radīja situāciju, kurā lielas iedzīvotāju daļas prasmes kļuva 
nevajadzīgas vai neaktuālas; par to liecina augstais bezdarba līmenis un zemais 
ekonomiskās aktivitātes līmenis. Cilvēkiem nav pietiekamas pieejas informācijai par 
darba tirgus tendencēm un profesionālās apmācības iespējām, un tas rada papildus 
problēmas integrācijai darba tirgū.  
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731.   Nodarbinātības valsts dienests (NVD) sadarbībā ar citām institūcijām (piemēram, 
izglītības iestādēm, sociālajiem partneriem) īsteno nodarbinātības veicinā�anas 
pasākumus: aktīvus darba tirgus pasākumus (apmācība un pārkvalifikācija, pagaidu 
sabiedriskie darbi, pasākumi konkurētspējas veicinā�anai). Īpa�a uzmanība tiek pievērsta 
tam, lai �ajās aktivitātēs iesaistītu gados jaunus, ilgsto�us, pirmspensijas vecumu 
sasniegu�us bezdarbniekus, bezdarbniekus ar īpa�ām vajadzībām un citas sociālās 
atstumtības grupas.  

732.  Reģistrēto bezdarbnieku skaits ir aptuveni 1,3 reizes zemāks nekā bezdarba rādītājs, kas 
noteikts saskaņā ar SDO (LFS) metodoloģiju. �āda at�ķirība ir skaidrojama ar vairākiem 
iemesliem: ne visi cilvēki ir tiesīgi saņemt bezdarbnieku pabalstu, daudzi bezdarbnieki 
neinteresējas par pārkvalifikācijas programmām vai nespēj tās apgūt (it īpa�i 
pirmspensijas vecumā); bie�i vien nav viegli īstenot visas prasības, lai iegūtu reģistrēta 
bezdarbnieka statusu u.c. Nodarbinātības dienestu piedāvātie aktīvie nodarbinātības 
pasākumi ir svarīgs instruments, lai palielinātu bezdarbnieku konkurētspēju un 
darbaspēju. Par to liecina tas, ka 2002.gadā vairāk nekā 79% no reģistrētajiem 
bezdarbniekiem, kas piedalījās profesionālajā apmācībā, atrada pastāvīgu darbu. 
2002.gadā apmācība notika galvenokārt reģionālajos centros; kursi tika organizēti 
iespējami tuvu bezdarbnieku dzīves vietām, un kursu izvēle ir atkarīga no profesiju 
pieprasījuma, darba devēju prognozēm par uzņēmuma attīstību un no bezdarbnieka 
iepriek�ējās izglītības. Stratēģiskā pieeja, lai novērstu at�ķirības starp reģistrēto bezdarbu 
un LFS datiem, ir sociālo partneru iesaistī�ana visos posmos, lai uzlabotu situāciju darba 
tirgū gan vietējā, gan nacionālajā līmenī. Sadarbības sistēma starp nodarbinātības 
dienestiem, pa�valdībām un sociālajiem partneriem ir ievērojami uzlabota, un gandrīz 
visām pa�valdībām ir izstrādāti vietējie nodarbinātības veicinā�anas plāni. Notiks visu 
pakalpojumu turpmāka korekcija atbilsto�i darba tirgus vajadzībām. �ajā kontekstā 
nodarbinātības dienestu administratīvā kapacitāte tiks uzlabota, pilnveidojot personāla 
iemaņas un zinā�anas, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, attīstot darba metodes un darba 
vidi, lai panāktu atbilstību vietējām partnerībām. Tajā pa�ā laikā tiks plānoti atbalsta 
pasākumi, lai palielinātu vietējo darba devēju (local actors) spēju rīkoties vietējās 
partnerības ietvaros un veicinātu vietējās iniciatīvas saistībā specifiskiem nodarbinātības 
jautājumiem, kas ir aktuāli to pa�valdībās un reģionos. Tiks izmantoti pētījumi un izpēte 
par at�ķirībām darba tirgū un starp noteiktām grupām darba tirgū; tiks veicināta 
padziļināta darba tirgus procesu analīze; un tiks veikti koriģējo�i pasākumi. Tiks veicināta 
arī informācijas sistēmu uzlabo�ana un piekļuve informācijai par darba tirgus 
jautājumiem, un nodarbinātības dienestos pla�āk izmantos ICT un e-apmācību metodes.  

733.   Latvie�u valodas neprasme var būt riska faktors, lai integrētu darba tirgū cilvēkus, kam 
latvie�u valoda nav dzimtā valoda. Lai risinātu �o problēmu, NVD ir īstenota valodas 
apmācība �ai bezdarbnieku grupai. Latvie�u valodas apmācību ir atbalstīju�i arī 
starptautiski finansētāji, proti, ES Phare programma, UNDP un citi. Phare palīdzības 
ietvaros latvie�u valodas apmācības komponente ir ietverta sabiedrības integrācijas 
projektos, un to veic Latvie�u valodas programmas vienība (Latvian Language 
Programme Unit), kas darbojas pie Izglītības un zinātnes ministrijas. No 1998.gada līdz 
2003.gadam Phare �im nolūkam ir pie�ķīrusi 4,2 MEUR; par 1,7 MEUR no kopējās 
summas vēl nav noslēgti līgumi. Phare palīdzības ietvaros latvie�u valodas apmācība ir 
sniegta vairākām mērķa grupām, ieskaitot bezdarbniekus. 2003.gadā ir plānots apmācīt 
apmēram 700 bezdarbniekus. Phare projektu ietvaros atbalstītās aktivitātes tie�i atbalsta 
Latvie�u valodas apmācības nacionālo programmu (LVANP) � 10 gadu nacionālo 
iniciatīvu (no 1996. gada līdz 2006.gadam), ko īsteno Latvie�u valodas programmas 
vienība. Katru gadu LVANP tiek pie�ķirti apmēram 640 000 EUR no valsts bud�eta, 
apmēram 1 MEUR no Apvienoto nāciju attīstības programmas un apmēram 400 000 USD 
no divpusējās palīdzības. 2003.gadā LVANP ietvaros latvie�u valodas apmācību ir 
saņēmu�i skolu pedagogi. LVANP dod arī ievērojamu ieguldījumu pieaugu�o 
tālākizglītībā. 2003.gadā latvie�u valodas apmācību ir saņēmu�i iek�lietu [struktūru], 
medicīnas, bērnudārzu darbinieki, armijā iesauktās personas un cilvēki ar īpa�ām 
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vajadzībām (handicapped), kopā pavisam 2700 pieaugu�ie. Naturalizācijas pārvalde ir vēl 
viens nozīmīgs latvie�u valodas apmācības nodro�inātājs tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas 
vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas ceļā. 2002.gadā �im nolūkam no valsts 
bud�eta tika pie�ķirti apmēram 48 000 EUR, bet 2003.gadā � apmēram 76 000. 
Apvienoto nāciju attīstības programma atbalsta Naturalizācijas pārvaldi, ik gads pie�ķirot 
50 000 USD. 2003.gadā Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja konkursu �Latvie�u 
valodas apmācība pieaugu�ajiem�, pie�ķirot no valsts bud�eta 45 000 EUR. Pieteicās 
valsts un pa�valdību institūcijas un izglītības iestādes, un tika saņemti 56 projektu 
pieteikumi. �ī programma turpināsies arī 2004.gadā.  

734.  Svarīgi nodarbinātības un aktivitātes veicinā�anas aspekti ir arī �nodarbinātībai 
draudzīgas� darba samaksas tendenču uzturē�ana, izmantojot sociālo partneru 
vienprātību, atbilsto�i pieaugo�ajai darba produktivitātei, �nodokļu sloga� samazinā�ana, 
it īpa�i ieņēmumu līmeņos, kas ir zemāki par vidējo, bezdarba pabalstu maksājumu 
pa�reizējās struktūras attīstība, aktīvas stratēģijas īsteno�ana, lai atbalstītu un veicinātu 
darba meklē�anu un darbaspēju un aktīvu darba tirgus programmu papla�inā�ana.  

735.  Lai nodro�inātu darbaspēka kvalifikāciju atbilstību darba tirgus attīstības tendencēm un 
tautsaimniecības attīstībai un lai veicinātu darbaspēka konkurētspēju, prioritātes 
"Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicinā�ana" ietvaros ir paredzēts pasākums 
"Nodarbinātības veicinā�ana". �is pasākums ietver vairākas profilaktiskas iniciatīvas 
(nodarbināto personu prasmju līmeņa cel�ana) un aktīvas nodarbinātības iniciatīvas 
bezdarbniekiem. �ī pasākuma uzmanības centrā ir informācijas un saskarsmes iemaņas un 
citas mūsdienu pasaulei svarīgas iemaņas, kā arī latvie�u valodas prasme. �is pasākums 
nodro�inās atbalstu to institūciju kapacitātes palielinā�anai, kuras atbild par darba tirgus 
politiku īsteno�anu (ieskaitot vietējā līmeņa institūcijas): sistemātiska darbinieku 
apmācī�ana darba vietā, informācijas iniciatīvas par nodarbinātības dienestu pieejamību 
un par situāciju darba tirgū, kā arī pētījumi par darba tirgus jautājumiem.  

 

Vienādu iespēju nodro�inā�ana iesaistei darba tirgū 
(ESF 2. politikas joma) 

 
736.  Svarīgs jautājums, lai nodro�inātu visiem vienādas iespējas piedalīties sociālajā dzīvē un 

darba tirgū, ir speciālu pasākumu nodro�inā�ana, lai atvieglotu integrē�anos darba tirgū 
cilvēkiem, kam ir īpa�as problēmas ar integrē�anos darba tirgū. Latvijā var noteikt 
vairākas sociālās atstumtības riska grupas � invalīdi, jaunie�i ar zema līmeņa 
pamatiemaņām, personas pēc soda izcie�anas brīvības atņem�anas iestādēs, narkomāni, 
pirmspensijas vecumu sasniegu�i bezdarbnieki, ilgsto�i bezdarbnieki, sievietes pēc bērna 
kop�anas atvaļinājuma. Latvijā ir salīdzino�i augsts jaunatnes bezdarbs, tāpēc ir jāsniedz 
īpa�s atbalsts skolu beidzējiem, lai viņus integrētu darba tirgū. Vēl viens nopietns 
jautājums Latvijā, kam arī jāpievēr� īpa�a uzmanība, ir no izglītības iestādēm atskaitīto 
audzēkņu skaits. Lielais ilgsto�o bezdarbnieku skaits norāda, ka ir nepiecie�ams uzlabot 
nodarbinātības dienestu kvalitāti un pieejamību, lai samazinātu bezdarba ilgumu.  

737.  Pilotprojekti �Jaunie�u � bezdarbnieku darbaprakse pie darba devēja�, �Sociālie 
uzņēmumi, lai nodarbinātu mazāk konkurētspējīgos bezdarbniekus�, �Subsidētas darba 
vietas pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem un invalīdiem �  bezdarbniekiem�, ko īsteno 
NVD, lai atvieglotu aug�minēto riska grupu integrācijas procesu darba tirgū.  

738.  1998.gadā Ministru kabinets pieņēma koncepcijas dokumentu �Vienādas iespējas 
visiem�. �īs koncepcijas vispārējais mērķis ir nodro�ināt vienādas iespējas visiem 
sabiedrības locekļiem un noteikt nepiecie�amos pasākumus, lai novērstu �ķēr�ļus, kas 
kavē cilvēku ar īpa�ām vajadzībām sociālo iekļau�anu.  
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739.  Cen�oties atrast ilgtermiņa risinājumu nabadzības novēr�anai (ņemot vērā pieaugo�o 
polarizāciju starp materiāli pārtiku�iem cilvēkiem un ļoti zemo tērējamo ienākumu līmeni 
daļā mājsaimniecību), 2000.gadā Latvijas valdība apstiprināja "Konceptuālo jautājumu 
nabadzības situācijas risinā�anai un pamatnostādnēm nabadzības novēr�anai" (Strategy 
for Poverty Eradication), nosakot uzdevumus, lai uzlabotu nabadzīgo dzīves kvalitāti ar 
īpa�iem pasākumiem tautsaimniecības, nodarbinātības, reģionālās attīstības un sociālās 
labklājības jomās.  

740.  Ir jāatrod jauni ceļi uz darba tirgu. Cīnoties pret nabadzību un sociālo atstumtību, ir 
pilnībā jāizmanto uz zinā�anām balstītas sabiedrības potenciāls un jaunās ICT.   

741.  Latvie�u valodas neprasme ir svarīgs faktors, kas kavē multietniska darbaspēka 
veido�anos un darba iespējas daļai iedzīvotāju. Lai pilnībā izpētītu un operatīvi risinātu 
komplicēto etniskās izcelsmes, latvie�u valodas prasmes, reģionālo at�ķirību un 
nodarbinātības situācijas jautājumu, 2004.gadā tiks izmantota stratēģiska pieeja speciālu 
pētījumu uzsāk�anai un detalizētai analīzei, lai novērtētu minēto faktoru ietekmi. 
Atbilsto�i pētījumu konstatējumiem un secinājumiem, 2005. un 2006.gadā tiks 
noformulēti stratēģiskie atbalsta pasākumi un tiks pielāgots pasākumu saturs. Rīcības 
ietekme un etnisko minoritā�u nodarbinātības un darba situācijas programmas progress 
tiks kontrolēti Uzraudzības komitejas (Monitoring Committee) un Gada pārskata sapulču 
ietvaros, kā arī Gada īsteno�anas pārskatos. �im nolūkam tiks izveidota atbilsto�a 
zinā�anu bāze55, kas aptver da�ādās etniskuma dimensijas.  

742.  Prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicinā�ana" ietvaros ir paredzēts 
pasākums "Sociālās atstumtības apkaro�ana", lai darba tirgū integrētu sociāli atstumtos 
cilvēkus. �is pasākums ietver apmācību nodro�inā�anu (pievēr�ot īpa�u uzmanību pamata 
iemaņām un pamata darba iemaņām), tālmācību, subsidētu nodarbinātību, 
uzņēmējdarbības un pa�nodarbinātības attīstību; kā arī sociālās rehabilitācijas programmu 
jomas papla�inā�anu, pedagoģisku labo�anas programmu izstrādi un jaunie�u ar īpa�ām 
vajadzībām integrē�anu vispārējās izglītības sistēmā. 

 

Apmācību, izglītības un konsultāciju kā mū�a izglītības sastāvdaļas veicinā�ana 
un uzlabo�ana 

(ESF 3. politikas joma) 
 
743.  Ņemot vērā to, cik daudz ir cilvēku, kam trūkst pamata zinā�anu un iemaņu, kas ir 

būtiskas, lai attīstītu mūsdienīgu, uz zinā�anām balstītu sabiedrību, ir nepiecie�ami īpa�i 
pasākumi, lai nodro�inātu izglītības un tālākizglītības kvalitāti, nozīmīgumu un 
pieejamību. Augstākā un profesionālā izglītība un mū�a izglītība adekvāti nereaģē uz 
strauji mainīgajām darba tirgus un ekonomikas prasībām; izglītības saturs un mācību un 
apmācību aprīkojums ir novecoju�i. Lai nodro�inātu izglītotu, elastīgu un konkurētspējīgu 
darbaspēku, kas var dot ieguldījumu ekonomikas attīstībā, milzīga nozīme ir izglītības un 
apmācības sistēmas uzlabo�anai. Tam vajadzētu celt izglītības kvalitāti, efektivitāti un 
pieejamību, ieskaitot tālākizglītību pieaugu�ajiem, visā valsts teritorijā, tādējādi izlīdzinot 
darbaspēka reģionālās nodarbinātības at�ķirības (ņemot vērā būtiskās reģionālās at�ķirības 
izglītības un apmācības nodro�inā�anā) un veicinot visu reģionu sociāli ekonomisko 
attīstību.  

                                                 
55 To veidos studijas, kas paredzētas SDP, un cita informācija, kas ļauj novērtēt potenciālo beneficiāru 
apjomu un vajadzības, kā arī pasākumu nozīmīgumu saistībā ar etniskajām minoritātēm �īs 
programmas ietvaros. �ī informācija būs saistīta ar ESF atsauču noteikumiem (terms of reference of 
ESF), kas aptver jautājumus, kas ir tie�i vai netie�i saistīti ar darba tirgu.  
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744.  Lai veicinātu informācijas sabiedrības izveidi, īpa�a nozīme ir iespējām apgūt zinā�anas 
un apmācību ICT, ieskaitot e-apmācību.  

745.  Lai nodro�inātu pāreju uz zinā�anu ekonomiku, ir būtiski veicināt zinātniski un 
tehnoloģiski intensīvus sektorus un sagatavot speciālistus sektoriem, kas ir vitāli svarīgi 
valsts ekonomiskajai attīstībai.  

746.  Sociālo partneru iesaistī�ana attiecīgo izglītības programmu uzlabo�anā (it īpa�i 
profesionālajā izglītībā), darbinieku arodizglītības un apmācības finansē�anā un 
nodro�inā�anā ir svarīga, lai stimulētu uzņēmumu konkurētspēju un darbinieku 
darbaspēju. 

747.   �Izglītības attīstības koncepcija 2003. � 2005.gadam�56 nosaka galvenās politikas 
prioritātes, mērķus un pasākumus, kas īstenojami izglītības sektorā. Visu veidu un visu 
līmeņu izglītības kvalitātes uzlabo�ana ir būtiska, lai veicinātu darbaspēka konkurētspēju. 
Ir svarīgi nodro�ināt, lai izglītība, tālākizglītība un mū�a izglītība būtu pieejama visiem 
Latvijas rezidentiem, ietverot arī turpmāku izglītības politikas attīstību. 

748.  �Profesionālās izglītības un apmācības attīstības programma 2003. � 2005.gadam�57 
nodro�ina profesionālās izglītības un apmācības reformas nepārtrauktību. Izglītības un 
zinātnes ministrija turpinās atbalstīt profesiju standartu, programmu un uz kompetenci 
balstītu eksāmenu izstrādi profesionālās izglītības un apmācības jomā, kā arī pedagogu 
apmācību un informācijas un konsultē�anas tīklu izstrādi.  

749.  Būtiska nozīme ir Boloņas Deklarācijas un Mū�a izglītības memoranda principu 
turpmākai īsteno�anai. �Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīnijas 
2002. � 2010.gadam�58 un � Akadēmiskā un zinātniskā personāla atjauninā�anas 
programma�59 veicina mērķu noteik�anu, lai izstrādātu vairāk uz darba tirgu orientētu 
studiju programmas un lai atbalstītu inovācijas.  

750.  Lai stimulētu uzņēmumu konkurētspēju un personu darbaspēju, izmantojot atbilsto�as 
izglītības izveidi un īsteno�anu jomās, kas ir būtiskas ekonomiskajai izaugsmei, 
prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicinā�ana" ietvaros ir paredzēts 
pasākums "Izglītības un tālākizglītības attīstība". �ī pasākuma ietvaros tiks atbalstītas 
valsts izglītības un apmācības iestādes, lai vadītu pilnveidotas studiju programmas 
zinātniski un tehnoloģiski intensīvās jomās; lai papla�inātu pieaugu�o apmācību, veicinot 
tālākizglītības un mū�a izglītības tīklu attīstību; lai īstenotu tālākizglītības kursu un 
moduļu attīstību. Īpa�a uzmanība tiks veltīta pieaugu�o apmācības un mū�a izglītības 
nacionālās stratēģijas izstrādā�anai, atbalstot attiecīgos pētījumus un analīzes, un veidojot 
mehānismus, kas atvieglo �ādas stratēģijas uzsāk�anu un īsteno�anu. Tiks atbalstītas arī 
izglītības iestādes un aģentūras, kas iesaistītas izglītības un apmācības uzlabo�anā; 
partnerības, kas ietver sociālos partnerus izglītības un apmācības jomā; projekti, kas 
pilnveido profesionālo izglītību un konsultē�anu izglītības iestādēs; un augstākās 
izglītības iestādes un personas, kas līdzfinansē maģistrantūras un doktorantūras līmeņa 
studijas. 

 

Prasmīga, apmācīta un adaptēties spējīga darbaspēka veicinā�ana un 
uzņēmējdarbības attīstība 

(ESF 4. politikas joma) 

                                                 
56 Apstiprināta Saeimā 2002.gada 17. oktobrī. 
57 Apstiprināta ar Ministru kabineta 2003.gada 4. septembra noteikumiem. �ajā dokumentā ir norādītas 
profesionālās izglītības un apmācības attīstības prioritātes un rīcības virzieni.  
58 Apstiprinātas ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002.gada 12. marta lēmumu Nr. 125.  
59 Sagatavota atbilsto�i � Izglītības attīstības koncepcijai 2002. � 2005.gadam�. Abos dokumentos ir 
ietvertas norādes par augstākās izglītības attīstību.  



Latvijas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programma 2004. - 2006.gadam (04.12.2003.) 
 

 177

 
751.  Latvijas stratēģija par pāreju no uz darbaspēku balstītas ekonomikas uz zinā�anām balstītu 

ekonomiku paredz, ka ir jāveicina inovācijas, uz zinā�anām balstītu, in�enierzinātņu un 
tehnoloģisku industriju attīstība un jānostiprina saikne starp izglītību, zinātni un 
uzņēmējdarbību. �ādos apstākļos ir svarīgi strukturālo pārmaiņu skartajam darbaspēkam 
piedāvāt pārkvalifikācijas, papildus apmācības un prasmju veicinā�anas iespējas, lai 
nodro�inātu labi apmācītu un adaptēties spējīgu darbaspēku. Ir plānots turpināt trīspusēju 
un divpusēju sadarbību starp sociālajiem partneriem, lai veicinātu uzņēmumu un 
darbinieku pielāgo�anās spējas kapacitāti. Latvijas Darba devēju konfederācija un 
Latvijas Brīvo arodbiedrību [savienība] veic pasākumus, lai harmonizētu industriālās 
attiecības ar jauno Darba likumu, lai optimizētu individuālos darba līgumus un kolektīvos 
līgumus un lai motivētu darba devējus investēt darbinieku pārkvalifikācijā un darba 
kvalitātes palielinā�anā.  

752.  Labvēlīga uzņēmējdarbības vide ir svarīgs faktors, lai radītu vairāk un labākas darba 
vietas. Mazais uzņēmēju un pa�nodarbināto skaits Latvijā ir iemesls, lai atvieglotu jaunu 
uzņēmumu un pa�nodarbinātības uzsāk�anu. Ņemot vērā to, ka uzņēmumiem ir jādarbojas 
globalizācijas apstākļos, tiem ir jāizmanto mūsdienīgas ICT un vadības metodes, kā arī 
sve�valodu zinā�anas u.c.; ir svarīgi arī attīstīt eso�os mazos un vidējos uzņēmumus, lai 
palielinātu konkurētspēju. �ajā situācijā liela nozīme ir apmācības un konsultē�anas 
pieejamībai.  

753.  Lai novērstu �ķēr�ļus uzņēmējdarbības uzsāk�anai, ir plānots turpināt pilnveidot nodokļu 
maksātājiem sniegtos pakalpojumus, paralēli īstenojot vienotu nodokļu likumdo�anu, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. 1997.gadā tika pieņemta �Latvijas Nacionālā 
mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programma 1997. � 2001.gadam�. 2003.gadā 
Ekonomikas ministrija plāno iesniegt Ministru kabinetam aktualizēto programmu 2003. � 
2006.gadam. Programmas pasākumi tiek izstrādāti sadarbībā ar mazo un vidējo 
uzņēmumu pārstāvjiem un ekspertiem.  

754.  2002.gada 13. septembrī Latvijas puse parakstīja Memorandu par pievieno�anos ES 
daudzgadējai uzņēmumu un uzņēmējdarbības programmai, it īpa�i mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, 2001. � 2005.gadam.   

755.  Ir būtiski aktualizēt arī valsts sektora darbinieku prasmju un kompetenču līmeni, 
pilnveidojot apmācības pieejamību. Valsts administrācijas modernizē�ana un 
cilvēkresursu attīstības nodro�inā�anas struktūru izstrādā�ana un valsts administrācijas 
profesionālo iemaņu nostiprinā�ana ir priek�nosacījums valsts veiksmīgai attīstībai.  

756.  Prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicinā�ana" pasākuma 
"Nodarbinātības veicinā�ana" ietvaros ir plānoti pasākumi, lai veicinātu prasmīgu, 
apmācītu un adaptēties spējīgu darbaspēku un uzņēmējdarbības attīstību. Būs arī 
sinerģijas ar konsultācijas pasākumiem, kas paredzēti mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem saskaņā ar prioritāti "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu veicinā�ana" un 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem saskaņā ar prioritāti "Uzņēmumu un inovāciju 
veicinā�ana", ar mērķi uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju.  

 

Sievie�u iespēju iesaistīties darba tirgū uzlabo�ana 
(ESF 5. politikas joma) 

 
757.  Lai gan sievie�u nodarbinātības rādītājs ir augstāks par ES vidējo un augstāko izglītību 

ieguvu�o sievie�u skaits lielāks (1,6 reizes) par augstāko izglītību ieguvu�o vīrie�u skaitu, 
gandrīz visos tautsaimniecības sektoros sievie�u darba samaksa ir mazāka un sievie�u 
īpatsvars uzņēmēju un vado�o darbinieku vidū ir relatīvi zems. Lielāks nodarbināto 
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sievie�u īpatsvars ir tādās jomās, kā izglītība, veselības aprūpe un sociālā aprūpe, kur 
darba samaksa ir relatīvi zema. Iemesls ir tas, ka sociālās garantijas un ģimenēm 
draudzīga nodarbinātības prakse ir pla�āk pieejamas valsts sektorā. Darba samaksas 
at�ķirība starp dzimumiem ir bijusi relatīvi stabila; kop� 1994.gada sievie�u darba 
samaksa ir bijusi aptuveni 80% no vīrie�u algu līmeņa. Sievie�u dalība politikā un 
augstākajā valsts administrācijā arī ir zema. Tādējādi Latvijā var novērot horizontālu un 
vertikālu dzimumu segregāciju.  

758.  2001.gadā Ministru kabinets pieņēma �Koncepciju par dzimumu līdztiesības īsteno�anu�. 
Koncepcijas vispārējais mērķis ir nodro�ināt efektīvu, integrētu un koordinētu pieeju 
dzimumu līdztiesībai visos līmeņos. Lai to nodro�inātu, ir izstrādāta "Dzimumu 
līdztiesības īsteno�anas programma". 

759.  Ņemot vērā to, ka sievietes ir galvenās atbildīgās par lielāko daļu mājas darbu, Latvijā 
būtiska nozīme ir darba un ģimenes dzīves saskaņo�anai, iespējai strādāt nepilnu darba 
dienu, risku, ka sievietes kļūst par bezdarbniecēm pēc bērna kop�anas atvaļinājuma, 
samazinā�anai un kvalitatīvu aprūpes pakalpojumu nodro�inā�anai bērniem. 

760.  Prioritātes �Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicinā�ana� pasākuma �Sociālās 
atstumtības novēr�ana� ietvaros ir plānots nodro�ināt speciālas aktīvas darba tirgus 
iniciatīvas, lai veicinātu sievie�u, kas ir bezdarbnieces pēc dzemdību atvaļinājuma, 
iekļau�anu darba tirgū. 

761.  Dzimumu līdztiesības aspekts kā horizontālais mērķis caurvij visu SDP, galvenokārt 
prioritātes �Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicinā�ana� ietvaros, piemēram, 
rezultatīvie rādītāji (output indicators) un pamatdati (baseline data) ir norādīti sadalījumā 
pa dzimumiem, lai kontrolētu at�ķirības starp dzimumiem un novērtētu progresu 
dzimumu līdztiesības jomā; programmas izstrādā�anā iesaistīti dzimumu [jautājumu] 
eksperti; programmas izstrādā�anā iesaistītajiem darbiniekiem ir sniegta apmācība par 
dzimumu līdztiesības galvenajiem jautājumiem (gender mainstreaming); papildus atlases 
kritēriju punkti tiks pie�ķirti tiem projektiem, kas dod ieguldījumu dzimumu līdztiesībā; 
tiks veicināta dzimumu sabalansētība Uzraudzības un vadības komitejās (monitoring and 
steering committees) u.c. Īpa�i fokusētas iniciatīvas veicinās sievie�u darbaspēju un 
uzņēmējdarbību, sevi�ķi to sievie�u, kas atgrie�as darba tirgū pēc bērna kop�anas 
atvaļinājuma. Tiks nostiprināta par dzimumu līdztiesības politikas izstrādā�anu un 
īsteno�anu atbildīgo institūciju kapacitāte. 

762.  Izmantojot EQUAL iniciatīvu, tiks veicināti papildus pasākumi, lai uzlabotu sievie�u 
dalību darba tirgū un lai samazinātu nabadzības feminizāciju.     
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23. tabula. Savstarpējās attiecības starp Kopējo deklarāciju par Latvijas nodarbinātības politikas prioritātēm, Kopējiem iekļau�anās memorandiem 
(parakstāmi līdz 2003.gada decembrim), Nacionālo nodarbinātības plānu, Latvijas Vienotā programmdokumenta projektu, 4.3. prioritāti 
�Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicinā�ana� un Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas projektu 

 

ES 
nodarbinātīb
as vadlīnijas 

Eiropas Sociālā 
fonda politikas 
jomas 

Kopējā deklarācijā noteiktās 
prioritātes 

Nacionālā nodarbinātības 
plāna pasākumi 

ES 
nodarbinātības 
vadlīnijas 

Eiropas Sociālā fonda 
politikas jomas 

Kopējā deklarācijā 
noteiktās 
prioritātes 
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Aktīvi un 
profilaktiski 
pasākumi 
bezdarbniekie
m un 
neaktīvajiem 
(G1) 

Aktīvu darba 
tirgus politiku 
izstrādā�ana un 
veicinā�ana (ESF 
1. politikas 
joma) 

Mazāk aizsargātajām grupām 
paredzēto aktīvo darba tirgus 
programmu papla�inā�ana  
Atbilsto�as institucionālās 
bāzes izveido�ana 
Darba meklē�anu un 
nodarbinātību atbalsto�as un 
veicino�as aktīvas stratēģijas 
īsteno�ana, sistemātiski 
izmantojot profesionālās 
izglītības sistēmu, lai palīdzētu 
bezdarbniekiem visā laikā, 
kamēr viņi ir bez darba 
Bezdarba pabalstu maksājumu 
pa�reizējās struktūras 
pilnveido�ana, tajā pa�ā laikā 
uzlabojot sociālās palīdzības 
snieg�anu bezdarbniekiem, kas 
nav tiesīgi saņemt pabalstu 

- arodizglītība, pārkvalifikācija 
un bezdarbnieku kvalifikācijas 
cel�ana; 
- bezdarbnieku konkurētspējas 
uzlabo�anas; pasākumi; 
- subsidētas darba vietas 
jaunie�iem bez darba 
pieredzes; 
- subsidētas darba vietas 
ilgsto�iem bezdarbniekiem un 
mazāk konkurētspējīgiem 
bezdarbniekiem; 
- subsidētas darba vietas 
invalīdiem - bezdarbniekiem; 
- turpmāka profesionālās 
orientācijas un konsultē�anas 
izplatī�ana, nodro�inot pla�āku 
pakalpojumu pieejamību 
pieaugu�ajiem, jaunie�iem, 
bezdarbniekiem; 
- reģionālo (vietējo) vajadzību 
analīze un līdzekļu novirzī�ana 
aktīviem darba tirgus 
pasākumiem bezdarba 
visvairāk skartajos reģionos; 
- ieguldījumi nodarbinātības 
dienestu IT sistēmās, lai 
nodro�inātu labāku datu 
apstrādi, informācijas apmaiņu 
un pakalpojumus, kas 
sniedzami bezdarbniekiem un 
sadarbības partneriem; 
 
- nodarbinātības dienestu un 
vietējo darba devēju (local 
actors) sadarbības uzlabo�ana 
vietējo nodarbinātības plānu 
izstrādā�anā 

Aktīvi un 
profilaktiski 
pasākumi 
bezdarbniekiem 
un neaktīvajiem 
(G1) 

Aktīvu darba tirgus 
politiku izstrādā�ana un 
veicinā�ana (ESF 1. 
politikas joma) 

Mazāk 
aizsargātajām 
grupām paredzēto 
aktīvo darba tirgus 
programmu 
papla�inā�ana  
Atbilsto�as 
institucionālās 
bāzes izveido�ana 
Darba meklē�anu un 
nodarbinātību 
atbalsto�as un 
veicino�as aktīvas 
stratēģijas 
īsteno�ana, 
sistemātiski 
izmantojot 
profesionālās 
izglītības sistēmu, 
lai palīdzētu 
bezdarbniekiem 
visā laikā, kamēr 
viņi ir bez darba 
Bezdarba pabalstu 
maksājumu 
pa�reizējās 
struktūras 
pilnveido�ana, tajā 
pa�ā laikā uzlabojot 
sociālās palīdzības 
snieg�anu 
bezdarbniekiem, kas 
nav tiesīgi saņemt 
pabalstu 
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Darba vietu 
radī�ana un 
uzņēmējdarbī
bas 
veicinā�ana 
(G2) 

Aktīvu darba 
tirgus politiku 
izstrādā�ana un 
veicinā�ana (ESF 
1. politikas 
joma) 
Vienādu iespēju 
nodro�inā�ana 
iesaistei darba 
tirgū (ESF 2. 
politikas joma) 
Prasmīga, 
apmācīta un 
adaptēties 
spējīga 
darbaspēka 
veicinā�ana un 
uzņēmējdarbības 
attīstība (ESF 4. 
politikas joma) 

Sabalansēti centieni (pētījumu, 
analīzes, informācijas sistēmu 
un atbilsto�u politikas 
pasākumu noteik�anas ziņā), 
lai labāk izprastu darba tirgu 
strukturālās at�ķirības 

- uzņēmējdarbības vides 
uzlabo�anas pasākumi;  
- pētījumu veik�ana par 
administratīvajām procedūrām 
Latvijā un uzņēmējdarbības 
vides uzlabo�anu;  
- mazo un vidējo uzņēmumu 
[attīstības] kreditē�anas 
programmas īsteno�ana (otrais 
posms); 
- Garantiju aģentūras darba un 
efektivitātes pilnveido�ana 
atbilsto�i darba tirgus 
prasībām; 
 - konsultācijas 
uzņēmējdarbības uzsācējiem 
nodro�inā�ana; 
- datu bāzes izveide par 
uzņēmējdarbības atbalsta 
pasākumiem un iniciatīvām 
(ES Daudzgadējās uzņēmumu 
un uzņēmējdarbības 
programmas 2001. � 
2005.gadam ietvaros); 
- "Nelauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības attīstības 
programmu" īsteno�ana 

Darba vietu 
radī�ana un 
uzņēmējdarbības 
veicinā�ana (G2) 

Aktīvu darba tirgus 
politiku izstrādā�ana un 
veicinā�ana (ESF 1. 
politikas joma) 
Vienādu iespēju 
nodro�inā�ana iesaistei 
darba tirgū (ESF 2. 
politikas joma) 
Prasmīga, apmācīta un 
adaptēties spējīga 
darbaspēka veicinā�ana 
un uzņēmējdarbības 
attīstība (ESF 4. politikas 
joma) 

Sabalansēti centieni 
(pētījumu, analīzes, 
informācijas 
sistēmu un 
atbilsto�u politikas 
pasākumu 
noteik�anas ziņā), 
lai labāk izprastu 
darba tirgu 
strukturālās 
at�ķirības 
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Pārmaiņu 
risinā�ana un 
pielāgo�anās 

spējas un 
mobilitātes 
veicinā�ana 
darba tirgū 

(G3) 

Vienādu iespēju 
nodro�inā�ana 
iesaistei darba 
tirgū (ESF 2. 

politikas joma) 

 

Prasmīga, 
apmācīta un 
adaptēties 

spējīga 
darbaspēka 

veicinā�ana un 
uzņēmējdarbības 
attīstība (ESF 4. 
politikas joma) 

Sabalansēti centieni (pētījumu, 
analīzes, informācijas sistēmu 

un atbilsto�u politikas 
pasākumu noteik�anas ziņā), 
lai labāk izprastu darba tirgu 

strukturālās at�ķirības 

- sociālo partneru spējas attīstīt 
divpusēju sociālo dialogu 

(PHARE projekts) 
nostiprinā�ana, lai labāk 

sabalansētu darba apstākļu 
uzlabo�anu, darba organizāciju 

uzņēmumā, apmācību 
pieejamību u.c.; 

- elastīgāku darba līgumu 
formu ievie�anas iespēju 

izvērtē�ana; 

- darbinieku un darba devēju 
informē�ana par to tiesībām 
(iespējām) attiecībā uz darba 

organizāciju industriālajās 
attiecībās 

Pārmaiņu 
risinā�ana un 
pielāgo�anās 

spējas un 
mobilitātes 
veicinā�ana 

darba tirgū (G3) 

Vienādu iespēju 
nodro�inā�ana iesaistei 

darba tirgū (ESF 2. 
politikas joma) 

 

Prasmīga, apmācīta un 
adaptēties spējīga 

darbaspēka veicinā�ana 
un uzņēmējdarbības 

attīstība (ESF 4. politikas 
joma) 

Sabalansēti centieni 
(pētījumu, analīzes, 

informācijas 
sistēmu un 

atbilsto�u politikas 
pasākumu 

noteik�anas ziņā), 
lai labāk izprastu 

darba tirgu 
strukturālās 
at�ķirības 
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Cilvēku 
kapitāla un 
mū�a 
izglītības 
attīstības 
veicinā�ana 
(G4) 

Apmācību, 
izglītības un 
konsultāciju kā 
mū�a izglītības 
sastāvdaļas 
veicinā�ana un 
uzlabo�ana (ESF 
3. politikas 
joma)  
Prasmīga, 
apmācīta un 
adaptēties 
spējīga 
darbaspēka 
veicinā�ana un 
uzņēmējdarbības 
attīstība (ESF 4. 
politikas joma) 

Sabalansēti centieni (pētījumu, 
analīzes, informācijas sistēmu 
un atbilsto�u politikas 
pasākumu noteik�anas ziņā), 
lai labāk izprastu darba tirgu 
strukturālās at�ķirības 
Mērķtiecīga izglītības 
reformas īsteno�ana, īpa�u 
uzmanību pievēr�ot tam, lai 
samazinātu atskaitīto 
audzēkņu skaitu (pamatskolās 
un pamata arodizglītības 
iestādēs) un lai saskaņotu 
arodizglītību un 
arodsagatavo�anu ar darba 
tirgus vajadzībām 
Tālākizglītības un 
pārkvalifikācijas 
papla�inā�ana saistībā ar 
skaidru mū�a izglītības 
stratēģiju un atbilsto�u 
likumdo�anas bāzi  
 
 

- jaunu profesiju standartu 
izstrādā�ana un ievie�ana 
atbilsto�i darba tirgus 
vajadzībām un 
tautsaimniecības tendencēm, 
iesaistot �ajā procesā sociālos 
partnerus; 
- izglītības iestā�u stiprinā�ana, 
nodro�inot pieprasītas mācību 
programmas un pilnveidojot 
pasniedzēju iemaņas; 
- atbalsts pētījumiem un izpētei 
par piedāvājumu un 
pieprasījumu darba tirgū un 
rezultātu un konstatējumu 
īsteno�anas atvieglo�anai; 
- valsts bud�eta finansēto 
studiju vietu skaita augstskolās 
optimizē�ana (palielinot 
profesionālo studiju 
programmu skaitu, pirmā 
līmeņa profesionālo studiju 
programmu īpatsvaru, studiju 
vietu skaitu in�enierzinātņu un 
IT tehnoloģiju jomā, samazinot 
studiju vietu skaitu sociālo 
zinātņu un pedagogu izglītības 
jomā un palielinot studiju vietu 
skaitu doktorantūrā visās 
studiju jomās);  
 
- informācijas par profesionālo 
orientāciju un konsultē�anu 
izplatī�ana; 
 
- kvalifikācijas cel�anas 
pasākumi zemniekiem un 
lauku uzņēmējiem  

Cilvēku kapitāla 
un mū�a 
izglītības 
attīstības 
veicinā�ana (G4) 

Apmācību, izglītības un 
konsultāciju kā mū�a 
izglītības sastāvdaļas 
veicinā�ana un 
uzlabo�ana (ESF 3. 
politikas joma)  
Prasmīga, apmācīta un 
adaptēties spējīga 
darbaspēka veicinā�ana 
un uzņēmējdarbības 
attīstība (ESF 4. politikas 
joma) 

Sabalansēti centieni 
(pētījumu, analīzes, 
informācijas 
sistēmu un 
atbilsto�u politikas 
pasākumu 
noteik�anas ziņā), 
lai labāk izprastu 
darba tirgu 
strukturālās 
at�ķirības 
Mērķtiecīga 
izglītības reformas 
īsteno�ana, īpa�u 
uzmanību pievēr�ot 
tam, lai samazinātu 
atskaitīto audzēkņu 
skaitu (pamatskolās 
un pamata 
arodizglītības 
iestādēs) un lai 
saskaņotu 
arodizglītību un 
arodsagatavo�anu ar 
darba tirgus 
vajadzībām 
Tālākizglītības un 
pārkvalifikācijas 
papla�inā�ana 
saistībā ar skaidru 
mū�a izglītības 
stratēģiju un 
atbilsto�u 
likumdo�anas bāzi  
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Darbaspēka 
piedāvājuma 
palielinā�ana 
un aktīva 
darba mū�a 
paildzinā�ana
s (active 
ageing) 
veicinā�ana 
(G5) 

Apmācību, 
izglītības un 
konsultāciju kā 
mū�a izglītības 
sastāvdaļas 
veicinā�ana un 
uzlabo�ana (ESF 
3. politikas 
joma)  
 

Mazāk aizsargātām grupām 
paredzētu aktīvu darba tirgus 
programmu papla�inā�ana 

- lielākas uzmanības 
pievēr�ana, lai atbalstītu 
pirmspensijas vecumu 
sasniegu�iem bezdarbniekiem 
paredzētus aktīvus darba tirgus 
pasākumus; 
- darba vietu pieejamības 
nodro�inā�ana noteiktām 
bezdarbnieku grupām, 
izmantojot subsidētas darba 
vietas ilgsto�iem 
bezdarbniekiem, 
bezdarbniekiem- invalīdiem, 
mazāk konkurētspējīgiem 
bezdarbniekiem, kas sasniegu�i 
pirmspensijas vecumu; 
- bezdarbniekiem paredzēta 
profesionālā orientācija, 
veicinot aktīvu iesaistī�anos 
darba tirgū  

Darbaspēka 
piedāvājuma 
palielinā�ana un 
aktīva darba 
mū�a 
paildzinā�anas 
(active ageing) 
veicinā�ana (G5) 

Apmācību, izglītības un 
konsultāciju kā mū�a 
izglītības sastāvdaļas 
veicinā�ana un 
uzlabo�ana (ESF 3. 
politikas joma)  
 

Mazāk aizsargātām 
grupām paredzētu 
aktīvu darba tirgus 
programmu 
papla�inā�ana 
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Dzimumu 
līdztiesība 
(G6) 

Vienādu iespēju 
nodro�inā�ana 
iesaistei darba 
tirgū (ESF 2. 
politikas joma) 

Sievie�u iespēju 
iesaistīties darba 
tirgū uzlabo�ana 
(ESF 5. politikas 
joma) 

Koncepcija dzimumu 
līdztiesības īsteno�anai 

- bezdarbnieču sievie�u 
iesaistī�anas tādos aktīvos 
darba tirgus pasākumos kā 
apmācība un pārkvalifikācija, 
subsidētas darba vietas u.c., 
veicinā�ana; 

- darba iespēju veicinā�ana 
sievietēm pēc bērna kop�anas 
atvaļinājuma; 

- profesionālās orientācijas un 
konsultē�anas pakalpojumu 
snieg�ana sievietēm; 

- informācijas izplatī�anas 
pasākumi par dzimumu 
līdztiesības jautājumiem un tās 
aspektiem darba tirgū 

Dzimumu 
līdztiesība (G6) 

Vienādu iespēju 
nodro�inā�ana iesaistei 
darba tirgū (ESF 2. 
politikas joma) 

Sievie�u iespēju 
iesaistīties darba tirgū 
uzlabo�ana (ESF 5. 
politikas joma) 

Koncepcija 
dzimumu 
līdztiesības 
īsteno�anai 
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Mazāk 
aizsargātu 
cilvēku 
integrē�anas 
veicinā�ana 
un viņu 
diskriminē�an
as darba tirgū 
novēr�ana 
(G7) 

Vienādu iespēju 
nodro�inā�ana 
iesaistei darba 
tirgū (ESF 2. 
politikas joma) 

 

Mazāk aizsargātām grupām 
paredzētu aktīvu darba tirgus 
programmu papla�inā�ana 

- sociālās atstumtības riskam 
pakļautām grupām paredzēti 
aktīvi nodarbinātības 
veicinā�anas pasākumi; 

- profesionālās izglītības 
programmu piedāvājuma 
palielinā�ana riska grupām � 
cilvēkiem ar nepabeigtu 
pamatizglītību, personām ar 
īpa�ām vajadzībām, labo�anas 
iestā�u iemītniekiem; 

- īpa�ām cilvēku grupām 
paredzētu aktivitā�u 
veicinā�ana, lai palīdzētu tām 
palielināt savu darbaspēju un 
konkurētspēju 

Mazāk aizsargātu 
cilvēku 
integrē�anas 
veicinā�ana un 
viņu 
diskriminē�anas 
darba tirgū 
novēr�ana (G7) 

Vienādu iespēju 
nodro�inā�ana iesaistei 
darba tirgū (ESF 2. 
politikas joma) 

 

Mazāk aizsargātām 
grupām paredzētu 
aktīvu darba tirgus 
programmu 
papla�inā�ana 

Reģionālās 
nodarbinātība
s at�ķirību 
novēr�ana 
(G10) 

Aktīvu darba 
tirgus politiku 
izstrādā�ana un 
veicinā�ana (ESF 
1. politikas 
joma) 

 

Reģionālās kohēzijas 
veicinā�ana, pievēr�ot lielāku 
uzmanību attīstības atbalstam 
un darba tirgus intervencēm 
bezdarba visvairāk skartajos 
reģionos 

- profesionālās izglītības 
teritoriālo padomju 
izveido�ana; 

- iesākto projektu turpinā�ana 
un jaunu projektu izstrādā�ana 
Īpa�i atbalstāmo reģionu 
attīstības programmas ietvaros; 

- nodarbinātības veicinā�anas 
pasākumu plānu izstrādā�ana 
pilsētām un lauku rajoniem 

Reģionālās 
nodarbinātības 
at�ķirību 
novēr�ana (G10) 

Aktīvu darba tirgus 
politiku izstrādā�ana un 
veicinā�ana (ESF 1. 
politikas joma) 

 

Reģionālās 
kohēzijas 
veicinā�ana, 
pievēr�ot lielāku 
uzmanību attīstības 
atbalstam un darba 
tirgus intervencēm 
bezdarba visvairāk 
skartajos reģionos 



Latvijas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programma 2004. - 2006.gadam (04.12.2003.) 
 

187 

 

3.4. Vienotā transporta un vides stratēģija 
 

3.4.1. Transports 
 
763.  Transporta attīstība Latvijā balstās uz �Nacionālo transporta attīstības programma 

periodam no 1996. līdz 2010.gadam�, ko 1995.gada 14. novembrī apstiprināja Latvijas 
Republikas Ministru kabinets un kas paredzēja vidēja termiņa programmu laika periodā 
no 2000. līdz 2006.gadam. Tās mērķis ir izveidot efektīvu, dro�u, multimodālu, integrētu 
un konkurētspējīgu transporta sistēmu, kas veicinās arī vides un dro�ības mērķu 
sasnieg�anu. Vides aizsardzība ir padarīta par transporta politikas neatņemamu 
sastāvdaļu, izmantojot �Nacionālās transporta attīstības programmas� īpa�u 
apak�programmu �Videi draudzīgas transporta sistēmas izveide�. Nacionālās transporta 
attīstības stratēģijas pamatā ir ilgtermiņa princips, kas paredz integrāciju Eiropas 
transporta sistēmā. Nacionālā transporta attīstības programma ir integrēta programma, kas 
nosaka transporta attīstības vispārējos mērķus un apak�mērķus, kā arī galvenos 
stratēģiskos un finan�u līdzekļus un pasākumus. Nacionālās transporta attīstības 
programmu veido 9 apak�programmas, kas ietver transporta infrastruktūras uzturē�anu un 
attīstību, transporta koridoru attīstību un integrāciju Eiropas transporta sistēmā, tranzīta 
attīstību, satiksmes dro�ības uzlabo�anu, videi draudzīgas transporta pakalpojumu 
sistēmas attīstību, kravas un pasa�ieru transporta pakalpojumu attīstību gan iek�zemes, 
gan starptautiskajā satiksmē.  

764.  Transporta attīstība Latvijā balstās uz ilgtspējīgas attīstības principu. Atbilsto�i Baltajai 
transporta grāmatai, vides aizsardzības pasākumi ir padarīti par transporta politikas 
neatņemamu sastāvdaļu, izmantojot īpa�u apak�programmu �Videi draudzīgas transporta 
sistēmas izveide� �Nacionālās transporta attīstības programmas� ietvaros. �īs 
apak�programmas mērķis ir izveidot labi izplānotu, videi draudzīgu transporta sistēmu 
(lai samazinātu videi un sabiedrības veselībai nodarīto kaitējumu), izmantojot: 

− videi draudzīgas transporta infrastruktūras attīstību; 
− transporta līdzekļu un satiksmes plūsmas optimizē�anu un kontroli; 
− transporta līdzekļu radīto izme�u un trok�ņu samazinā�anu; 
− transporta līdzekļu un rezerves daļu ekspluatācijā un gala apstrādē izmantoto 

ķīmisko vielu sistēmas izveide; 
− apkārtējās vides pilnveido�anu, lai varētu veikt videi draudzīgu un ilgtspējīgu 

transporta attīstību; 
− un nodro�inot, ka bīstamu kravu pārvadā�ana nerada draudus sabiedrības 

dro�ībai. 

765.  Lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, īpa�i smago negadījumu skaitu, 
1999.gadā tika apstiprināta Nacionālā autoceļu dro�ības programma 2000. � 2006.gadam. 
�īs programmas uzdevumi ietver: 

− lielāku ceļu satiksmes dalībnieku kontroli; 
− mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku, it īpa�i gājēju un velosipēdistu 

dro�ību; 
− ceļu satiksmes dalībnieku izglīto�anu, apmācību un izpratnes veido�anu; 
− ceļu satiksmes dro�ības uzlabo�anu diennakts tum�ajā laikā; 
− glāb�anas aģentūras un ārkārtas palīdzības dienestus: 
− in�eniertehniskos pasākumus;  
− transporta līdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli.  
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766.  Ir paredzēts izmantot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, lai attīstītu starptautiskas nozīmes 
transporta koridorus � Trans-Eiropas transporta tīklu, tāpēc visi projekti, kas saistīti ar 
Trans-Eiropas transporta tīklu (sauszemes un dzelzceļa), ir tiesīgi saņemt palīdzību no 
Kohēzijas fonda, tai skaitā: 

− Via Baltica un Austrumu � Rietumu koridora attīstība, uzlabojot 
infrastruktūras un satiksmes dro�ības kvalitāti, palielinot tiltu un ceļu 
celtspēju, kā arī atsevi�ķos mar�rutos, paredzot jaunu posmu izbūvi (Rīga - 
Koknese un citi); 

− Ventspils un Liepājas ostu pievedceļu izbūve, kā arī satiksmes situācijas 
uzlabo�ana Rīgā, ieskaitot jaunas Daugavas �ķērso�anas vietas izbūvi; 

−  Austrumu � Rietumu dzelzceļa koridora modernizācija, paredzot satiksmes 
dro�ības un caurlaidības spējas paaugstinā�anu, ieskaitot dubultu slie�u 
izbūvi mar�rutā Rīga � Krustpils; 

− Rīgas Starptautiskās lidostas infrastruktūras attīstība, ieskaitot lidostas 
pievedceļu un tālāku gaisa satiksmes vadības sistēmas modernizāciju; 

− Latvijas lielo ostu infrastruktūras turpmāka attīstība un konkurētspējas 
palielinā�ana, kā arī prāmju satiksmes attīstība (iespēja finansēt �o mērķi ir 
atkarīga no EK lēmumiem tuvākajā nākotnē); 

− nākamajā programmē�anas periodā (līdz 2010.gadam) �projekts "Rail 
Baltica", kas nodro�inās efektīvu ātrvilcienu satiksmi starp Baltijas valstīm 
un Rietumeiropu.  

767.  Pamatojoties uz jauno ES transporta politiku, kas ir orientēta uz videi draudzīgu 
transporta līdzekļu attīstību, un tranzīta kravu lielo īpatsvaru kopējos transporta 
pakalpojumos, 45% no ES finansējuma ir paredzēts novirzīt dzelzceļa projektiem 
programmē�anas periodam no 2000. līdz 2006.gadam. Ir paredzēts veicināt īsos jūras 
pārvadājumus un jūras transportu (ostu infrastruktūras un pievedceļu infrastruktūras 
attīstība), izmantojot Kohēzijas fonda atbalstu. Strukturālo fondu atbalsts tiks novirzīts 
reģionālo ostu attīstībai (nav ietverta Trans-Eiropas transporta tīklā). Strukturālo fondu 
atbalsta ietvaros tiks risināti arī pasākumi, kas atbalsta sabiedrisko transportu un 
transporta organizāciju pilsētās. 

768.  Vadoties no potenciāli pieejamā finansējuma un prasības skaidri nodalīt katra finan�u 
instrumenta finansētos pasākumus, ERAF līdzfinansējuma prioritātes transporta sektorā 
laika periodam no 2004.gada līdz 2006.gadam galvenokārt aptvers transporta 
infrastruktūras projektus, kas nodro�inās savienojumus ar Trans-Eiropas transporta tīklu, 
t.i., elementus, kas veicina reģionu ekonomisko izaugsmi un sasniedzamību. 

769.  Satiksmes ministrija izvēlas rekonstruējamos 1. �ķiras autoceļu tīkla posmus atbilsto�i 
Valsts ceļu tīkla uzturē�anas un attīstības programmā 2000. � 2015.gadam paredzētajiem 
principiem. 

770.  Lai izvēlētos modernizējamo 1. �ķiras autoceļu60 posmu prioritā�u kopumu, izmantojot 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda palīdzību, tiek pielietoti divu veidu kritēriji � 
tehniskie kritēriji un ekonomiskās iespējamības kritēriji. 

771.  Divi galvenie tehniskie kritēriji ir satiksmes intensitāte un ceļa tehniskais stāvoklis. 
Latvijas Autoceļu direkcija (Latvian Road Adminsitration) atbild par to 1. �ķiras autoceļu 
posmu saraksta izveido�anu, kuriem nepiecie�ama modernizācija, atbilsto�i tehniskajiem 
kritērijiem. �is saraksts tiek iesniegts Satiksmes ministrijai turpmākai analīzei. Lai 
izlemtu par konkrēto ceļa projektu kopumu, kas līdzfinansējams no ERAF, Satiksmes 
ministrija izvēlas tos 1. �ķiras autoceļu posmus, kas nodro�ina nepiecie�amos savstarpējos 
savienojumus starp rajona un reģionālajiem centriem (kas ir ekonomiskais dzinējspēks 

                                                 
60 Pirmās �ķiras autoceļi savieno rajonu un reģionālos centrus savā starpā un nodro�ina savienojumus ar 
valsts galvenajiem autoceļiem (Trans-Eiropas transporta tīklu).  
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da�ādās Latvijas teritorijas daļās) un Trans-Eiropas transporta tīklu. Galīgais lēmums tiek 
pieņemts pēc partnerību konsultācijām ar piecu plāno�anas reģionu Reģionālās attīstības 
aģentūrām, lai nodro�inātu, ka izvēle pienācīgi risina attiecīgās teritorijas ekonomiskās 
attīstības pa�reizējās vajadzības.    

772.  Galvenās ERAF līdzfinansēto projektu grupas: 
− reģionālas nozīmes 1. �ķiras autoceļu uzlabo�ana; 
− pilsētu transporta sistēmas organizē�anas optimizē�ana un satiksmes dro�ības 

uzlabo�ana Rīgā un citās pilsētās; 
− jūras ostu infrastruktūras un jūras malas pieejamības uzlabo�ana; 
− pasa�ieru dzelzceļa rito�ā sastāva modernizē�ana.  
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3.4.2. Vide 

 
773.  Investīciju vides infrastruktūrā vispārējais mērķis ir uzlabot vides kvalitāti, pilnveidot 

pakalpojumu kvalitāti un atvieglot valsts ekonomisko attīstību. 

774.  Investīciju vides infrastruktūrā pamats ir noteikts nacionālajos stratēģiskās plāno�anas 
dokumentos, proti, valsts programma 800+ "Ūdens pakalpojumu attīstība mazajās un 
vidējās pilsētās", valsts programma 500 � "Cieto atkritumu apsaimnieko�anas stratēģija 
Latvijā". Direktīvu specifiskie ievie�anas un finan�u plāni (DSIFP), lai īstenotu Padomes 
direktīvas 91/271/EEC par pilsētu notekūdeņu attīrī�anu, Padomes direktīvas 98/83/EC 
par cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāti, Padomes direktīvas 1999/31/EC par 
atkritumu poligoniem un Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 20. decembra 
direktīvas 94/62/EC par iepakojuma un iepakojuma atkritumiem prasības, ir izstrādāti, 
vadoties no 2001.gadā pieņemtajiem stratēģiskajiem dokumentiem, un tos kā pielikumu 
Sarunu pozīcijas 22. sadaļai "Vide" ir apstiprinājusi Eiropas Komisija. DSIFP formulē 
saistības direktīvu prasību īsteno�anai līdz norādītajam termiņam. 

775.  Lai īstenotu investīciju ziņā ietilpīgo direktīvu (91/271/EEC; 98/83/EC; 1999/31/EC)61 
prasības, pirmsiestā�anās periodā ir izmantota finansiāla palīdzība no ES ISPA finan�u 
instrumenta. ISPA fonda palīdzības ietvaros ir uzsākti vai iniciēti se�i liela mēroga 
projekti ūdens sektorā un pieci cieto atkritumu apsaimnieko�anas projekti, tādējādi 
sniedzot ievērojamu palīdzību vides sektora mērķu sasnieg�anā. Līdzīgiem jauniem liela 
mēroga investīciju projektiem vides sektorā palīdzība tiks lūgta no ES Kohēzijas fonda. 

776.  Ir noteiktas �ādas galvenās prioritātes, lai lūgtu finansējumu no Kohēzijas fonda laika 
periodam no 2004. līdz 2006.gadam: 

− Padomes direktīvu 91/271/EEC un 98/83/EC prasību īsteno�ana 
aglomerācijās, kuru iedzīvotāju skaits pārsniedz 2 000, attīstot integrētus 
investīciju projektus ūdens pakalpojumu attīstībai (�is slieksnis būtu 
piemērojams 88 pa�valdībām). 

− Padomes direktīvas 1999/31/EC prasību īsteno�ana, attīstot reģionālās cieto 
atkritumu apsaimnieko�anas sistēmas, ieskaitot cieto atkritumu poligonu 
izbūvi un eso�o, prasībām neatbilsto�o izgāztuvju rekultivāciju katrā projekta 
reģionā; bīstamo atkritumu poligona un atbalsta infrastruktūras izbūvi; 

− Lielāko vēsturiski piesārņoto Latvijas vietu rehabilitācija ir svarīgs jautājums, 
kas risināms ar Kohēzijas fonda palīdzību. Militārās un industriālās darbības 
rezultātā uzkrāts piesārņojums pirms neatkarības atgū�anas. �o vēsturiski 
piesārņoto vietu augsnē eso�ie sārņi noplūst gruntsūdeņos un virszemes 
ūdeņos, kur tie rada risku cilvēku veselībai. �is nekontrolētais piesārņojums 
kavē starptautiskos līgumos noteikto prasību izpildi un investīciju ziņā 
ietilpīgo ES direktīvu īsteno�anu.  

777.  Vadoties no potenciāli pieejamā finansējuma un prasības skaidri norādīt katra finan�u 
instrumenta finansētos pasākumus, ir noteiktas �ādas prioritātes, lai lūgtu ERAF 
līdzfinansējumu laika posmā no 2004. līdz 2006.gadam vides sektorā: 

− ūdens pakalpojumu attīstība mazajās pa�valdībās (kuru iedzīvotāju skaits ir 
mazāks par 2 000), lai atvieglotu reģionu ekonomisko attīstību; 

− �ķirotu atkritumu savāk�anas sistēmas attīstība, uzstādot �ķirotu atkritumu 
savāk�anas tvertnes; 

                                                 
61 Pārejas periodi ir aprakstīti Latvijas Kohēzijas fonda stratēģijā "Vides sektors 2004. � 2006.gadam", 
2.2. tabulā "Sarunās noteiktie pārejas periodi atbilstības EK direktīvām panāk�anai".  
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− to prasībām neatbilsto�o izgāztuvju rekultivācija, kas nav iekļautas 
turpinātajos ISPA projektos un kas netiks ietvertas potenciālajos Kohēzijas 
fonda projektos (ir noteiktas 75 �ādas izgāztuves); 

− pa�valdību uzņēmumu darbināto rajonu apkures sistēmu modernizē�ana, lai 
samazinātu gaisa piesārņojumu; 

− ar vidi savietojamu tūrisma pasākumu un infrastruktūras attīstības projektu 
veicinā�ana. 
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3.5. Savstarpējā saikne starp stratēģiju un prioritātēm 
 

778.  Vienotajā programmdokumentā norādītās prioritātes pamatojas uz vidējā termiņa 
mērķiem un atspoguļo monofonda pieeju, kas pieņemta Vienotā programmdokumenta 
izstrādā�anas gaitā. Pirmajā programmē�anas periodā monofonda pieeja padarīs 
Strukturālo fondu īsteno�anu un uzraudzību efektīvāku un caurspīdīgāku. Stratēģija 
paredz integrētu pieeju sociāli ekonomiskajai attīstībai, un vairums prioritā�u ir 
horizontāla rakstura prioritātes, turpretī citas ir saistītas ar atsevi�ķiem vidējā termiņa 
mērķiem.  

24. tabula Prioritā�u sadalījums pa intervences jomām 

Prioritāte/ pasākums Uzņēmumu 
konkurētspēja 

Cilvēkresursi Infrastruktūra 

1. prioritāte: Teritoriālās kohēzijas veicinā�ana 

 

   

1.1. pasākums: Vides infrastruktūras un tūrisma 
uzlabo�ana 

  X 

1.2. pasākums: Transporta sistēmas pieejamības 
attīstība 

  X 

1.3. pasākums: Informācijas un sakaru tehnoloģiju 
attīstība 

 X X 

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

 X X 

2. prioritāte: Uzņēmējdarbības un inovāciju 
veicinā�ana 

   

2.1. pasākums: Inovāciju attīstības atbalstī�ana X X X 

2.2. pasākums: Uzņēmējdarbības infrastruktūras 
attīstība 

X  X 

2.3. pasākums: Uzņēmējdarbības atbalsta 
pasākumu veicinā�ana mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem 

X X  

2.4. pasākums: Finansējuma pieejamība mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem 

X   

2.5. pasākums: Valsts pētījumu attīstība  X X 

3. prioritāte: Cilvēkresursu attīstība un 
nodarbinātības veicinā�ana 

   

3.1. pasākums: Nodarbinātības veicinā�ana X X  

3.2. pasākums: Izglītības un tālākizglītības 
attīstība 

X X  

3.3. pasākums: Sociālās atstumtības mazinā�ana X X  
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Prioritāte/ pasākums Uzņēmumu 
konkurētspēja 

Cilvēkresursi Infrastruktūra 

    

 

4. prioritāte: Lauku rajonu un zivsaimniecību 
attīstības veicinā�ana 

   

4.1. apak�prioritāte: Lauksaimniecības un lauku 
rajonu attīstības veicinā�ana 

   

4.1.1. pasākums Investīcijas lauku saimniecīb;as X  X 

4.1.2. pasākums: Jaunu zemnieku saimniecību 
izveide 

X X  

4.1.3. pasākums: Lauksaimniecības produktu 
apstrādes un mārketinga pilnveido�ana 

X X  

4.1.4. pasākums: Lauku rajonu pielāgo�anās spējas 
un attīstības veicinā�ana 

X  X 

4.1.5. pasākums: Me�saimniecības attīstība X  X 

4.1.6. pasākums: Vietējās rīcības attīstība 
(LEADER + veida pasākums) 

X X  

4.1.7. pasākums: Apmācība X X X 

4.2. apak�prioritāte: Ilgtspējīgas zivsaimniecības 
attīstības veicinā�ana 

   

4.2.1. pasākums: Zvejniecības pielāgo�ana X   

4.2.2. pasākums: Zvejas kuģu flotes atjauno�ana 
un modernizē�ana 

X   

4.2.3. pasākums: Zivsaimniecības un akvakultūras 
produktu apstrādes un mārketinga, zvejas ostu 
objektu un akvakultūras attīstība 

X X X 

4.2.4. pasākums: Mazu piekrastes zivsaimniecību 
attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, jaunu 
tirgu veicinā�ana un atbalsts ra�otāju 
organizācijām  

X X X 
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3.6. Programmas rādītāji un mērķi 
 

779.  Lai uzraudzītu Stratēģijas un Prioritā�u īsteno�anas ietekmi, tiks izmantoti �ādi rādītāji (paredzētie uzlabojumi attiecas uz trīs gadu periodu no 2004. līdz 
2006.gadam un tiks novērtēti pēcnovērtē�anas laikā, ne vēlāk kā trīs gadus pēc programmē�anas perioda beigām). 

 

3.6.1. Programmas rādītāji 

 

Konteksta rādītāji 
 

IKP uz vienu cilvēku, kas aprēķināts atbilsto�i pirktspējas paritātes standartam kā īpatsvars no ES vidējā 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 35% 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde un Eurostat 

Nodarbinātības rādītājs (% no 15- 64 gadus veco iedzīvotāju skaita) sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 60,5% 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  
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Bezdarba rādītājs (% no darbaspēka 15+) sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām (vecums 25 gadi <un> 55 gadi) 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 12,1%; vīrie�i � 13,1%, sievietes � 11,0%; vecuma grupas: jaunāki par 24 gadiem � 20,8%, 25 � 54 gadi � 
11,1%, 55- 64 gadi � 9,6% 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Ilgsto�s bezdarbs (% no darbaspēka) sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām (vecums 25 gadi <un> 55 gadi) 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 5,6%; vīrie�i � 6,4%, sievietes � 4,6%; vecuma grupas: jaunāki par 24 gadiem � 6,6%, 25 � 54 gadi � 5,4%, virs 
55 � 64 � 5,7% 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Preču un pakalpojumu eksports 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 3 303 miljoni EUR 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Tie�o ārvalstu investīciju vērtība uz vienu cilvēku 

Pa�reizējā vērtība (2002.gada beigās) - 1 145 EUR uz vienu cilvēku 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Darba produktivitāte � IKP PPS uz vienu nodarbināto cilvēku attiecībā pret ES �15 (ES-15 = 100) 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 37 EUR 

Informācijas avots: Eurostat 
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Programmas līmeņa ietekmes rādītāji 
 

Tiks radīti 10 000 neto jauno darbavietu 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde un projekta uzraudzības pārskati 

Saimnieciski aktīvo uzņēmumu proporcija palielināsies līdz 20 uzņēmumiem uz 1000 rezidentiem 

Pa�reizējā vērtība (2000.gads) - 18,3 saimnieciski aktīvi uzņēmumi uz 1000 rezidentiem 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Lauku rajonos tērējamie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli palielināsies par 7% 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 1 316,04 EUR 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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Horizontālie politikas programmas līmeņa ietekmes rādītāji 
 

Vienādas iespējas  
Sievie�u vidējā darba samaksa kā procenti no vīrie�u vidējās darba samaksas 

Pa�reizējā vērtība (2001.gads) - 78,5% 
Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Vide 
Kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde (attiecībā uz ķīmisko sastāvu un ņemot vērā bioloģiskos rādītājus 

Pa�reizējā vērtība (2001.gads) - 50,5% ķīmiskajam sastāvam un 94,7% bioloģiskajiem rādītājiem 
Informācijas avots: Latvijas Vides aģentūra 

Savākto un pārstrādāto cieto atkritumu īpatsvars 
Pa�reizējā vērtība (2001.gads) - 50% 

Informācijas avots: Vides un reģionālās attīstības ministrija 
Informācijas sabiedrība 

Interneta lietotāju skaita palielinā�anās uz 100 rezidentiem 
Pa�reizējā vērtība (2000.gads) - 6,1 Interneta lietotājs Latvijā uz 100 rezidentiem 

Informācijas avots: Latvijas Interneta asociācija 
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3.6.2. Rādītāji prioritā�u un pasākumu līmenī 
 

1. prioritāte: Teritoriālās kohēzijas veicinā�ana [ERAF] 
 

Ietekmes rādītājs 

Transporta līdzekļu plūsma uz 1. �ķiras autoceļiem palielināsies līdz 797 ma�īnām dienā 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 731 ma�īna dienā 

Informācijas avots: Valsts autoceļu direkcija 

Iedzīvotāju aizplū�anas no rajoniem uz galvaspilsētu stabilizācija 

Pa�reizējā vērtība - 2002.gadā 4 475 personas migrēja uz Rīgas pilsētu un Rīgas rajonu no citām Latvijas teritorijām  

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Rezultatīvie rādītāji 

Kritiskā stāvoklī eso�u 1. �ķiras autoceļu posmu samazinā�anās līdz 26% 

2002.gadā 30% no 1.�ķiras autoceļiem bija kritiskā stāvoklī  

Informācijas avots: Valsts autoceļu direkcija 

To rezidentu, kam ir pieejams kvalitatīvs dzeramais ūdens un kanalizācijas pakalpojumi, skaita palielinā�anās par 1% 

�obrīd 9% no Latvijas rezidentiem ir nodro�ināta pieeja kvalitatīvam dzeramajam ūdenim un kanalizācijas pakalpojumiem  

Informācijas avots: Vides un reģionālās attīstības ministrija  
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Interneta lietotāju skaita palielinā�anās līdz 6,8 Interneta lietotājiem uz 100 rezidentiem 

2000.gadā Latvijā bija 6,1 Interneta lietotājs uz 100 rezidentiem 

Informācijas avots: Latvijas Interneta asociācija 

1.2. pasākums: Vides un 
tūrisma infrastruktūras 
uzlabo�ana 

1.3. pasākums: 
Transporta sistēmas 
pieejamības attīstība 

1.4. pasākums: Informācijas un 
sakaru tehnoloģiju attīstība 

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

 
Rezultatīvie rādītāji 

 

1. Ūdens pakalpojumu 
infrastruktūras projektu skaits 
(20) 

1. Atjaunoto un 
asfaltēto ceļu garums 
kilometros (250) 

1. Radīto publisko Interneta 
pieejas vietu skaits (ģeogrāfiskā 
sadalījuma griezumā) (500) 

1. Atbalstīto ārkārtas palīdzības snieg�anas centru 
skaits (sadalījumā pa jaunizveidotajiem un 
modernizētajiem centriem) (6) 

2. Tūrisma infrastruktūras un 
produktu attīstības projektu 
skaits (sadalījumā pa projektu 
veidiem) (10) 

  2. Atbalstīto institūciju (izglītības, darba tirgus, 
veselības aprūpes) skaits (50) 
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2. prioritāte: Uzņēmējdarbības un inovāciju veicinā�ana [ERAF] 
 

Ietekmes rādītāji 

Radīti 5 000 neto darbavietu 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde un projektu uzraudzības pārskati 

Kopējo (valsts un privāto) izdevumu zinātnei, pētījumiem un attīstībai vērtība palielināsies līdz 0,7 procentiem no IKP 

Pa�reizējā vērtība (2000.gads) - 0,48% 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Rezultatīvie rādītāji 

Uzsākta 200 jaunu uzņēmumu darbība (īpa�nieku dzimumu struktūras griezumā) 

Informācijas avots: projekta uzraudzības pārskati 

2.1. pasākums: Jaunu 
produktu un tehnoloģiju 
attīstības atbalsts un 
inovāciju veicinā�ana 

2.2. pasākums: Ar 
uzņēmējdarbību saistītas 
infrastruktūras attīstība 

2.3. pasākums: Uzņēmumu 
konkurētspējas cel�anas 
atbalstī�ana 

2.4. pasākums: 
Finansējuma pieejamība 
mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem  

2.5. pasākums: 
Konkurētspējīgu pētījumu 
un attīstības un zinātniskā 
potenciāla attīstības 
atbalstī�ana  

 

Rezultatīvie rādītāji 
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1. Atbalstīto iespējamības 
pētījumu skaits (50) 

1. Atbalstīto uzņēmumu 
skaits (50) 

1. Atbalstīto uzņēmumu 
skaits (2000) 

1. Atbalstīto uzņēmumu 
skaits (600) 

1. Atbalstīto pētījumu 
projektu skaits (20) 
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3. prioritāte: Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicinā�ana 
 

Ietekmes rādītāji 

To cilvēku īpatsvars, kas paliek darbā vismaz 6 mēne�us pēc projekta pabeig�anas (sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām62) � 60% 

Informācijas avots: projektu uzraudzības informācija 

 Studentu īpatsvara palielinā�ana in�enierzinātņu un tehnoloģiju programmās (sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām) par 2% 
programmas perioda laikā 

Pa�reizējā vērtība (2001. - 2002. akadēmiskais gads) - 10,2% 

Informācijas avots: Izglītības un zinātnes ministrija 

Ilgsto�ā bezdarba rādītājs kā procentuālā daļa no kopējā bezdarbnieku skaita (sadalījumā pa dzimumiem, izglītības līmeņiem63 un vecuma 
grupām) samazināsies līdz 45% 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 46,1% 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Rezultatīvie rādītāji 

                                                 
62 vecuma grupas: jaunāki par 25 gadiem, 25 � 55 gadus veci, vecāki par 55 
63 izglītības līmeņi: pamata, vidējā, augstākā 
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To cilvēku skaits, kas iesaistās darba tirgū pēc saņemtās apmācības vai pārkvalifikācijas (sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām) �  

24 400  

Informācijas avots: projektu uzraudzības informācija  

3.1. pasākums: Nodarbinātības veicinā�ana 3.2. pasākums: Izglītības un tālākizglītības 
attīstība 

3.3. pasākums: Sociālās atstumtības 
mazinā�ana 

 

Faktiskie rādītāji (output indicators) 

Atbalstu saņemo�o cilvēku skaits (sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un pēc statusa darba tirgū) � 34 880  

Atbalstu saņemo�o institūciju skaits - 100 

Projektu skaits � 1 830 

1. Atbalstu saņemo�o cilvēku skaits 
(sadalījumā pa dzimumiem, izglītības 
līmeņiem un vecuma grupām), t.i., i. 

bezdarbnieki un darba meklētāji, ii, darbinieki, 
iii. uzņēmēji (27 000) 

1. Atbalstu saņemo�o cilvēku skaits 
(sadalījumā pa dzimumiem, pēc statusa darba 
tirgū, pa izglītības līmeņiem, vecuma grupām, 

projektu veidiem) 

1. Atbalstu saņemo�o cilvēku skaits 
(sadalījumā pa dzimumiem, izglītības 

līmeņiem, vecuma grupām), t.i., i. 
bezdarbnieki un darba meklētāji, ii. 

darbinieki (6 520) 

2. Kapacitātes palielinā�anas pasākumu 
atbalstīto institūciju skaits (100) 

2. Apmācīto pedagogu un akadēmisko 
darbinieku skaits (sadalījumā pa dzimumiem, 

izglītības līmeņiem, vecuma grupām un 
projektu veidiem) 

2. Apmācīto sociālā darba speciālistu skaits 
(sadalījumā pa dzimumiem) (1 360) 
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 3. Partnerību un attīstības projektu skaits 
(sadalījumā pa sektoriem un nozarēm, projektu 

veidiem, projektu īpa�nieku veidiem) 

 

 
4. Mācību programmu attīstības projektu skaits 
(sadalījumā pa sektoriem un nozarēm, projektu 

veidiem, projektu īpa�nieku veidiem) 
 

 
5. Atbalstīto izglītības iestā�u un tīklu skaits 

(sadalījumā pa sektoriem un nozarēm, un 
reģioniem) 
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4. prioritāte: Lauku rajonu un zivsaimniecību attīstības veicinā�ana  
 

4.1. apak�prioritāte: Lauksaimniecības un lauku rajonu attīstības veicinā�ana 
 

Ietekmes rādītāji 

Tērējamo ienākumu uz vienu mājsaimniecības locekli at�ķirība starp pilsētu un lauku iedzīvotājiem saglabāsies 37% līmenī64 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 37% 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Rezultatīvie rādītāji 

Gada pievienotā vērtība lauksaimniecībā, medniecībā un me�saimniecībā palielināsies līdz 509 miljoniem EUR 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 336,7 miljoni EUR 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Pārtikas rūpniecības produkcijas kopējā gada vērtība palielināsies līdz 1 050 miljoniem EUR 

Pa�reizējā vērtība (2001.gads) - 687,2 miljoni EUR 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  

                                                 
64 �o rādītāju izmanto arī kā programmas līmeņa rādītāju, pieņemot to pa�u mērķi, taču �o ietekmi radīs sinerģija starp vairākiem programmas pasākumiem un prioritātēm.  
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Lauksaimniecības, medniecības un me�saimniecības darbinieku bruto mēne�a alga palielināsies līdz 300 EUR 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 229 EUR 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  

4.1.1. pasākums: 
Investīcijas lauku 
saimniecībās 

4.1.2. pasākums: 
Jaunu zemnieku 

saimniecību 
izveide 

4.1.3. pasākums: 
Lauksaimniecības 
produktu apstrādes 

un mārketinga 
uzlabo�ana 

4.1.4. pasākums: 
Lauku rajonu 
pielāgo�anās 

spējas un attīstības 
veicinā�ana 

4.1.5. pasākums: 
Me�saimniecības 

attīstība 

4.1.6. pasākums: 
Vietējās rīcības 

attīstība 
(LEADER+ veida 

pasākums) 

4.1.7. 
pasākums: 
Apmācība 

 
Faktiskie rādītāji (output indicators) 

 

1. Atbalstīto lauku 
saimniecību skaits 

(1000) 

1. Jauno atbalstīto 
lauku saimniecību 

skaits (230) 

1. Atbalstīto 
apstrādes 

uzņēmumu skaits 
(150) 

1. Zemes 
uzlabo�anas 

pasākumu aptvertā 
teritorija (2004. � 
2006.gads � 19 

000 ha) un 
uzlaboto 

meliorācijas 
sistēmu garums 

(1 700 km) 

1. Izveidoto me�a 
īpa�nieku 

asociāciju skaits 
(150) 

1. Atbalstīto 
vietējo rīcības 

grupu skaits (3) 

1. Apmācības 
pakalpojumu 
cilvēkstundu 
skaits (500 

000) 
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   2. Īstenoto biznesa 
plānu un izstrādāto 
projektu skaits (1 

300) 

2. Jaunizveidoto 
me�u (2004. � 

2006.gads � 3 000 
ha) un uzlaboto 
me�u platība (5 

000 ha) 

  

   3. Atbalstīto lauku 
saimniecību, kuru 

darbība ir 
diversificēta, skaits 

(400) 

   

   4. No brik�ņiem un 
nezālēm attīrītā 

platība (15 000 ha)  
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4. prioritāte: Lauku rajonu un zivsaimniecību attīstības veicinā�ana  
 

4.2. apak�prioritāte: Ilgtspējīgu zivsaimniecību attīstības veicinā�ana [ZVFI] 
 

Ietekmes rādītāji  

Vidējais nozvejotais loms uz katru kuģi palielināsies līdz 375 t 

Pa�reizējā vērtība (2003.gads) - 320 t uz katru kuģi 

Informācijas avots: Latvijas Kuģu reģistrs, Valsts zivsaimniecības pārvalde 

Zivju produktu eksporta apjomu vērtība palielināsies līdz 94,3 miljoniem EUR 

Pa�reizējā vērtība (2003.gads) - 85,7 miljoni EUR 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Rezultatīvie rādītāji 

Zvejas flotes kapacitāte zvejas kuģu skaita un bruto tonnā�as ziņā samazināsies līdz, attiecīgi, 190  

un 15 827 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 217 un 17 827 

Informācijas avots: Latvijas Kuģu reģistrs, Valsts zivsaimniecības pārvalde  
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ES higiēnas prasībām atbilsto�o zivju apstrādes uzņēmumu skaits palielināsies līdz 38 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 10 

Informācijas avots: Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzņēmumu reģistrs  

Zivsaimniecības pasākumos iesaistīto uzņēmumu skaits palielināsies līdz 63 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 48 

Informācijas avots: Pārtikas un veterinārais dienests 

Zivsaimniecību eksports palielināsies līdz 88,3 miljoniem EUR 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 86,3 miljoni EUR 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Zivju produktu ārējās tirdzniecības bilance uzlabosies līdz 57,8 miljoniem EUR 

Pa�reizējā vērtība (2002.gads) - 57,7 miljoni EUR 

Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde  

4.2.1. pasākums: 
Zvejniecības pielāgo�ana 

4.2.2. pasākums: Flotes 
atjauno�ana un zvejas kuģu 

modernizācija 

4.2.3 pasākums: Zivsaimniecības 
un akvakultūras produktu 

apstrādes un mārketinga, zvejas 
ostu objektu un akvakultūras 

attīstība  

4.2.4. pasākums: Piekrastes zivsaimniecības, 
sociāli ekonomisko pasākumu attīstība, 
jaunu tirgus noieta vietu veicinā�ana un 

ra�otāju organizāciju atbalstī�ana 

 
Faktiskie rādītāji (output indicators) 
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1. Metāllū�ņos norakstīto 
vai citiem nolūkiem, nevis 

zvejai izmantoto zvejas 
kuģu skaits (7) 

1. Atbalstīto zvejas kuģu 
skaits (97) 

1. Modernizēto zivju apstrādes 
uzņēmumu skaits (25) 

1. Modernizēto piekrastes zvejas kuģu 
(laivu) skaits (60) 

 2. Uzbūvēto zvejas kuģu 
skaits (3) 

2. Zivsaimniecību vajadzībām 
pielāgoto ostu skaits (3) 

2. To zvejnieku skaits, kas atbalstīti ar 
kompensāciju par zvejas kuģu darbības 

pastāvīgu/ pagaidu pārtrauk�anu (110/ 240) 

  3. Atbalstīto akvakultūras 
uzņēmumu skaits (15) 

3. Veikto mārketinga pasākumu skaits (10) 

   4. Atbalstīto ra�otāju organizāciju skaits (2)  
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4. Prioritātes 
 

4.1. Prioritāte. Teritoriālās vienotības veicinā�ana 
 

Prioritātes mērķis 
 

780.  Prioritātes mērķis ir paaugstināt dzīves kvalitāti, uzlabot reģionu pievilcību un veicināt 
visas Latvijas teritorijas līdzsvarotu attīstību. Mērķis tiks sasniegts attīstot dzīves 
kvalitātei atbilsto�u infrastruktūru (vide, veselības aprūpe un izglītība, nodarbinātība un 
sociālā aprūpe) un tās pieejamību (transports, informāciju un komunikāciju tehnoloģijas) 
visā Latvijas teritorijā.  

 

Prioritātes pasākumi 
 

781.  Vides infrastruktūras uzlabo�ana un tūrisma attīstības veicinā�ana.  

782.  Pieejamības un transporta sistēmas attīstība.  

783.  Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju attīstība.  

784.  Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība.  

 

Sinerģija 
 

785.  Prioritātes pasākumus līdzfinansēs no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Lai 
prioritātes ievie�anas laikā nodro�inātu maksimālu papildinātību, �īs prioritātes pasākumi 
tiks saskaņoti ar pasākumiem, kuri iekļauti Eiropas Lauksaimniecības vadības un 
garantiju fonda atbalstāmajos pasākumos un attiecas uz lauku teritoriju attīstību; Eiropas 
Sociālā fonda atbalstāmajos pasākumos un ir saistīti ar cilvēkresursu attīstības 
jautājumiem un Zivsaimniecības vadības finansē�anas instrumenta atbalstāmajos 
pasākumos un ir saistīti ar jūras ostu attīstību. Bez tam �is pasākums papildinās Kohēzijas 
fonda vides un transporta projektu finansē�anu. Lai nodro�inātu pienācīgu to aktivitā�u 
saskaņo�anu, kas attiecas uz informācijas sabiedrības attīstību un informāciju un 
komunikāciju tehnoloģiju pielieto�anas veicinā�anu saskaņā ar �īs prioritātes da�ādiem 
mērķiem, Informācijas Sabiedrības birojs īstenos pārraudzības funkciju un atskaitīsies 
Vadības Institūcijai.   

 

4.1.1. pasākums. Vides infrastruktūras un tūrisma attīstības 
uzlabo�ana  
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Pasākuma pamatojums un apraksts 
 
786.  �ajā pasākumā iekļautas vairākas aktivitātes, kuru mērķis ir vides kvalitātes uzlabo�ana: 

ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu (CE) 
līdz 2000, notekūdeņu attīrī�anas un sadzīves atkritumu dalī�anas un dalītās savāk�anas 
punktu izveide, vietējo un gala patērētāju siltumapgādes sistēmu uzlabo�ana 
energoefektivitātes paaugstinā�anai. Pasākums veicina arī dabas un kultūrvēsturiskā 
mantojuma ekonomisko saglabā�anu, attīstīt tūrisma infrastruktūru un tūrisma produktus. 
Pasākumā iekļautas arī ekotūrisma aktivitātes.   

 

Vide 
 

787.  �ie vides sektora pasākumi papildinās Kohēzijas fonda pie�ķirtās investīcijas. �obrīd tikai 
daļa no valsts iedzīvotājiem saņem kvalitatīvus ūdenssaimniecības, notekūdeņu 
savāk�anas un attīrī�anas, kā arī sadzīves atkritumu apsaimnieko�anas pakalpojumus. �ī 
problēma negatīvi ietekmē gan sabiedrības veselību, gan vides kvalitāti kopumā. Vides 
infrastruktūras investīciju pamatojums ir definēts nacionālajos stratēģiskās plāno�anas 
dokumentos, konkrēti, Valsts Programmā 800+, Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
mazajās un vidējās pilsētās, Valsts Programmā 500-, Daudzgadīgais atkritumu 
apsaimnieko�anas plāns Latvijai 2003.-2012.gadam, kuru galvenais mērķis ir atbilsto�o 
likumdo�anas prasību īsteno�ana.  

788.  �ī pasākuma ietvaros tiks attīstīta ūdenssaimniecības infrastruktūra apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu (CE) līdz 2000. Saskaņā ar Kohēzijas fonda Atsauces bāzes 
dokumentu, �o apdzīvoto vietu attīstība netiek finansēta no Kohēzijas fonda līdzekļiem.  

789.  Lai veicinātu atkritumu apsaimnieko�anas attīstību, ERAF līdzfinansēs atkritumu 
savāk�anas punktu izveidi pa�valdībās, kā arī vides prasībām neatbilsto�o mazo un vidējo 
atkritumu izgāztuvju rekultivāciju atbilsto�i nacionālo programmu prasībām.  

790.  . Siltumapgādes sistēmas tiks modernizētas, lai nodro�inātu atbilstību vides prasībām un 
paaugstinātu siltumapgādes sistēmu energoefektivitāti.   

791.  �obrīd liela daļa siltumapgādes uzņēmumu izmanto kurināmo ar augstu sēra saturu, kaut 
gan �ī kurināmā izmanto�ana saskaņā ar Direktīvā 1999/32/EC65 noteiktajām aizsardzības 
prasībām nav atļauta. Finansējums tiks pie�ķirts, lai nodro�inātu pāreju no �ķidrā 
kurināmā ar augstu sēra saturu uz kurināmo ar zemu sēra saturu, kā arī, ja iespējams, uz 
reģeneratīvu kurināmo. �o investīciju projektu īsteno�anas rezultātā tiks panākta atbilstība 
Direktīvas 99/32/EC un atbilsto�ās nacionālās likumdo�anas prasībām attiecībā uz sēra 
saturu konkrētos �ķidrā kurināmā veidos. Tā rezultātā paredzams sēra dioksīda izme�u, kā 
arī siltumnīcas gā�u samazinājums vietējā mērogā, kas nodro�inās direktīvā noteikto 
mērķu sasnieg�anu attiecībā uz vietējo izme�u maksimālajiem rādītājiem.  

792.  Enerģētikas sektora rehabilitācijas plāna 2. etapa �Valsts finansēta energoefektivitātes 
paaugstinā�ana un siltumapgādes sistēmu tīklu rehabilitācija� īsteno�anai paredzētas 
valsts investīcijas, lai nodro�inātu ātrāku siltumapgādes sistēmu bezzaudējuma punkta 
sasnieg�anu, kas vēlāk sekmētu iespēju īstenot 3. etapu, t.i., pieļautu sektora komerciālu 
darbību.  

                                                 
65 Pa�reiz ir aptuveni 100 sadedzinā�anas iekārtu, kurās kā kurināmo izmanto mazutu ar sēra saturu virs 
1%. 40 no �īm 100 sadedzinā�anās iekārtām mazuts ir vienīgais izmantotais kurināmais. Gandrīz visas 
�īs sadedzinā�anas iekārtas ir pa�valdībām piedero�i uzņēmumi, kuri nodro�ina siltumenerģijas piegādi 
siltumapgādes sistēmās. 
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793.  Atbilsto�i katras pa�valdības attīstības plānam tiks izstrādāti siltumapgādes sistēmu 
rehabilitācijas plāni, ieskaitot nepiecie�amo investīciju apjomu noteik�anu ra�o�anas 
efektivitātes paaugstinā�anai, katlu māju pārveido�anai par koģenerācijas stacijām (KĢS), 
sadales sistēmu un dzīvojamo ēku sistēmu modernizē�anai. Valsts investīcijas tiks 
novirzītas siltuma padeves un sadales zudumu samazinā�anai, energoefektivitātes 
paaugstinā�anai katlu mājās, ieskaitot koģenerācijas iespējas, un pla�ākai reģeneratīvo 
energoresursu pielieto�anas veicinā�anai. Uzmanība tiks pievērsta, lai izvairītos no 
paralēlām investīcijām divās apgādes sistēmās � gāzes un siltuma. Energoefektivitātes 
paaugstinā�anas rezultātā tiks panākta kurināmā patēriņa un siltumnīcas gā�u (SG) 
izme�u samazinā�ana.  

794.  Atbalsts būtiskai energoefektivitātes paaugstinā�anai gala patērētāja pusē tiks nodro�ināts, 
veicinot enerģētikas sektora negatīvās ietekmes uz vidi samazinā�anu. Pa�reiz ir daudz 
enerģijas patērētāja iekārtu, kurām ir augsts potenciāls energoefektivitātes 
paaugstinā�anai. Lai to īstenotu, tiks piedāvāta potenciāla palīdzība enerģētikas audita60

66 
veik�anai gala patērētāja pusē, energoefektivitātes projektu sagatavo�anai un īsteno�anai, 
ieskaitot iek�ējo energoresursu patēriņa sistēmu rekonstrukciju, ēku siltumizolāciju un 
automātisko regulē�anas sistēmu uzstādī�anu. Energoefektivitātes pasākumu īsteno�anas 
rezultātā tiks panākta kurināmā patēriņa un siltumnīcas gā�u (SG) izme�u samazinā�ana. 
Tomēr augstākminētās aktivitātes neparedz privātā dzīvojamā fonda finansē�anu.  

795.  Enerģētikas nozares aktivitātes, kuras finansē no ERAF līdzekļiem, būs pa�reizējo Valsts 
Investīciju Programmas finansēto nacionālo projektu turpinājums.  

 

Tūrisms un dabas un kultūrvēsturiskais mantojums 
 
796.  Tūrisma veicinā�ana paredz jaunas un alternatīvas iespējas tūrisma attīstībai visā valsts 

teritorijā. Kaut arī Latvijā tūrisms ir strauji attīstījies, tomēr joprojām ir vairākas 
problēmas, kuras kavē turpmāku nozares iespēju izmanto�anu tūristu piesaistī�anai, 
piemēram, nepietiekami attīstīta valsts tūrisma infrastruktūra un ar to saistītie dabas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma produkti (kultūras un dabas tūrisms). Latvijā tūrisma 
politiku regulē Latvijas tūrisma attīstības nacionālā programma 2001. � 2010.gadam un 
tās Rīcības plāns. Līdz ar to �os dokumentus varēs izmantot kā politikas atsauces ar 
tūrismu saistītu aktivitā�u īsteno�anai �ī pasākuma ietvaros. Tūrisma infrastruktūras 
attīstība veicinās racionālāku dabas un kultūras resursu izmanto�anu, kā arī sekmēs 
da�ādu valsts teritoriju daļu ilgtspējīgu attīstību.   

797.  Pasākums paredz atbalstīt investīcijas sabiedrības tūrisma infrastruktūras attīstībai 
(piemēram, tūrisma biroju tīkls, tūrisma piktogrammu uzstādī�ana un uzlabo�ana, īpa�s 
velosipēdistiem un gājējiem paredzēts aprīkojums utt.). Bez tam tūrisma produkti tiks 
attīstīti, lai piesaistītu vairāk tūristu un, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, samazinātu 
sezonalitātes ietekmi. Pasākuma galvenais mērķis ir nodro�ināt finansējumu iek�telpu 
infrastruktūras pielāgo�anai, ieskaitot iekārtas mantojuma vienību izstādī�anai un 
restaurē�anai un piemēro�anai sabiedrības vajadzībām. Atbalsts ir paredzēts arī dabas 
tūrisma aktivitā�u veicinā�anai, ieskaitot ekotūrisma iespēju attīstību NATURA 2000 
programmas teritorijās.  

                                                 
66 Enerģētikas auditu atbilsto�i Energoefektivitātes Stratēģijai 2000 un Direktīvas par ēku enerģizāciju 
2002/91/EC īsteno�anas koncepcijai veiks īpa�i apmācīti enerģētikas sektora auditori. Pa�reizējā 
enerģētikas audita kapacitāte ir aptuveni 10 enerģētikas sektora auditorfirmu (50 auditori). Turpmāka 
enerģētikas sektora auditoru apmācība un kvalifikācijas paaugstinā�ana tiks paredzēta, lai nodro�inātu 
Direktīvas par ēku enerģizāciju 2002/91/EC īsteno�anu. 
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798.  Pasākuma īsteno�anai nav paredzēts valsts atbalsts. Atbalsts tūrisma produktu un tūrisma 
infrastruktūras attīstības veicinā�anai ir paredzēts sabiedriskā sektora attīstībai, un līdz ar 
to intervences pasākumi uz vienlīdzīgiem noteikumiem ir pieejami visiem potenciālajiem 
lietotājiem un tirgus dalībniekiem.  

799.  Ja �ī pasākuma īsteno�anas laikā investīcijas veicina peļņas veido�anos, tiks piemērots 
līdzfinansējuma apjoms, kas ir mazāks par 75%.  

 

Mērķa grupas 
 

800.  Aktivitā�u mērķa grupas ir pa�valdības, starp-pa�valdību atkritumu apsaimnieko�anas 
uzņēmumi, pa�valdību ūdenssaimniecības uzņēmumi un pa�valdību siltumapgādes 
uzņēmumi, kā arī valsts institūcijas, kas sniedz tūrisma pakalpojumus un apsaimnieko 
dabas un kultūrvēsturiskos objektus.   

 

Pasākuma mērķis 
 

801.  Pasākuma mērķis ir uzlabot vides infrastruktūras kvalitāti un atbalstīt ekonomisko 
attīstību, uzlabojot nepiecie�amo ūdens apgādes, notekūdeņu un notekūdeņu attīrī�anas 
infrastruktūru, veicināt energoefektivitātes paaugstinā�anu un siltumapgādes uzņēmumu 
attīstību, radīt sabiedriskā tūrisma infrastruktūru lietderīgi izmantojot dabas un kultūras 
mantojuma iespējas.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
802.  Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu (CE) līdz 

2000.  

803.  Sadzīves atkritumu dalī�anas un dalītās savāk�anas punktu izveide.  

804.  Vides prasībām neatbilsto�o mazo un vidējo atkritumu izgāztuvju slēg�ana un 
rekultivācija.  

805.  Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilsto�i vides prasībām un energoefektivitātes 
paaugstinā�ana gan siltumapgādes sistēmas ra�o�anas un sadales pusē, gan gala patērētāja 
pusē.  

806.  Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma produktu izveido�ana un attīstība (kultūras 
un dabas tūrisms), kā arī nepiecie�amās sabiedriskā tūrisma infrastruktūras veido�ana vai 
modernizē�ana, vienlaicīgi saglabājot un paaugstinot kultūras mantojuma ekonomisko 
potenciālu.   

807.  Ekotūrisma attīstība Natura 2000 programmas teritorijās.  

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

808.  Valsts iestādes, pa�valdības, valsts un pa�valdību uzņēmumi, arodbiedrības un 
nevalstiskās organizācijas, kā arī bezpeļņas juridiskās personas.  
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4.1.2. pasākums. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  
 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

809.  Lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un jaunu darba vietu radī�anu, ir nepiecie�ams sekmēt 
līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību. Mērķa sasnieg�anai jāuzlabo kravu 
pārvadā�anas un iedzīvotāju pārvieto�anās iespējas, tajā pa�ā laikā saglabājot un uzlabojot 
vides kvalitāti. Saskaņā ar Transporta attīstības nacionālo programmu. Kohēzijas fonda 
stratēģijas mērķis transporta sektorā ir problēmu atrisinā�ana TransEiropas tīklā (TEN-T). 
Tomēr �īs investīcijas neatrisina problēmas TEN-T tīkla piekļuves ceļos un vietējos 
ekonomiskās attīstības centros, kur, piemēram, mazas ostas var būt ļoti nozīmīgas vietējās 
ekonomiskās attīstības izaugsmē. Turklāt Latvijā pilsētu teritorijās jāsaskaras ar tādām 
specifiskām problēmām kā pastāvīgi pieaugo�a satiksmes intensitāte.  

810.  ERAF finansiālais atbalsts tiks novirzīts pirmās kategorijas61
67 autoceļu tīkla atjauno�anai, 

lai nodro�inātu, ka galvenie ekonomiskās attīstības centri ir savstarpēji labi savienoti un 
pievienoti TEN-T tīklam. Investīcijas ir nepiecie�amas, lai atjaunotu slikto pirmās 
kategorijas autoceļu asfalta segumu daudzos ceļu posmos (kur autoceļu nestspēja mazāka 
par 11,5 tonnām ass kravas, kura noteikta ES direktīvās par transporta līdzekļu svaru un 
izmēriem), atsevi�ķos nozīmīgos ceļu posmos nav asfalta seguma un ievērojamam 
skaitam tiltu ir pārsniegts ekspluatācijas periods un tie nav dro�i. �ajā pasākumā 
rekonstruējamo ceļu posmu izvēles kritēriji ir pa�reizējā un nākotnē paredzamā satiksmes 
intensitāte un investīciju ekonomiskā ietekme.  

811.  Ar mērķi izveidot efektīvu sabiedriskā transporta modeli, un uzlabojot transporta 
plāno�anu un vadību, kā arī paaugstinot atbilstību vides standartiem, tiks veikti pasākumi 
pilsētu transporta sistēmu (ieskaitot sabiedrisko transportu) efektivitātes paaugstinā�anai. 
Satiksmes dro�ības jautājumiem tiks pievērsta uzmanība gan Rīgā, gan arī citu pilsētu 
teritorijās.  

812.  Tā kā transporta ietekme uz vidi galvenokārt ir saistīta ar gaisa piesārņojumu, kas 
pārsvarā rodas no arvien pieaugo�ā transporta līdzekļu skaita, kā rezultātā palielinās 
slāpekļa dioksīda un siltumnīcas gā�u izme�i, �is pasākums uzlabos vides stāvokli, 
modernizējot ceļu un pilsētu transporta kvalitāti. Attiecīgi, uzlabojot satiksmes plūsmas 
efektivitāti, tiks samazināts izme�u apjoms. Ceļu infrastruktūras būvniecībai un 
atjauno�anai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī ieviesti īpa�i nosacījumi vides 
aizsardzībai.   

813.  Tā kā ekonomisko attīstību piejūras teritorijās īpa�i ietekmē jūras ostu attīstība, 
nepiecie�ams modernizēt ostu hidrotehniskās būves un pieeju jūrai.   

814.  Pasa�ieru vilcienu rito�ais sastāvs68 tiks atjaunots, lai apkalpotu Rīgas piepilsētas satiksmi 
un nodro�inātu atbilstību ES Direktīvām par ilgtspējīgu un videi draudzīgu transporta 
sistēmu. Piepilsētas vilcienu rito�ā sastāva iepirk�ana notiks atbilsto�i ES Regulai 
1191/69 (kura grozīta ar Regulu 1893/91) attiecībā uz kompensācijas noteikumiem un 
publisko pakalpojumu snieg�anas līguma nosacījumiem.  

              

                                                 
67 Pirmās kategorijas autoceļi savstarpēji savieno galvenos ekonomiskos centrus, kuri neatrodas TEN-T 
tīklā un nodro�ina pievienojumu valsts nozīmes ceļiem (TEN-T tīkls). 
68 Valsts a/s �Pasa�ieru vilciens� ir vienīgais pasa�ieru vilcienu operators Latvijā un 2004.gadā tas kļūs 
par vienīgo pasa�ieru vilcienu īpa�nieku (patreiz vilcieni pieder valsts a/s �Latvijas Dzelzceļ��). 
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Mērķa grupas 
815.  Pasākums ir paredzēts, lai attīstītu sabiedriskā transporta infrastruktūru. Līdz ar to 

galvenās mērķa grupas ir pa�valdības un valsts institūcijas, kā arī firmas, kuras ir 
iesaistītas transporta tīklu pārvaldī�anā, pa�valdības un ostu pārvaldes.  

  

Pasākuma mērķis  
 

816.  Pasākuma mērķis ir uzlabot transporta infrastruktūras kvalitāti un efektivitāti, lai 
nodro�inātu pastāvīgi pieaugo�ajai kravu un pasa�ieru satiksmes intensitātei atbilsto�u 
kapacitāti un samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

817.  Pirmās kategorijas autoceļu infrastruktūras69 rekonstrukcija, savstarpēji savienojot 
galvenos ekonomiskās attīstības centrus un pievienojot tos TEN-T tīklam:  

− grants ceļu asfaltē�ana; 
− asfaltēto ceļu nestspējas palielinā�ana līdz 11,5 tonnām ass svara un 

satiksmes dro�ības uzlabo�ana valsts nozīmes ceļu posmos un pilsētu tranzīta 
ielās; 

− tiltu rekonstrukcija un tiltu nestspējas palielinā�ana atbilsto�i ES standartiem.  

818.  Transporta sistēmas efektivitātes uzlabo�ana pilsētu teritorijās (piemēram, satiksmes 
vadības un satiksmes dro�ības uzlabo�ana Rīgas satiksmes mezglos, palielinot sabiedriskā 
transporta pievilcīgumu, kā arī pilsētu transporta sistēmu pievienojumu TEN-T tīklam 
uzlabo�ana).  

819.  Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabo�ana. Jūras ostu publisko 
hidrotehnisko būvju64

70 atjauno�ana un attīstība un navigācijas iekārtu rekonstrukcija un 
modernizē�ana.  

820.  Pasa�ieru vilcienu rito�ā sastāva atjauno�ana, lai apkalpotu Rīgas piepilsētas satiksmi65
71.  

821.  Pētījumi, kas attiecas uz pasākuma aktivitātēm, tiks finansēti augstāk minēto aktivitā�u 
robe�ās.   

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

822.  Pa�valdības, valsts institūcijas, pa�valdību un valsts uzņēmumi.    
 

  

                                                 
69 Izvēles kritēriji atbalstāmo pirmās kategorijas autoceļu posmu atlasei ir noteikti Vienotās transporta 
un vides stratēģijas 3.5. sadaļā. 
70 Sabiedriskās hidrotehniskās būves likumdo�anā ir definētas kā daļa no hidrotehniskajām būvēm, kas 
paredzētas sabiedriskai lieto�anai, piemēram, moli, viļņlau�i. 
71 Tā kā �īs aktivitātes investīcijas veicina peļņas veido�anos, tiks piemērots līdzfinansējuma apjoms, 
kas ir mazāks par 75%. 
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4.1.3. pasākums. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība  
 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

823.  Latvija atpaliek no ES dalībvalstīm informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) 
pielieto�anas jomā. Pieejamība IKT da�ādās valsts teritorijas daļās ir at�ķirīga, tādējādi 
samazinot MVU konkurētspēju un palielinot digitālplaisu. Pamatojoties uz nacionālajiem 
mērķiem, kas ir noteikti atbilsto�i nacionālajai programmai �Informātika� (1999-2005) un 
sociāli ekonomiskajai programmai �e-Latvija�, �is pasākums atbalstīs sociālo un 
ekonomisko vienotību, sekmējot uz IKT balstīto publisko pakalpojumu un infrastruktūras 
attīstību. Pasākumu īstenos koncentrējoties uz e-valdības iniciatīvu, nodro�inot publisko 
pieejas punktu izveidi un atbalstot augstas kvalitātes platjoslas tīkla papla�inā�anu.   

824.  Saskaņā ar Telekomunikāciju likumu, kas ir stājies spēkā ar 2001.gada 1. novembri, 
patreiz notiek sekundārās likumdo�anas izstrādā�ana un to pabeigs līdz 2003.gada 30. 
novembrim. Līdz ar to Eiropas Savienības reglamentētās telekomunikāciju paketes (1998) 
ievie�ana būs pabeigta. Likums �Par Elektronisko komunikāciju� ir sagatavo�anā un tā 
projekts jāizstrādā līdz 2004.gada 1. maijam. Jaunā likumdo�ana būs izstrādāta atbilsto�i 
ES direktīvu prasībām un tās pamatā būs reglamentējo�a neatkarība no tehnoloģijām un 
vado�o uzņēmumu regulē�anas e-tirgū.  

825.   Kā norādīts Valsts iestā�u sniegto informācijas pakalpojumu pieaugo�ās kvalitātes 
koncepcijā, tiks atbalstīta sabiedrības aktivitā�u attīstība, lai izveidotu pamatu informāciju 
sabiedrības attīstībai. Uzlabojot vispārējo elektronisko pieejamību sabiedriskā sektora 
informācijai, pakalpojumu efektivitāti un informācijas pieejamību var uzlabot tālāk 
attīstot publiskās lieto�anas informāciju sistēmas (piemēram, pa�valdību, izglītības, 
bibliotēku, arhīvu un muzeju informāciju sistēmas). Lai paaugstinātu publisko 
pakalpojumu kvalitāti, tiks atbalstīta telekomunikāciju līniju digitalizācija perifērajās 
teritorijās, kurās pa�reiz vēl nav IKT tīkla pārklājuma.  

826.  Saskaņā ar nacionālo programmu �Informātika� ir būtiski nodro�ināt vienlīdzīgu 
pieejamību interneta resursiem visā Latvijas teritorijā. Tāpēc tiks finansēta arī interneta 
publisko pieejas punktu izveide sabiedriskās iestādēs (piemēram, bibliotēkās), lai tie kļūtu 
par galvenajiem visa veida informācijas (zinātniskas, finansu, izglītības utt.) pakalpojumu 
sniedzējiem.  

827.  Saskaņā ar Elektronisko komunikāciju atbalsta struktūrfondu kritēriju un modalitātes 
vadlīnijām ir paredzēts infrastruktūru attīstības mērķus apvienot ar reģionālās 
ekonomiskās attīstības mērķiem, kas pamatojas uz reģionālo vajadzību un iespēju analīzi, 
tehnoloģisko neitralitāti un atklātiem pieejamības nosacījumiem pēc pasākuma 
īsteno�anas. Izmēģinājuma projektos lauku un attālajām teritorijām, kurās nav pieejamas 
modernās IKT tehnoloģijas un platjoslas, jāizstrādā vislabākais modelis infrastruktūras 
attīstībai un jānodro�ina risinājums attiecībā uz infrastruktūras piederības jautājumiem, 
saprātīgu investīciju atmaksā�anos, minimāliem tirgus kropļojumiem un pakalpojumu 
nodro�inā�anu par pieņemamām cenām. Labākie izmēģinājuma projekti tiks izmantoti, lai 
izstrādātu dokumentus uzaicinājumam piedalīties atklātā konkursā. Atbilsto�i uzlabotajai 
Informāciju sabiedrības stratēģijai (paredzams, ka Ministru kabinets to apstiprinās 
2003.gada beigās) �ajā pasākumā tiks iekļauts arī IKT pakalpojumu nodro�inājums valsts 
perifērajās teritorijās.  

 

Mērķa grupas 
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828.  Pasākuma mērķa grupas ir pla�a sabiedrība, kā arī valsts institūcijas un nevalstiskais 
sektors, kas būs ieguvējs no IKT uzlabo�anas pieejamības.  

 

Pasākuma mērķis 
 

829.  Pasākuma mērķis ir izstrādāt nosacījumus konkurētspējīgai un sociālai informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju ietvero�ai lieto�anai visā Latvijas teritorijā, kā arī izstrādāt 
informāciju sabiedrības attīstības pamatus.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

830.  846. Atbalstīt vienlaidu sabiedriskās lieto�anas informāciju sistēmu attīstību (piemēram, 
pa�valdību, izglītības, bibliotēku, arhīvu un muzeju informāciju sistēmas), ieskaitot 
digitalizāciju, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti.  

831.  Atbalstīt interneta publisko pieeju punktu attīstību (piemēram, publiskajās bibliotēkās, 
pa�valdībās, izglītības iestādēs).  

832.  Atbalstīt informāciju un komunikāciju attīstību perifērajās teritorijās, papla�inot augstas 
kvalitātes platjoslas tīklu.  

 

Atbalsta saņēmēji 
 

833.  Pa�valdības, valsts institūcijas, valsts un pa�valdību uzņēmumi. 

  

 

4.1.4. pasākums. Izglītības, veselības aprūpes un sociālās 
infrastruktūras attīstība  

 
Pasākuma pamatojums un apraksts 

 

834.  Pieejamība augstas kvalitātes veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu un izglītības 
infrastruktūrai ir nepiecie�ama, lai uzlabotu iedzīvotāju vispārējo labklājības līmeni un 
atbalstītu ekonomisko izaugsmi. Patreiz piedāvātā veselības aprūpes infrastruktūra ir 
neadekvāta, un Latvijas lauku iedzīvotājiem ir neapmierino�a pieeja primārās veselības 
aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības saņem�anai. �ie apstākļi ietekmē dzīves 
kvalitāti un ekonomiskās attīstības iespējas �ajās teritorijās.   

835.  Pasaules Bankas finansētā Veselības aprūpes reformas projekta laikā (projekta īsteno�ana 
tika uzsākta 1998.gadā), Latvija noteica valsts veselības aprūpes attīstības prioritātes. 
Pasākuma mērķis ir valstī izveidot kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpes sistēmu, 
racionalizējot pa�reizējo veselības aprūpes infrastruktūru un pakalpojumus. Pasākums 
atbalstīs veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un restrukturē�anu atbilsto�i 
nacionālajam Ambulatorās un Stacionārās Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 
struktūrplānam (Struktūrplāns) un Konsolidētajai Veselības Investīciju programmai 



Latvijas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programma 2004. - 2006.gadam (04.12.2003.) 
 

219 

(KVIP). Investīcijas primārās veselības aprūpes sistēmas infrastruktūrā tiks novirzītas 
pa�reizējo primārās veselības aprūpes centru uzlabo�anai un jaunu centru izveido�anai. 
Paredzēts uzlabot un atjaunot astoņus primārās veselības aprūpes centrus visā Latvijas 
teritorijā saskaņā ar Strukturālo plānu66

72 �Atbalsts neatliekamajai medicīniskajai 
palīdzībai� (NMP), kas sekmēs NMP sistēmas racionalizāciju, izveidojot integrētu NMP 
teritoriālo sistēmu 5 reģionos. Katrā reģionā tiks izveidoti NMP vadības un dispečeru 
centri un galvenā vadības centrāle Rīgā, tiks izveidoti un aprīkoti neatliekamās palīdzības 
punkti 11 daudzprofilu NMP slimnīcu tīkla slimnīcās, kas apkalpos visus piecus reģionus 
(Vispārējo ārstniecības iestā�u infrastruktūras attīstību atbalstīs, izmantojot Konsolidētās 
Veselības Investīciju programmas investīciju un pa�valdību līdzekļus, nodro�inot atbalsta 
saņem�anu arī turpmāk). Bez tam NMP ambulatorās brigādes tiks nodro�inātas ar mobilo 
infrastruktūru67

73, lai visos 5 reģionos novērstu NMP materiāltehniskās nepilnības68
74, uz 

kurām ir norādīts NMP pakalpojumu pieejamības novērtējumā. Tomēr maksimālais 
iepērkamo neatliekamās medicīniskās palīdzības automa�īnu skaits ir 20. Ārstniecības 
iestā�u neatliekamās medicīniskās palīdzības automa�īnu izvēles modalitātes tiks 
noteiktas Programmas papildinājumā. Vienotas Asins Donoru Informācijas Sistēmas 
izveido�ana ļaus vienotā datu bāzē apvienot 20 slimnīcas un tādējādi nodro�inās dro�u 
asins pārlie�anu.  

836.  Lai atbalstītu ESF intervenci, radītu sinerģiju un veicinātu izglītības sistēmas uzlabo�anas 
sociāli ekonomisko mērķu sasnieg�anu, nepiecie�ams uzlabot profesionālās izglītības 
infrastruktūru un modernizēt mācību līdzekļus un aprīkojumu augstākās izglītības 
iestādēs. Mācību tehnisko līdzekļu modernizē�ana profesionālajās un tehniskajās 
izglītības iestādēs (PT), kā arī augstākās izglītības iestādēs ir radikāli nepiecie�ama, lai 
sekmētu vietējo ekonomisko attīstību visā valsts teritorijā. Pasaules Bankas finansētais 
Izglītības sistēmas attīstības projekts (1999) paredzēja tikai atsevi�ķu skolu 
modernizāciju, par aizdevuma līdzekļiem tika renovētas tikai četras PT izglītības iestādes. 
Tāpēc ir nepiecie�ams turpmāks finansiālais atbalsts. �ī iniciatīva atbilst Izglītības 
attīstības koncepcijai 2002.-2005.gadam, kurā noteikta mācību programmu satura un tā 
pasnieg�anas veida uzlabo�ana, kā arī mācību kursu atbilstība darba tirgus prasībām. 
Pasākums atbalstīs mācību telpu pārplāno�anu un renovāciju atbilsto�i mācību priek�metu 
standartiem un mācību programmām. Bez tam nodro�inājums ar mūsdienīgiem 
tehniskajiem līdzekļiem un iekārtām, kā arī lieldatoru tīkla attīstība, kas nepiecie�ama 
mācību programmu īsteno�anai, nodro�inās kvalitatīvu un augsta līmeņa mācību 
programmu īsteno�anu un priek�metu pasnieg�anu. Zinātniski pētniecisko un praktiskās 
apmācības telpu aprīko�ana augstākajās mācību iestādēs nodro�inās nepiecie�amos 
nosacījumus, lai varētu īstenot augstas kvalitātes studiju programmas dabas un 
tehnoloģiju zinātnēs. PT un augstāko mācību iestā�u telpas tiks rekonstruētas, lai tās 
pielāgotu studentiem ar kustību traucējumiem, kā arī nodro�inātu atbilstību vispārējiem 
dro�ības standartiem un higiēnas normām.  

837.  Valsts sociālās aprūpes iestādes tiks modernizētas un pielāgotas, lai varētu attīstīt un 
piedāvāt jauna veida sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus pa�reizējās ēkās vai 
ārpus tām, lai veicinātu personu ar īpa�ām vajadzībām un to ģimenes locekļu atgrie�anos 
darba tirgū. Sociālās aprūpes administrācijai tiks nodro�ināts IKT atbalsts, lai izveidotu 
vienotu datu bāzi par personām ar īpa�ām vajadzībām un nodro�inātu precīzu statistiku un 
eso�o datu bā�u atbilstību efektīvai datu izmanto�anai un daudzsektoru sadarbībai. Tomēr 

                                                 
72 �ie centri būs pa�valdības īpa�ums un, atbilsto�i valsts palīdzības likumdo�anai, �o aktivitāti valsts 
neatbalsta 
73 Vadības institūcija Atbalsta saņēmējam izsniegs rakstisku saistību aktu, kas attiecas uz mobilo 
infrastruktūras vienību iegādi un kontrolēs tā izpildi. 
74 Prioritāte iegādāties iekārtas tiks pie�ķirta augstāka riska teritorijās dislocētajām NMP 
ambulatorajām brigādēm. Paaugstināta riska teritorijas noteiks pamatojoties uz palīdzības gaidī�anas 
laiku, iedzīvotāju blīvumu, izsaukumu skaitu un augsta riska zonu atra�anos vietām (augstas satiksmes 
intensitātes ceļi utt.). 
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atbalsts būs atkarīgs no tā, vai finansiālajai palīdzībai būs pozitīva ietekme uz darba tirgu. 
Investīciju apjomi no ERAF un ESF līdzekļiem tiks saskaņoti tā, lai sasniegtu maksimālo 
sinerģijas efektu.  

838.  Nodarbinātības Valsts Dienesta (NVD) aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem ir būtiska 
loma bezdarbnieku un aktīvo darba meklētāju integrācijai darba tirgū. NVD 
administratīvās kapacitātes nostiprinā�ana un NVD infrastruktūras attīstība ir izvirzīti par 
Vienotā nodarbinātības pārskata un Nacionālā nodarbinātības plāna politikas mērķiem. 
Pirmkārt, atbalsts tiks pie�ķirts NVD pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 
paaugstinā�anai, tādējādi nodro�inot pakalpojumu snieg�anas principu � vienas pieturas 
aģentūra � un nodro�inot NVD telpu pieejamību personām ar kustību traucējumiem. 
Veicot nepiecie�amos rekonstrukcijas un aprīko�anas darbus NVD galvenajā ēkā, 17 
filiālēs un 18 vietējās iestādēs tiks uzlaboti NVD darba apstākļi un sniegto pakalpojumu 
kvalitāte. IKT un informāciju sistēmas modernizācija nodro�inās efektīvu darbu, 
izmantojot darba vietas sistēmas datubāzi, kā arī EURES datubāzi, kurā ievietota 
būtiskākā informācija par situāciju darba tirgū un, kura ir pieejama bezdarbniekiem, 
aktīvajiem darba meklētājiem un darba devējiem rajonos.   

839.  Pasākumam nav paredzēts valsts atbalsts. Primārās veselības aprūpes sistēmas atbalsta 
gadījumā, tās primārās veselības aprūpes iestādes, kuras saņem finansiālu atbalstu ir 
pa�valdības iestādes un attiecīgi �is atbalsts netiek uzskatīts par valsts atbalstu.  

840.  ES dāvinājuma likme 80% apmērā var tikt piemērota investīcijām veselības aprūpes 
infrastruktūrā (izņemot mobilo infrastruktūru), profesionālās izglītības iestādēm (īpa�i to 
pielāgo�anai personām ar kustību traucējumiem), augstāko mācību iestā�u telpu 
uzlabo�anai un sociālās aprūpes pakalpojumu uzlabo�anai. Dāvinājuma likme 80% 
apmērā ir piemērota, lai novērstu trūkumu finansējumā, kur� veselības aprūpes 
infrastruktūrā un PT iestā�u infrastruktūrā nav bijis ieguldīts vairāk nekā desmit gadus. 
Sevi�ķi tas attiecas uz iestā�u pielāgo�anu personām ar kustību traucējumiem, kā arī, lai 
pie�ķirtu radikāli nepiecie�amo finansējumu augstāko izglītības iestā�u telpu un 
aprīkojuma uzlabo�anā un sociālās aprūpes sistēmas vajadzībām neinstitucionālu sociālo 
pakalpojumu snieg�anai sociāli izstumtām personām un to ģimenes locekļiem, tādējādi 
nodro�inot iespēju atgriezties darba tirgū. Atbalsts sociālās aprūpes infrastruktūras 
attīstībai ir saistīts ar prioritāti "Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicinā�ana", 
kas papildina pasākumu "Sociālās izstumtības mazinā�ana", kur� tiek finansēts no Eiropas 
Sociālā fonda līdzekļiem. Sociālās infrastruktūras pilnveido�ana, kas saistīta ar 
cilvēkresursu attīstību veicinās visneaizsargātāko sabiedrības grupu sociālās integrācijas 
efektivitāti, īpa�i, attālajos valsts rajonos.   

 

Mērķa grupas 
 

841.  Galvenā pasākuma mērķa grupa ir visa sabiedrība. Īpa�ās mērķa grupas ir:  
− veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un potenciālie pacienti; 
− izglītības iestādes un skolnieki, studenti; 
− sociālās aprūpes administrācija, kā arī sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

pakalpojumu sniedzēji; 
− darba tirgus pakalpojumu sniedzēji. 

 

Pasākuma mērķis 
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842.  Pasākuma mērķis ir nodro�ināt pieejamību kvalitatīviem veselības aprūpes, sociālās 
aprūpes, rehabilitācijas, darba tirgus un izglītības pakalpojumiem visā Latvijas teritorijā, 
samazināt sociālo izstumtību, veicināt veselības aprūpi un uzlabot izglītības kvalitāti.   

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
843.  Primārās veselības aprūpes sistēmas infrastruktūras, telpu un iekārtu (piemēram, 

medicīnas aprīkojuma, ēku, IKT infrastruktūras) uzlabo�ana.  

844.  NMP sistēmas infrastruktūras, ēku un aprīkojuma (piemēram, NMP vadības un dispečeru 
centru ēku, telpu un IKT infrastruktūras, NMP telpu ārstniecības iestādēs, NMP brigā�u 
mobilās infrastruktūras) pilnveido�ana.  

845.  Vienotas asins donoru dro�ības un informācijas sistēmas izveido�ana.  

846.  Primāro profesionālo apmācības iestā�u ēku renovācija (ieskaitot to pielāgo�anu 
personām ar kustību traucējumiem) un nodro�inā�ana ar mūsdienīgām praktiskās 
apmācības iekārtām un tehniku.  

847.  Augstāko mācību iestā�u nodro�inā�ana ar mūsdienīgām apmācības iekārtām, tehniku un 
lieldatoru tīkliem, kā arī ēku renovācija (ieskaitot pielāgo�anu personām ar kustību 
traucējumiem).  

848.  Sociālās infrastruktūras pilnveido�ana un alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība.  

849.  IKT atbalsts sociālās aprūpes administrācijai vienotas datubāzes par cilvēkiem ar īpa�am 
vajadzībām izveido�anai.  

850.  Darba tirgus institūciju pilnveido�ana (piemēram, IKT, infrastruktūra, aprīkojums).  

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

851.  Valsts izglītības un veselības aprūpes iestādes, valsts un pa�valdību iestādes, darba tirgus 
institūcijas, nevalstiskās organizācijas, valsts un pa�valdību uzņēmumi un aģentūras.  

 

4.2. prioritāte. Uzņēmējdarbības un inovāciju veicinā�ana 
 

Prioritātes mērķi 
 

852.  Prioritātes galvenais mērķis ir veicināt jaunu uzņēmumu veido�anos un eso�o uzņēmumu 
konkurētspējas paaugstinā�anu, paredzot nosacījumus pārejai uz zinā�anu intensīvu 
ra�o�anu. Prioritātes mērķa sasnieg�anai tiks atbalstīti integrēti sadarbības projekti, kuri 
veicina pieeju finansēm, uz uzņēmējdarbību vērstai infrastruktūrai, atbalsta 
konkurētspējas paaugstinā�anu un inovāciju attīstību (uzņēmējdarbības atbalsta 
pakalpojumiem un/vai pieeju tehnoloģijām).  

853.  Projektiem jābūt labi sagatavotiem un vadītiem, lai garantētu to ilgtspējību.  

 

Prioritātes pasākumi 
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854.  Atbalsts inovāciju attīstības veicinā�anai.  

855.   Uzņēmējdarbību veicino�as infrastruktūras attīstība.  

856.  Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicinā�anai.  

857.  Finansējuma pieejamības uzlabo�ana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.  

858.  .Atbalsts zinātnisko pētījumu veicinā�anai.  

 

Sinerģija 
 

859.  Pasākumu līdzfinansēs no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Lai palielinātu 
krustmijas iespējas �o pasākumu īsteno�anas laikā, pasākumi tiks saskaņoti ar Eiropas 
Sociālā fonda atbalstāmo 3.1. pasākumu (apmācība, izglītība) �Nodarbinātības 
veicinā�ana�, paaugstinot darba ņēmēju un darba devēju kvalifikāciju. Investīciju 
efektivitāte uzņēmējdarbību veicino�as infrastruktūras attīstībā tiks sekmēta balstoties uz 
cilvēkresursu attīstību. No ESF līdzekļiem finansēs darba devēju un darba ņēmēju 
apmācību. Mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicinā�anu finansēs no ESF 
līdzekļiem, apmācot konsultantus un uzlabojot konsultantu sniegto pakalpojumu kvalitāti.  

  

4.2.1. pasākums. Atbalsts inovāciju attīstības veicinā�anai  
 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
860.  �is pasākums atbilst Nacionālās Inovācijas programmas mērķiem. Programmu Latvijas 

Republikas valdība apstiprināja 2003.gada 1. martā. Nacionālās Inovācijas programmas 
primārais mērķis ir veicināt nacionālās inovāciju kapacitātes paaugstinā�anu. Līdztekus 
primārajam mērķim Nacionālās Inovācijas programmas sekundārie jeb pakārtotie mērķi 
ir:  

− līdzsvarotas un saskaņotas inovatīvai darbībai atvērtas vides veido�anās;  
− atbalsts ilgtspējīgas attīstības bāzes veido�anai un inovatīvu uzņēmumu 

izaugsmei;  
− unikālas un konkurētspējīgas tautsaimniecības struktūras izveides 

veicinā�ana.  

861.  Inovāciju sistēmas izveido�ana ir viens no Latvijas uzņēmumu konkurētspējas 
paaugstinā�anas un turpmākas ekonomiskās izaugsmes priek�nosacījumiem. Patreiz 
Latvijas ekonomikas zinā�anu intensīvu nozaru eksporta daļa ir vidēji piecas reizes 
mazāka nekā ES valstīs.   

862.  Pasākums atbalstīs komerciāli un industriāli virzītus (ieskaitot ra�o�anu un pakalpojumus) 
projektus jaunu produktu un tehnoloģisko procesu ievie�anai. Pasākuma aktivitā�u mērķis 
ir pie�ķirt investīcijas jaunu tehnoloģiju ievie�anai, lai radītu jaunus produktus vai 
tehnoloģiskos procesus un sagatavotu tos finansējuma saņem�anai (gan privāta riska 
kapitāla, gan valsts). Līdz ar to tiks dibināti jauni uzņēmumi un blakusproduktus ra�ojo�i 
uzņēmumi, un sasniegts vispārīgais pasākuma mērķis � palielināt uzņēmumu skaitu.  

863.  Pasākuma mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu jaunu produkcijas veidu vai ra�o�anas 
tehnoloģiju ievie�anai ra�o�anā, atbalstot tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādā�anu, 
kā arī paraugu un izmēģinājuma modeļu izstrādā�anu.  

864.  Pasākums atbalsta jaundibinātos un eso�os uzņēmumus, lai tie gūtu neatkarīgu pieredzi 
inovatīvām aktivitātēm, kā arī atbalsta konceptuālu dro�u finansējumu, tirgus izpēti vai 
sākotnējo produktu radī�anu, lai novērtētu paraugu un izmēģinājuma modeļu 
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izgatavo�anas iespēju. Rezultātā tiks attīstīta sadarbība starp uzņēmumiem un zinātniski 
pētnieciskajām iestādēm, tādējādi veicinot nacionālās inovāciju sistēmas attīstību.   

 

Atbilstība valsts atbalsta nosacījumiem 
 

865.  Uzņēmumus atbalstīs no �ādu atbalsta shēmu finansējuma līdzekļiem: �Atbalsts jaunu 
produktu un ra�o�anas tehnoloģiju attīstībai� un �Atbalsts konsultantu pakalpojumiem un 
uzņēmumu līdzdalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības pasākumos� (atbalsta 
shēmas apak�pasākums �Konsultantu pakalpojumi�), kuri ir pieteikti Konkurences 
Ģenerāldirektorātā.  

 

Mērķa grupa 
866.  Pasākuma mērķa grupas ir uzņēmumi un uzņēmējdarbības iesācēji, kuri darbojas zinā�anu 

intensīvās nozarēs.  

 

Pasākuma mērķis 
 

867.  Pasākuma mērķis ir atbalstīt tehnoloģiju pārnesi un nacionālo ra�o�anas inovāciju sistēmu 
attīstību, ieskaitot privātā sektora ieinteresētības iesaistīties inovatīvu produktu un 
ra�o�anas tehnoloģisko procesu attīstībā un to ievie�anā ra�o�anā veicinā�anā.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

868.  �is pasākums papildina pārējos prioritātes pasākumus, atbalstot jaunos un eso�os 
uzņēmumus jaunu tirgus produkciju veidu izstrādā�anā un ra�o�anā un jaunu 
uzņēmējdarbības tehnoloģisko procesu ievie�anā:  

− atbalstot tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādā�anu;  
− atbalstot paraugu un izmēģinājuma modeļu izstrādā�anu.  

 

Atbilsto�ais atbalsta saņēmējs 
869.  Latvijas Attīstības aģentūra.  
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4.2.2. pasākums. Uzņēmējdarbību veicino�as infrastruktūras attīstība  
 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

870.  Darbojoties Vienotā Tirgus apstākļos Latvijas uzņēmumiem, lai tie varētu darboties un 
konkurēt ES, ir jāievēro īpa�as prasības attiecībā uz darba dro�ību, vides aizsardzību un 
patērētāju tiesību aizsardzību. �īs prasības nosaka, ka uzņēmumiem, lai atbilstu Vienotā 
Tirgus prasībām, ir jāiegulda papildus investīcijas uzņēmuma infrastruktūras attīstībā. 
Visumā uzņēmumiem bie�i trūkst brīvu finansiālo resursu, lai tos ieguldītu papildus 
investīcijās, līdz ar to uzņēmumi zaudē konkurētspēju un riskē samazināt darba vietu 
skaitu. Lai novērstu augstāk minētās problēmas, pasākuma mērķis ir atbalstīt uzņēmumu 
konkurētspējas paaugstinā�anu, investējot uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībā. 
Investīcijas var finansēt jaunu tehnoloģiju ievie�anu un eso�o tehnoloģiju modernizē�anu, 
kā arī eso�o ēku rekonstrukciju vai jaunu ēku celtniecību, ja tās nepiecie�amas jaunu 
tehnoloģisko iekārtu uzstādī�anai.   

871.  Kas attiecas uz vides aizsardzību, tad tikai neliela daļa no ra�o�anas uzņēmumiem ir 
modernizēju�i infrastruktūru visās 3 potenciālā piesārņojuma kategorijās - A, B, C69

75 � 
atbilsto�i vides aizsardzības standartiem un saņēmu�i licenci. Tāpēc �ajā pasākumā 
paredzētais atbalsts tiks novirzīts uzņēmumiem visās 3 kategorijās, īpa�i pievēr�oties A 
un B kategorijām, lai tie atbilstu standartiem un varētu saņemt darbības licenci.  

872.  �ajā pasākumā paredzētais atbalsts tiks sniegts arī uzņēmumiem investīcijām darba 
dro�ības infrastruktūras attīstībai, lai uzlabotu pa�reizējo situāciju, kad aptuveni 50% no 
visiem uzņēmumiem katru gadu novēroti darba dro�ības vides pārkāpumi.  

873.  Patērētāju tiesību aizsardzība ES tirgū tiek nodro�ināta, ievie�ot produktu/ra�ojumu un 
ra�o�anas meto�u atbilstības kritērijus un prasības. Galvenā Latvijas uzņēmumu 
problēma, lai sasniegtu atbilstību tirgus standartiem un prasībām, ir nepietiekamā pieeja 
informācijai par obligātajām un brīvprātīgajām kvalitātes prasībām un veidiem, kā tos 
ieviest ra�o�anas procesā.  

874.  Produkcijas pārbaude ir viens no priek�nosacījumiem, lai izpildītu spēkā eso�ās 
atbilstības prasības (piemēram, Labas ra�o�anas prakse, Vides vadības novērtējuma 
sistēma utt.). Lielākā daļa investīciju, lai nodro�inātu pārbaudes procesu, ir jāiegulda 
laboratoriju attīstībā. Investīcijas, kuras ir ieguldītas institūciju un aprīkojuma attīstībā un 
uzlabo�anā, kas nepiecie�ams atbilstības pārbaudes veik�anai, bie�i ir tikai nelielu 
ienākumu avots. Līdz ar to uzņēmumi nav ieinteresēti investēt līdzekļus. Nepiecie�amo 
kvalitātes nodro�inā�anas infrastruktūru un kvalitātes pārbaudes iekārtu trūkums bie�i 
kavē uzņēmēju pieeju noieta tirgiem. Investīcijas testē�anas un kalibrē�anas iekārtu 
(laboratoriju aprīkojums) pilnveido�anā un uzlabo�anā tiks pie�ķirtas, lai atbalstītu privāto 
atbilstības noteik�anas infrastruktūras attīstību.  

875.  Ra�o�anas restrukturē�ana ra�o�anas aktivitā�u ģeogrāfiskajā izvietojumā atbilsto�i jaunu 
noieta tirgu prasībām ir veicinājusi būtiskas izmaiņas. Tāpēc vairs nav iespējams 
nodro�ināt ra�o�anas saikni ar sabiedriskās lieto�anas infrastruktūru, uzņēmējdarbības 
infrastruktūras attīstības relatīvas izmaksas, kā arī rodas īpa�i �ķēr�ļi attiecībā uz 

                                                 
75 Saskaņā ar likumu �Par piesārņojumu� ra�o�anas uzņēmumi ir iedalīti trīs kategorijās - A, B, C - 
atbilsto�i to radītajam piesārņojuma riska potenciālam un tiem ir jāsaņem attiecīga darbības licence, kas 
apstiprina atbilstību vides standartiem. �A kategorijā� ietilpst uzņēmumi, kuriem obligāti jāievie� 
�Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni�, �B kategorijā� ietilpst uzņēmumi, kuriem jāievie� tīrākas 
ra�o�anas tehnoloģijas un �C kategorijā� ietilpst uzņēmumi, kuriem jādarbojas atbilsto�i 
vispārpieņemtajām vides prasībām. 
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pieejamību ceļiem un komunālo pakalpojumu pieslēgumiem (piemēram, ūdens, 
notekūdens).  

 

Atbilstība valsts atbalsta nosacījumiem  
  

876.  Uzņēmumus atbalstīs no atbalsta shēmas �Atbalsts uzņēmējdarbību veicino�as 
infrastruktūras attīstība� finansējuma līdzekļiem, kas ir pieteikti Konkurences 
Ģenerāldirektorātā.  

 
Mērķa grupa 

 

877.  Mērķa grupā ir iekļauti uzņēmumi.   

 

Pasākuma mērķis 
 

878.  Pasākuma mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbības veik�anai nepiecie�amās infrastruktūras 
pilnveido�anu, lai nostiprinātu eso�o uzņēmumu konkurētspēju un veicinātu jaunu 
uzņēmumu dibinā�anu.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 
879.  Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām ra�o�anas procesu un produkcijas 

modernizē�anai atbilsto�i tirgus standartiem un prasībām attiecībā uz vides aizsardzību, 
darba dro�ību un patērētāju tiesību aizsardzību (ieskaitot nepiecie�amā aprīkojuma iegādi 
un ēku celtniecību un rekonstrukciju).  

880.  Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplieto�anas iekārtās (testē�anas, 
sertificē�anas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm).  

881.  Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lieto�anas tīklu (ceļi, elektrība, 
ūdens utt.) pieejamības nodro�inā�anai.  

 

Atbilsto�ais atbalsta saņēmējs 

882.  Latvijas Attīstības aģentūra.  

  

 

 

 

4.2.3. pasākums. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības 
attīstības veicinā�anai  



Latvijas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programma 2004. - 2006.gadam (04.12.2003.) 
 

226 

 
Pasākuma pamatojums un apraksts 

 

883.  Latvijā uzņēmējdarbības attīstību kavē vairāki ierobe�ojumi. MVU trūkst iek�ējo prasmju 
un tajā pa�ā laikā tie netiecas meklēt ārējo palīdzību vai nolīgt konsultantu, un maksāt par 
�iem pakalpojumiem atbilsto�i tirgus likmei. Uzņēmumu vadītāji atturīgi izturas pret 
izmaiņām, daļēji iespējamo ieinteresētību ierobe�o laika un finansu līdzekļu 
nepietiekamība. Tāpēc jāveic pasākumi, lai uzlabotu MVU konkurētspēju un veicinātu to 
attīstību, sniedzot finansiālu atbalstu ārēju augsti kvalificētu ekspertu piesaistī�anai.   

884.  �os trūkumus apzinās arī Latvijas valdība, kura ir pieņēmusi vairākus dokumentus 
(Latvijas Eksporta mārketinga atbalsta programmu, MVU Konsultāciju programmu u.c.), 
lai paaugstinātu konsultantu pakalpojumu pieejamību. �o atbalsta shēmu finansējums ir 
ierobe�ots ļoti mazam uzņēmumu skaitam, līdz ar to finansiālā atbalsta pieprasītāju skaits 
vairākas reizes pārsniedz pie�ķirtā finansējuma apjomu. Lai palielinātu pla�āka mēroga 
ekonomikas efektivitātes pieaugumu un samazinātu atbalsta pasākumu sadrumstalotību, 
pa�reizējās shēmas tiks aizvietotas ar vienotu atbalsta pasākumu konsultācijām un pieeju 
jauniem noieta tirgiem.  

885.  Lai garantētu augstas kvalitātes konsultāciju pakalpojumus un paaugstinātu investīciju 
efektivitātes palielinā�anos infrastruktūrā, uzņēmumu darbinieku apmācību finansēs no 
ESF nodarbinātības veicinā�anas pasākuma finansējuma līdzekļiem.  

 

Atbilstība valsts atbalsta nosacījumiem  
 

886.  Uzņēmumus atbalstīs no atbalsta shēmas �Atbalsts konsultantu pakalpojumiem un 
uzņēmumu dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības pasākumos�, kas ir pieteikti 
Konkurences Ģenerāldirektorātā.  

 

Mērķa grupa 
 

887.  �ī pasākuma mērķa grupa ir MVU.  

 

Pasākuma mērķis 
 

888.  Pasākuma mērķis ir atbalstīt iespēju mazajiem un vidējiem uzņēmējiem saņemt 
profesionālu padomu un konsultācijas, kā arī atbalstīt uzņēmumu pla�ākas pieejas 
iespējas potenciālajiem tirgiem.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

889.  Finansiālais atbalsts MVU ārējo konsultāciju pakalpojumu izmanto�anai un pieredzes 
apmaiņai tiks pie�ķirts ne tikai �ādu pasākumu finansē�anai:   

− tirgus pētījumi,  
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− mārketings, 
− uzņēmējdarbības plānu izstrādā�ana, 
− finansu vadība, 
− kvalitātes prasības. 

890.  Atbalsts uzņēmumu līdzdalībai starptautiskos gadatirgos un pasākumos.   

 

Atbilsto�ais atbalsta saņēmējs 
 

891.  Latvijas Attīstības aģentūra.  
 

 
4.2.4. pasākums. Finansējuma pieejamības uzlabo�ana mazajiem un 

vidējiem uzņēmumiem  
 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

892.  Latvijā ekonomiski aktīvo uzņēmumu īpatsvars uz 1000 iedzīvotājiem ir trīs reizes 
mazāks nekā ES dalībvalstīs. Apgrozāmā kapitāla un pamatlīdzekļu trūkums ierobe�o 
individuālo uzņēmēju, eso�o MVU un jaundibināto uzņēmumu darbību. Uzņēmējdarbību 
Latvijā kavē augstās kredītu procentu likmes, kredītvēstures trūkums, kā arī ķīlas 
nodro�inājuma prasības. Visbie�āk �āda situācija tiek novērota rajonos, kuri atrodas ārpus 
lielāko pilsētu teritorijām. Pasākums �Finansējuma pieejamības uzlabo�ana mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem� veicinās aizdevumu pieprasītāju kvalitātes paaugstinā�anos, 
tomēr noieta tirgus trūkums kavē pieeju finansējumam.  

893.  Pa�reiz aizdevumus MVU galvenokārt pie�ķir pamatojoties uz uzņēmējdarbības plāna 
analīzi, ar nosacījumu, ka aizdevuma pieprasītājam ir pietieko�s ķīlas nodro�inājums. 
Galvenie iemesli, kāpēc tiek noraidīts aizdevuma pieprasījums ir nepietiekams ķīlas 
nodro�inājums (parasti aizdevumu pie�ķir 80% apmērā no ķīlas vērtības), kredītvēstures 
un pārliecino�as uzņēmējdarbības pieredzes (rentabilitāte, aug�anas temps u.c.) trūkums. 
Aizdevumu īpatsvars uzņēmējdarbības uzsāk�anai, mikrouzņēmumiem un 
jaundibinātajiem MVU (ar nepietiekamu ķīlas nodro�inājumu) ir ļoti neliels (aptuveni 
25%) no kopējās nepiecie�amās finansējuma summas MVU uzņēmējdarbībai. Joprojām 
nepilnīgi darbojas MVU uzņēmējdarbības garantiju un riska kapitāla finansējuma 
instrumenti.  

894.  Lai uzlabotu finansējuma pieejamību MVU tiks izmantoti 4 instrumenti � aizdevumi ar 
atvieglotiem nosacījumiem uzņēmējdarbības uzsāk�anai, garantiju izsnieg�ana MVU ar 
nepietiekamu ķīlas nodro�inājumu, riska kapitāla finansējums un procentu likmju 
subsīdijas. Finansējuma pieejamība (apvienota ar konsultāciju pakalpojumiem, kurus 
finansēs no pasākuma �Atbalsts uzņēmējdarbības attīstības veicinā�anai� līdzekļiem) ir 
radikāli nepiecie�ama, lai paaugstinātu MVU konkurētspēju. Paredzēts veicināt 
diversificēta riska sadalījuma finansējuma sistēmas, kad riska finansē�anu uzņemas 
MVU, bankas un valsts institūcijas, lai sekmētu īpa�u kredītlīniju izveido�anu un 
īsteno�anu; bez tam papildus finansējumu pie�ķirs arī no garantiju un pamatkapitāla 
fondu līdzekļiem.  
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Atbilstība valsts atbalsta nosacījumiem  
 

895.  Finansiālo atbalstu uzņēmēji saņems no �ādām atbalsta shēmām: Latvijas Garantiju 
aģentūras kredītu garantiju atbalsta shēma, Mazo un vidējo uzņēmumu riska kapitāla 
finansējuma shēma un Uzņēmējdarbības attīstības shēma īpa�i atbalstāmajos reģionos. 
Katra no �īm shēmām ir pieteikta Konkurences Ģenerāldirektorātā un iekļauta MVU 
attīstības veicinā�anas aizdevumu programmā un saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 
70/2001 Latvija �īs shēmas varēs izmantot no iestā�anās brī�a ES.  

 

Mērķa grupa 
 

896.  Galvenokārt finansējums tiks pie�ķirts MVU, ieskaitot jaundibinātos uzņēmumus ar 
strauju izaugsmes potenciālu (bet ar nepietiekamu finansējumu un ķīlas nodro�inājumu, 
kuri nevar saņemt bankas standarta finansējumu).  

 

Pasākuma mērķis 
 

897.  Pasākuma mērķis ir veicināt finansiālā atbalsta pie�ķir�anu Latvijas MVU, ieskaitot 
uzņēmējdarbības uzsāk�anu un mikrokredītu izsnieg�anu.   

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
898.  Aizdevumi (tajā skaitā mikrokredīti) uzņēmējdarbības uzsāk�anai.  

899.  Kredītu garantiju sistēmu pilnveido�ana.  

900.  Riska kapitāla finansējums.  

901.  Procentu likmju subsīdijas.  

902.  Augstāk nosauktais finansējums (riska kapitāls, aizdevumi un garantijas) tiks pie�ķirts 
saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1685/2000 (grozīta ar Regulu Nr. 1145/2003) 8. un 9. 
punkta nosacījumiem.  

 

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

903.  Latvijas Attīstības aģentūra, Latvijas Garantiju aģentūra, finansu iestādes, SIA 
�Reģionālā attīstība�.  
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4.2.5. pasākums. Valsts zinātnisko pētījumu veicinā�ana 
 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
904.  Zinātniskā potenciāla un praktisko pētījumu kapacitātes pilnveido�ana ir viens no 

priek�nosacījumiem konkurētspējas paaugstinā�anai un turpmākās ekonomiskās 
izaugsmes nodro�inā�anai. Veiktie pētījumi pierāda, ka Latvijai ir pasaules mērogā 
konkurētspējīgs zinātniskais potenciāls, kas var īpa�i ietekmēt pa�reizējās Latvijas 
ekonomikas pāreju un zinā�anām balstītu ekonomiku.  

905.  Pa�reizējais valsts investīciju spektrs un apjoms Latvijas zinātniskajiem pētījumiem ir 
ierobe�ots (vidēji gadā atbalstīto projektu skaits nepārsniedz 500 un to finansējums 
nepārsniedz 20 milj. EUR). Līdz ar to valsts zinātniski pētnieciskajās iestādēs veiktie 
praktiskie pētījumi, kā arī pētījumu un attīstības iespējas cilvēkresursu, infrastruktūras un 
aprīkojuma ziņā ir nepietiekamas kvalitātes.  

906.  Pirmās aktivitātes mērķis ir veicināt praktisko pētījumu projektu izstrādā�anu valsts 
zinātniski pētnieciskajās iestādēs, lai uzsāktu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību. 
Pētījumu rezultātus uz vienlīdzīgiem nosacījumiem varēs izmantot visas ekonomiski 
aktīvās personas.   

907.  Finansiāli tiks atbalstīti tie praktisko pētījumu projekti, kuri ir veikti atbilsto�i Ministru 
kabineta Noteikumos Nr. 548 noteiktajām pētījumu prioritātēm 2002. � 2005.gadam:  

− informāciju tehnoloģijas (jaunas sistēmu un programmatūras tehnikas 
sistēmas, telemātika, multimediju sistēmas un telekomunikācijas); 

− biotehnoloģija, biomedicīna un farmācijas organiskās sintēzes (jaunas 
bioloģiski aktīvu savienojumu sintēzes tehnoloģijas, gēnu (terapijas) 
tehnoloģijas);  

− materiālu tehnoloģijas (nanomateriāli, jauni materiāli mikroelektronikā, 
fotonijā un optoelektronikā, biomateriāli un citi kompozītmateriāli) un 
in�enierzinātnes;  

− me�saimniecība un me�a tehnoloģijas (me�saimniecības attīstība, me�a 
biomasas racionāla izmanto�ana, me�apstrādes tehnoloģijas).  

908.   Latvijā zinātniski pētnieciskā infrastruktūra ir izveidojusies pirms 20 - 30 gadiem un kop� 
90. gadu sākuma tās attīstībā ieguldītie līdzekļi ir nepietiekami. Ierobe�otā investīciju 
apjoma rezultātā atsevi�ķos nozares sektoros infrastruktūras amortizācija sasniedz 2/3 no 
tās sākotnējās vērtības.   

909.  Otrā aktivitāte atbalsta valsts zinātniski pētniecisko iestā�u, kurās veic stratēģiskos un 
praktiskos pētījumus, nodro�inājumu ar mūsdienīgu aprīkojumu un infrastruktūru. 
Infrastruktūras pilnveido�anas un mūsdienīga aprīkojuma ievie�anas mērķis ir paaugstināt 
pētījumu kvalitāti. Investīcijas valsts pētījumu un attīstības infrastruktūrā tiks novirzītas 
sektoros, kuros ir spēcīgs zinātniskais potenciāls sadarbībai ar privāto sektoru, kā 
rezultātā būtu iespējami ieguvumi inovāciju jomā.  

 

Atbilstība valsts atbalsta nosacījumiem  
 

910.  �im pasākumam nav paredzēts valsts atbalsts.  
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Mērķa grupa 
 

911.  �ī pasākuma mērķa grupa ir valsts zinātniski pētnieciskās iestādes � universitātes un 
valsts zinātniski pētnieciskās institūcijas, kurās tiek veikti zinātniskie pētījumi konkrētās 
zinātnes nozarēs.   

 

Pasākuma mērķis 
 

912.  Pasākuma mērķis ir pasaules mērogā konkurētspējīga zinātniskā potenciāla attīstība, 
atbalstot praktiskos pētījumus un pilnveidojot pētījumu un attīstības infrastruktūru un 
aprīkojumu.  

 

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
913.  Finansiāli tiks atbalstīti �ādu praktisko pētījumu projektu īsteno�ana:  

− informāciju tehnoloģijas;  
− biotehnoloģija, bio-medicīna un farmācijas organiskās sintēzes; 
− materiālu tehnoloģijas un in�enierzinātnes; 
− me�saimniecība un me�a tehnoloģijas. 

914.  Valsts zinātniski pētniecisko iestā�u nodro�inā�ana ar mūsdienīgām pētnieciskajām 
iekārtām un infrastruktūru. Lai saņemtu finansējumu infrastruktūras projektiem, 
pētījumiem jābūt starptautiski atzītiem (novērtētiem un atzītiem Eiropā), un tiem jābūt 
veiktiem atbilsto�i ekonomiskās attīstības prioritātēm, kā arī institūcijas zinātniski 
pētnieciskajai kapacitātei.  

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

915.  Valsts zinātniski pētnieciskās iestādes.  

  

 

4.3. prioritāte. Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības 
veicinā�ana  

 

Prioritātes mērķis 
 

916.  �īs prioritātes mērķis ir veicināt darbaspēka konkurētspējas un kvalitātes attīstību, kas 
balstīta uz mū�a izglītību, reģionālo un vietējo attīstību, informāciju sabiedrību, vīrie�u un 
sievie�u vienlīdzību, kā arī sekmēt sociālo vienotību un ekonomisko izaugsmi, 
nodarbinātības iespējas un nodarbinātības līmeņa paaugstinā�anu.  
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917.  Prioritātes mērķis tiks sasniegts uzlabojot izglītības un praktiskās apmācības sistēmas, 
attīstītot aktīvu nodarbinātības politiku un veicinot sociāli izstumto riska grupu integrāciju 
darba tirgū. Lai atvieglotu prioritātes īsteno�anu, ir nepiecie�ams izstrādāt metodes darba 
tirgus vajadzību noteik�anai, nodro�ināt praktiskās apmācības kapacitātes paaugstinā�anu 
un veicināt spēcīgu sadarbību starp ministrijām, pa�valdībām, sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām organizācijām.   

 

Prioritātes pasākumi 
 

918.  Nodarbinātības veicinā�ana.  

919.  Izglītības un tālākizglītības attīstība.  

920.  Sociālās izstumtības mazinā�ana.  

 

Sinerģija 
 

921.  Prioritātes pasākumus līdzfinansēs no Eiropas Sociālā fonda, kas ir Eiropas 
Nodarbinātības politikas īsteno�anas finansu instruments, līdzekļiem. Tādējādi prioritātes 
saturs atbilst Eiropas Nodarbinātības stratēģijai un Latvijas Nacionālajam nodarbinātības 
plānam, kā arī Regulai (EK) 1260/1999, kurā iekļauti Struktūrfondu vispārīgie nosacījumi 
un Regulai (EK) 1784/1999 par Eiropas Sociālo fondu. Lai nodro�inātu saikni starp 
strukturālajām intervencēm un sasniegtu maksimālo atdevi no cilvēkresursu attīstībā 
ieguldītajām investīcijām, pasākumu finansējumu saskaņos ar pārējo struktūrfondu 
finansējumu. Eiropas Reģionālās attīstības fonds atbalsta izglītības, sociālo pakalpojumu 
un veselības aprūpes infrastruktūras attīstību, Eiropas Lauksaimniecības vadības un 
garantiju fonds (ELVGF) finansē �ī sektora praktiskās apmācības pasākumus (ELVGF 
drīkst atbalstīt tikai apmācību lauksaimniecības un me�saimniecības sektoros), savukārt 
Zivsaimniecības vadības finansē�anas instruments (ZVFI) finansē praktisko apmācību 
pasākuma �Zvejas intensitātes sabalansē�ana� ietvaros.  

 

 
 

4.3.1. pasākums. Nodarbinātības veicinā�ana  
 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

922.  Darbaspēka konkurētspējas saglabā�anai nepiecie�ams pastāvīgi pilnveidot prasmes un 
spējas, lai pielāgotos darba tirgus pieprasījuma straujajām svārstībām. Latvijas 
ekonomikas restrukturē�anas un globalizācijas procesu rezultātā ir izveidojusies situācija, 
kad lielas daļas iedzīvotāju prasmes ir neatbilsto�as vai novecoju�as, uz ko arī norāda 
augstais bezdarba un zemais ekonomiskās aktivitātes līmenis. Sabiedrības nepietiekamās 
pieejas iespējas informācijai par darba tirgus attīstību un nepietiekamās praktiskās 
apmācības iespējas rada papildus problēmas integrācijai darba tirgū, kā arī eso�ās 
uzņēmējdarbības attīstībai un jaunas uzņēmējdarbības uzsāk�anai. Institucionālās 
kapacitātes trūkums, nepietiekama pakalpojumu kvalitāte un to pieejamība, zinā�anu 
trūkums par ekonomikas strukturālo izmaiņu radītajiem nodarbinātības riska veidiem 
kavē darba tirgus institūcijas veicināt aktīvā darba tirgus līdzsvarotību. Nacionālais 
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nodarbinātības plāns ir galvenais nodarbinātības politikas dokuments, kurā noteikti 
nodarbinātības veicinā�anas uzdevumi, prioritātes un pasākumi, nodarbinātības iespēju 
uzlabo�ana bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī turpmāka aktīvās nodarbinātības 
pasākumu attīstība.  

923.  ESF atbalsts veicinās aktīvās nodarbinātības pasākumu īsteno�anu, nodarbināto 
pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstinā�anu, bezdarbnieku un darba meklētāju 
praktisko apmācību uzņēmējdarbībā un uzņēmējdarbības uzsāk�anai pa�nodarbinātā 
statusā. ESF līdzekļi tiks arī izmantoti, lai atbalstītu par darba tirgus un dzimumu 
vienlīdzības politikas attīstību un īsteno�anu atbildīgo institūciju kapacitātes 
paaugstinā�anu. 2004.gadā paredzēts veikt darba tirgus pētījumus. Darba tirgus pētījumos 
identificēto �ķēr�ļu novēr�anai un jebkuru nelabvēlīgo darbaspēka grupu iesaistī�anai 
darba tirgū, piemēram, legālie imigranti un etniskās minoritātes u.c., papildus atbalstīs 
aktīvās nodarbinātības pasākumos 2005. � 2006.gadā. Ja nepiecie�ams, tiks nodro�ināta 
vienlīdzīga dzimumu traktē�ana un veicināta sievie�u iesaistī�anās darba tirgū.   

 

Atbilstība valsts atbalsta nosacījumiem  
 

924.  Uzņēmumus atbalstīs, izmantojot atbalsta shēmu �Atbalsts nodarbināto praktiskajai 
apmācībai, pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstinā�anai�. Ja kādu no darba tirgus 
attīstības pētījumu projektiem var klasificēt kā valsts atbalstu, tiks piemēroti Regulas Nr. 
69/2001 de minimis nosacījumi.  

 

Mērķa grupas 
 

925.  Pasākuma mērķa grupas ir bezdarbnieki un darba meklētāji, nodarbinātās personas, 
uzņēmēji, darba tirgus personāls un dzimumu vienlīdzības atbalsta institūcijas, valsts 
iestādes un nevalstiskās organizācijas.   

 

Pasākuma mērķis 
 

926.  Pasākuma mērķis ir paaugstināt darbaspēka konkurētspēju un kvalitāti, nodro�inot aktīvā 
darba tirgus pasākumus, praktisko apmācību, pārkvalifikāciju un informācijas izplatī�anu.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

927.  Nodarbināto personu pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstinā�anas veicinā�ana.  

928.  Aktīvās nodarbinātības pasākumu piemēro�anas veicinā�ana bezdarbniekiem.  

929.  Uzņēmēju un uzņēmējdarbības uzsācēju apmācības nodro�inā�ana.  

930.  Par darba tirgus un dzimumu vienlīdzības politikas attīstību un īsteno�anu atbildīgo 
institūciju kapacitātes paaugstinā�ana, kā arī citu attiecīgo institūciju, organizāciju un 
projektu īsteno�anas veicinātāju, ieskaitot nevalstiskās organizācijas, kapacitātes 
paaugstinā�ana.   
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931.  Darba tirgus pētījumu veicinā�ana, ieskaitot pētījumus par etnisko minoritā�u un 
dzimumu vienlīdzības situāciju darba tirgū.  

 

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

932.  Valsts un pa�valdību iestādes, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, sociālie 
partneri, uzņēmumi, profesionālās asociācijas.  

 

 

4.3.2. pasākums. Izglītības un tālākizglītības attīstība  
 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

933.  Latvijas iedzīvotāju vidū novērota izglītības at�ķirību palielinā�anās tendence, kā arī 
mūsdienīgas uz zinā�anām balstītas sabiedrības attīstībai nepiecie�amo pamata zinā�anu 
un prasmju trūkums. Augstākā, profesionālā un tālākizglītība nespēj adekvāti reaģēt uz 
straujajām darba tirgus un ekonomikas prasību svārstībām. Izglītības saturs kvalificētu 
strādnieku un speciālistu, īpa�i tehnoloģiju un zinātnes intensīvajās sfērās, sagatavo�anai 
ir novecojis. Bez tam mācību un praktisko apmācību aprīkojums un skolu ēkass70

76 
neatbilst mūsdienu prasībām.  

934.  Lai sagatavotu izglītotu, elastīgu un konkurētspējīgu darbaspēku, kas var sekmēt 
ekonomisko attīstību, ir vitāli nepiecie�ama izglītības un tālākizglītības sistēmu 
pilnveido�ana, kā arī sociālo partneru iesaistī�anās veicinā�ana nozīmīgas un kvalitatīvas 
izglītības un praktiskās apmācības sistēmu attīstībā. Tādējādi ir nepiecie�ams paaugstināt 
izglītības un praktiskās apmācības sistēmu kapacitāti ekonomiski nozīmīgās un zinā�anu 
un tehnoloģiju intensīvās nozarēs. Izglītības un praktiskās apmācības sistēmas 
modernizē�ana un tālākizglītības kapacitātes paaugstinā�anas veicinā�ana, ieskaitot e-
apmācību, kā arī tālākizglītības stratēģijas un tās ievie�anas mehānismu izstrādā�ana 
sekmēs izglītības kvalitātes un tās pieejamības paaugstinā�anu un tālākizglītības 
nostiprinā�anu visā Latvijas teritorijā, tādējādi izlīdzinot reģionālās at�ķirības darbaspēka 
nodarbinātībā un veicinot sociāli ekonomisko attīstību.  

935.  �ī pasākuma aktivitātes netiek klasificētas kā valsts atbalsts.  

 

Mērķa grupas 
 

936.  Pasākuma mērķa noteiktās struktūrvienības un grupas ir �ādas:  
− primārās profesionālās izglītības un praktiskās apmācības iestādes; 
− augstākās izglītības iestādes un universitātes; 
− vidējo un augstāko mācību iestā�u studenti, kā arī doktoranti; 
− jaunie�i;  

                                                 
76 1. prioritātes 5. pasākumā paredzēts atbalsts izglītības iestā�u ēku, infrastruktūras un aprīkojuma 
modernizē�anai. 
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− akadēmiskie mācību spēki, skolotāji un darbaudzinātāji; 
− sociālie partneri un profesionālās organizācijas.  

 

Pasākuma mērķi 
 

937.  Pasākuma mērķis ir veicināt profesionālās un augstākās izglītības un praktiskās 
apmācības sistēmas modernizē�anu, nodro�inot pamatu mūsdienīgu, augo�ā darba tirgus 
prasībām atbilsto�u zinā�anu, kvalifikācijas un prasmju apgū�anai.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

938.  Mācību programmu pilnveido�ana primārajā profesionālās izglītības un praktiskās 
apmācības sistēmā ekonomiski nozīmīgās nozarēs.  

939.  Vidējās izglītības mācību priek�metu pasnieg�anas kvalitātes uzlabo�ana dabas zinātnēs, 
tehnoloģiju priek�metos un matemātikā.  

940.  Augstākās izglītības studiju programmu pilnveido�ana zinātnes un tehnoloģiju intensīvās 
nozarēs.  

941.  Mū�a izglītības tīkla izveides un kapacitātes paaugstinā�anas veicinā�ana, mācību kursu 
izstrādā�ana un ievie�ana pla�ākas sabiedrības turpmākas apmācības (piemēram, 
sabiedrisko pakalpojumu speciālistu un pieaugu�o) īsteno�anai, kā arī pieaugu�o 
praktiskās apmācības un mū�a izglītības stratēģijas un tās ievie�anas mehānismu 
izstrādā�ana.  

942.  Atbalsts teorētiskās un praktiskās apmācības akadēmiskajiem mācību spēkiem un 
skolotājiem kvalifikācijas cel�anai.  

943.  Sadarbības veicinā�ana starp sociālajiem partneriem un izglītības iestādēm izglītības un 
praktiskās apmācības kvalitātes paaugstinā�anai.  

944.  Karjeras izglītības, profesionālās virzības un konsultāciju pilnveido�ana izglītības 
sistēmā.  

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

945.  Valsts un pa�valdību iestādes, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, sociālo 
partneru organizācijas un profesionālās asociācijas.   
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4.3.3. pasākums. Sociālās izstumtības mazinā�ana 
 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

946.  Visu sabiedrības slāņu sociālā integrācija, radot vienlīdzīgas iespējas visām personām 
piedalīties sociālajā dzīvē un tautsaimniecības potenciāla attīstībā, ir ļoti nozīmīga 
ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstības nodro�inā�anā. Da�as sabiedrības grupas to zemo 
ienākumu, darba vietu trūkuma, neatbilsto�as izglītības, darba pieredzes trūkuma, 
stereotipu, nepieejamas vides un neapmierino�as pieejas IKT vai ģimenes apstākļu dēļ ir 
vairāk pakļautas sociālās izstumtības riska iespējai nekā citas, un tāpēc ir nepiecie�ama 
īpa�a pieeja sociālo �ķēr�ļu likvidē�anai un �o grupu integrē�anai darba tirgū. Latvijā 
sociāli izstumto personu loks ir pla�s. Augo�ā konkurence darba tirgū ir nopietni kavējusi 
konkrētas problemātiskās iedzīvotāju daļas integrē�anos darba tirgū. Līdz ar to ir 
nepiecie�ami speciāli mērķpasākumi, lai sekmētu sociālās izstumtības riska grupu, tādu 
kā invalīdi, jaunie�i ar zemu pamata izglītības līmeni, no ieslodzījuma atbrīvotās 
personas, pirmspensijas vecuma personas, ilgtermiņa bezdarbnieki, personas, kuras 
vēlētos atgriezties darbā pēc bērna kop�anas atvaļinājuma beigām, vientuļie vecāki, 
daudzbērnu ģimenes, etnisko minoritā�u pārstāvji, ja tie saskaras ar sociālās izstumtības 
riska iespēju, integrāciju. Personām ar kustību traucējumiem jānodro�ina labāka 
pieejamība IKT, nodro�inot e-darba apstākļus, tālmācības un profesionālo prasmju 
pilnveido�anas iespējas. Personām ar specifiskiem traucējumiem, piemēram, neredzīgām 
vai vājredzīgām personām, personām ar garīgās attīstības traucējumiem u.c., jānodro�ina 
īpa�i aprīkotas vai pielāgotas IKT. Ja nepiecie�ams, tiks nodro�ināta vienlīdzīga dzimumu 
traktē�ana un veicināta sievie�u iesaistī�anās darba tirgū.   

947.  �ī pasākuma aktivitātes netiek klasificētas kā valsts atbalsts.  

948.  Pasākumam ES finansējums 80% apmērā pie�ķirts, pamatojoties uz pasākuma 
nepiecie�amību sociālās izstumtības riska grupu vajadzību apzinā�anai un neatliekamo 
sociālās integrācijas jautājumu risinā�anai. Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji ir valsts iestādes, 
nevalstiskās organizācijas un sociālie partneri, kuri nodarbojas ar sociālās integrācijas un 
vienlīdzīgu sociālo apstākļu nodro�inā�anu.  

 

Mērķa grupas 
 

949.  Pasākuma mērķa grupas ir sociālās izstumtības riska grupu personas, tādas kā invalīdi, 
ilgtermiņa bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma personas, jaunie�i ar zemu pamata 
izglītības līmeni, no ieslodzījuma atbrīvotās personas, personas, kuras vēlētos atgriezties 
darbā pēc bērna kop�anas atvaļinājuma beigām, vientuļie vecāki, daudzbērnu ģimenes, 
etnisko minoritā�u pārstāvji, ja tie saskaras ar sociālās izstumtības riska iespēju, u.c., 
sociālie darbinieki, sociālās rehabilitācijas iestā�u darbinieki, sociālo pakalpojumu 
sniedzēji. Papildus īpa�o grupu sociālās integrācijas pasākumu īsteno�anu paredz EQUAL 
iniciatīva.  

 

Pasākuma mērķis 
 

950.  Pasākuma mērķis ir sociāli izstumto personu integrē�ana darba tirgū.  
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Atbilsto�ās aktivitātes 
 

951.  Apmācības nodro�inā�ana, ieskaitot IKT atbalstu personām ar invaliditāti.  

952.  Subsidētu darba vietu nodro�inā�ana.  

953.  Uzņēmējdarbības un pa�nodarbināto uzņēmējdarbības attīstība, ieskaitot IKT atbalstu 
personām ar invaliditāti.  

954.  Sociālo darbinieku apmācība.  

955.  Sociālo rehabilitācijas programmu spektra papla�inā�ana, ieskaitot IKT atbalstu personām 
ar invaliditāti.  

956.  Pedagoģisko korekcijas programmu vai atveseļo�anas programmu un kursu izstrādā�ana 
un ievie�ana.  

957.  Jaunie�u ar īpa�ām vajadzībām integrācija pamata izglītības sistēmā.  

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 
958.  Valsts un pa�valdību iestādes, nevalstiskās organizācijas, izglītības iestādes, uzņēmumi.  
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4.4. prioritāte. Lauku un zivsaimniecības attīstības veicinā�ana 
 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

959.  Lai pārvarētu lauksaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstādes strukturālās 
problēmas, zemo uzņēmējdarbības līmeni lauku rajonos, lauku iedzīvotāju neapmierino�o 
uzņēmību, un nodro�inātu ilgtspējīgu lauku, lauksaimniecības un me�saimniecības 
attīstību, nepiecie�ams komplekss lauku attīstības problēmu risinājums: 
lauksaimnieciskās ra�o�anas modernizē�ana, augsnes uzlabo�ana, lauksaimniecības 
produktu konkurētspējīgas pārstrādes nodro�inā�ana, jaunu darba vietu radī�ana, dabas 
resursu efektīva izmanto�ana, lauku iedzīvotāju aktivitātes veicinā�ana un jaunu cilvēku 
iesaistī�ana lauksaimnieciskajā ra�o�anā. Otras prioritātes sadaļas mērķis ir Latvijā 
pieejamo zivju resursu ilgtspējīgas izmanto�anas nodro�inā�ana jūras un saldūdens zivju 
lomu iegū�anai, lai ra�otu augstas pievienotās vērtības zivju produktus, kuri ir 
konkurētspējīgi vietējā un starptautiskajā tirgū, kā arī radīt iespējas jaunu noieta tirgu 
apzinā�anai. Tādējādi tiks veicināta no zivrūpniecības atkarīgo piejūras teritoriju 
ekonomiskā izaugsme, kā arī nodro�ināta zivsaimniecības kā alternatīvas lauku 
uzņēmējdarbības attīstība.  

 

Apak�prioritātes 
 

960.  Prioritāte ir sadalīta divās apak�prioritātēs:  
− 4.4.1. apak�prioritāte: Lauksaimniecības un lauku attīstības veicinā�ana; un 
− 4.4.2. apak�prioritāte: Ilgtspējīgas zivsaimniecības attīstības veicinā�ana.  

961.  Saistībā ar Kopējo lauksaimniecības politiku un ES Me�saimniecības politiku tika 
izstrādāta apak�prioritāte �Lauksaimniecības un lauku attīstības veicinā�ana�.   

962.  Saistībā ar Kopējo zivsaimniecības politiku tika izstrādāta apak�prioritāte �Ilgtspējīgas 
zivsaimniecības attīstības veicinā�ana�.    

  

 

 
4.4.1. apak�prioritāte. Lauksaimniecības un lauku attīstības 

veicinā�ana  
 

Apak�prioritātes mērķis 
 

963.  Apak�prioritātes mērķis ir veicināt un nodro�ināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu lauku 
attīstību, samazinot sociāli ekonomiskās at�ķirības starp lauku rajoniem un pilsētām, 
saglabājot daudznozaru lauku vidi un sekmējot lauksaimnieciskās ra�o�anas efektivitāti 
un konkurētspēju.  
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Apak�prioritātes pasākumi 
 

964.  Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos.  

965.  Atbalsts jaunajiem zemniekiem.  

966.  Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabo�ana.  

967.  Lauku rajonu pielāgo�anas un attīstības veicinā�ana.  

968.  Me�saimniecības attīstība.  

969.  Vietējās kapacitātes attīstī�ana (LEADER+ veida pasākums).  

970.  Apmācības.  

 

Sinerģija 
 
971.  Apak�prioritātes pasākumus līdzfinansēs no Eiropas Lauksaimniecības vadības un 

garantiju fonda līdzekļiem. Lai izvairītos no pasākumu dubultlīdzfinansējuma, pasākumu 
un prioritā�u finansējums tiks koordinēts: 4.4.1.4. pasākums �Lauku rajonu pielāgo�anas 
un attīstības veicinā�ana� tiks saskaņots ar 4.2. prioritāti �Uzņēmējdarbības un inovāciju 
veicinā�ana�; 4.4.1.7. pasākums �Apmācības� tiks saskaņots ar 4.3. prioritāti 
�Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicinā�ana�.  

972.  EK Regulas Nr. 1257/1999 33. pantam atbilsto�ais pasākums, konkrēti, �Vietējās 
kapacitātes attīstī�ana (LEADER+ veida pasākums)� neatbilst nevienam citam Regulas 
Nr. 1257/1999 sadaļas II paredzētajam pasākumam.  

 

Pārejas pasākumi 
 
973.  No �ai prioritātei paredzētajiem līdzekļiem finansēs arī projektus, kuri ir apstiprināti 

saskaņā ar EK Regulu Nr. 1268/2000 atbilsto�i Pievieno�anās Līguma 33. panta 5. punkta 
nosacījumiem.  

 

Vairāk nekā vienā pasākumā iekļautie elementi 
 

974.  Pasākumos �Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos� un �Lauksaimniecības produktu 
pārstrādes un mārketinga uzlabo�ana� tiks atbalstīti �ādi 1. pielikumā (EK Līgums) 
iekļautie produkti:  

− piens; 
− augļi (ieskaitot ogas); 
− graudaugi un pāk�augi; 
− aitas un kazas gaļa; 
− cūkgaļa; 
− dārzeņi; 
− enerģijas kultūras; 
− �ķiedraugu kultūras; 
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− liellopu gaļa; 
− bi�kopības produkti; 
− putnu gaļa un olas; 
− eļļas augu sēklas. 

  

25. tabula. Katra produkta tirgus situāciju raksturo �ādi �o produktu Latvijas 
pa�apgādes rādītāji 2002.gadā:  

Eksports uz ES 
dalībvalstīm un 
kandidātvalstīm  

Eksports uz 
tre�ajām valstīm 

Eksports uz ES 
dalībvalstīm un 
kandidātvalstīm 
% no kopējā 
eksporta apjoma 

Vietējais 
ra�ojums Pa�apgāde 

Produkta apraksts 

t EUR t EUR % Tūksto�i t % 

Liellopu gaļa (kautsvars) 21,6 63200 4,5 19286 77 16,04 68,9 

Cūkgaļa (kautsvars) 19,9 53100 9,9 44526 54 35,89 58,9 

Putnu gaļa un 
subprodukti (kautsvars) 162,9 174183 5,1 13229 93 10,64 31,8 

Aitas un kazas gaļa 0 0 0,3 1644 0 350  

Piens un piena produkti 10300,5 18320611 960,6 926441 95 813,65 99,7 

Olas (milj. gab.) 1041,5 611154 127,5 47285 93 508,61 103,7 

Bi�kopības produkti 7,3 21385 4,7 10513 67 0,76  - 

Graudaugi un pāk�augi 84734,6 10255633 23440,1 2388526 81 1032,7 111,8 

Eļļas augu sēklas 115 56207 0,2 335 99 32,7  

Dārzeņi un sakņaugi 2184,8 913342 271,4 372142 71 148,2 79,7 

Augļi 3515,1 3020597 864,5 148282 95 64,1 39,2 

�ķiedraugu kultūras (lini) - - - - - 1,36  

 

975.  Katram augstāk nosauktajam produkta veidam ir standarta noieta tirgus. Visus �īs 
prioritātes ietvaros atbalstītos produktus Latvija eksportē uz ES valstīm, kā arī ir 
iespējams papla�ināt noietu vietējā tirgū. Novērtējot finansējuma pieprasītājus, tiks ņemta 
vērā noieta tirgus pieejamība.  

 

Minimālie standarti 
 

976.  Programmas papildinājumā tiks iekļautas detalizētas prasības pasākumu �Investīcijas 
lauksaimniecības uzņēmumos�, �Atbalsts jaunajiem zemniekiem� un �Lauksaimniecības 
produktu pārstrādes un mārketinga uzlabo�ana� atbalsta saņēmējiem attiecībā uz 
obligātajām vides, higiēnas un dzīvnieku labturības standartiem.  

 

Ekonomiskā dzīvotspēja 
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977.  Programmas papildinājumā tiks iekļautas detalizētas prasības pasākumu �Investīcijas 
lauksaimniecības uzņēmumos�, �Atbalsts jaunajiem zemniekiem� un �Lauksaimniecības 
produktu pārstrādes un mārketinga uzlabo�ana� atbalsta saņēmējiem attiecībā uz 
ekonomiskās dzīvotspējas novērtē�anu un sasnieg�anu.  

 
Izņēmumi pasākumiem, kuri atbilst KTO darbības sfērai (Regulas Nr. 1257/1999 

37. pants) 
978.  Neviena prioritātes pasākuma atbalsts neatbilst Kopējā tirgus organizācijas darbības 

sfērai.  

 

Kopējie pārraudzības rādītāji 
 

979.  �īs prioritātes pasākumiem Kopējās Lauku attīstības 2000. � 2006.gada programmē�anas 
pārraudzības rādītāji, kā noteikts STAR Komitejas 2002.gada 26. februārī apstiprinātajā 
Komisijas darba dokumentā (VI/43512//02: GALA), tiks novērtēti kā atbilsto�i un 
pievienoti gada un gala ziņojumiem.  

Valsts atbalsts 
 

980.  1. pielikumā (EK Līgums) iekļautos produktus atbalstīs atbilsto�i attiecīgajiem �ī Vienotā 
programmdokumenta pasākumiem vai iesniegs apstiprinā�anai saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 659/1999 noteikumiem. Pēdējā gadījumā saņēmējs atbalstu saņems pēc Komisijas 
apstiprinājuma.   

981.  Cits atbalsts (t.i., tāds, kas neattiecas uz 1. pielikumā iekļautajiem produktiem) no lauku 
attīstības pasākumiem atvēlētajiem līdzekļiem tiks pie�ķirts saskaņā ar Līguma 87. un 88. 
pantu kā de minimis atbalsts (Regula (EK) 69/2001) vai kā atbalsts MVU (Regula (EK) 
70/2001) vai arī kā atbalsts apmācībai (Regula (EK) 68/2001). Visa cita veida atbalstam 
jābūt jau iepriek� apstiprinātam vai arī tas pirms pie�ķir�anas jāiesniedz Komisijā 
apstiprinājuma saņem�anai.  

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

982.  Atbalsta saņēmēji ir iestādes/organizācijas un valsts vai privātie uzņēmumi, kas ir 
atbildīgi par darbības veik�anu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 9. panta 1. punkta 
pirmā teikuma nosacījumiem.  

 

4.4.1.1. pasākums. Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos  
 

983.  �ī pasākuma tiesiskais pamats ir I nodaļa (Regulas (EK) 1257/1999 4.�7. panti; Regulas 
(EK) 445/2002, kuru groza Regula (EK) 963/2003, 1.-3. pants un II pielikuma 9. punkts).  

 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
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984.  Lauksaimniecības pārstrukturē�anas rezultātā ir izveidojies liels skaits neefektīvu 
lauksaimniecības uzņēmumu. Lielākā daļa ēku, iekārtu un tehnikas, kā arī uzņēmumu 
infrastruktūra (īpa�i meliorācijas sistēmas) ir novecojusi. Tas rada draudus apkārtējai 
videi un to lietotājiem, kā arī tās neatbilst darba dro�ības prasībām. �is pasākums ir 
paredzēts, lai uzlabotu lauksaimniecības produktu konkurētspēju iek�ējā un ārējā tirgū. 
Konkurētspējas paaugstinā�ana tiks panākta, palielinot lauksaimniecības uzņēmumu 
kvalitātes, higiēnas, pārtikas nekaitīguma un citas prasības.  

 

Pasākuma mērķis 
 

985.  Pasākuma mērķis ir palielināt ienākumu līmeni no lauksaimnieciskās ra�o�anas, 
paaugstinot tās konkurētspēju; samazināt lauksaimnieciskās ra�o�anas izmaksas, 
pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas; paaugstināt lauksaimniecības produktu kvalitāti; 
uzlabot lauksaimniecībā nodarbināto darba apstākļus, kā arī palielināt atbilstību 
veterinārajiem, higiēnas, dzīvnieku labturības un vides prasībām, lai sasniegtu atbilstību 
obligātajām prasībām.  

 

Papildinātība ar citiem pasākumiem 
 

986.  �is pasākums ir saistīts ar �ādiem 4.4.1. apak�prioritātes �Lauksaimniecības un lauku 
attīstības veicinā�ana� pasākumiem: 4.4.1.2. pasākumu �Atbalsts jaunajiem zemniekiem�, 
ja investīciju projektus realizē jaunie zemnieki (līdz 40 gadu vecumam), sabiedriskais 
atbalsts tiek palielināts par 5%; 4.4.1.3. pasākumu �Lauksaimniecības produktu 
pārstrādes un mārketinga uzlabo�ana�, abi pasākumi paredz finansējuma pie�ķir�anu 
diviem lauku ekonomikas sektoriem � produktu ra�o�anai un pārstrādei; 4.4.1.7. 
pasākumu �Apmācības� un ar to saistītajiem lauksaimnieku konsultāciju pakalpojumiem 
un saimniecību papla�inā�anas aktivitātēm, kas iekļaujas 4.4.1.4. pasākumā �Lauku 
teritoriju pārveido�anas un attīstības veicinā�ana� nodro�ina nepiecie�amo cilvēkresursu 
attīstību un konsultāciju pakalpojumus, kas papildina jauno ra�o�anas tehnoloģiju, 
standartu un pārstrādes meto�u ievie�anu; zemes ielabo�anas aktivitātes, kas iekļaujas 
4.4.1.4. pasākumā papildina atbalstu meliorācijas sistēmu izveido�anai un rekonstrukcijai 
viena lauksaimniecības uzņēmuma robe�ās, nodro�inot valsts un koplieto�anas nozīmes 
meliorācijas sistēmas; lauku ekonomikas da�ādo�anas un ar lauksaimniecību cie�i 
saistītās aktivitātes, kas iekļaujas 4.4.1.4. pasākumā atbalsta to lauksaimniecības produktu 
ra�o�anu un pārstrādi, kuri nav ietverti �ajā pasākumā un 4.4.1.3. pasākumā 
�Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabo�ana�.  

987.  Pasākums ir saistīts arī ar citām Vienotā programmdokumenta prioritātēm: 4.1. prioritātes 
�Teritoriālās vienotības veicinā�ana� 4.1.1. pasākums �Vides infrastruktūras uzlabo�ana 
un tūrisma attīstības veicinā�ana� papildina atbalstu ekoloģisko sistēmu izveido�anai un 
rekonstrukcijai privātajos lauksaimniecības uzņēmumos, nodro�inot valsts un komunālo 
atkritumu un atkritumu apsaimnieko�anas sistēmas; 4.2.1. pasākums �Atbalsts inovāciju 
attīstības veicinā�anai�, 4.2.2. pasākums �Uzņēmējdarbību veicino�as infrastruktūras 
attīstība� un 4.2.3. pasākums �Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības 
veicinā�anai� paredz finansējumu inovāciju ievie�anai, uzņēmējdarbības infrastruktūras 
un kvalitātes uzlabo�anai to produktu ra�o�anai un pārstrādei, kuri nav iekļauti 4.4.1. 
apak�prioritātē.  

988.  Papildinātība ar ELVGF Garantiju sadaļu, Lauku Attīstības plānu: lauksaimniecības 
uzņēmumiem, kas atrodas mazāk lauksaimniecībai piemērotos rajonos atbilsto�i 9.2. 
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pasākumam �Lauksaimniecībai mazāk labvēlīgi apvidi� paredzēts par 10% lielāks 
sabiedriskais atbalsts.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

989.  Investīcijas jaunas lauksaimniecības produkcijas ra�o�anas tehnikas un iekārtu, 
informāciju tehnoloģiju un programmatūras iegādei, ieskaitot ilggadīgās enerģijas 
kultūras (tajā skaitā iepako�anas, ra�o�anas atkritumu un blakus produktu utilizācijas 
iekārtas, augsnes meliorācijas sistēmas).  

990.  Ēku celtniecība, rekonstrukcija un renovācija un celtniecības materiālu iegāde ra�o�anas 
ēku celtniecībai (tajā skaitā iepako�anas, ra�o�anas atkritumu un blakus produktu 
utilizācijas iekārtas, augsnes meliorācijas sistēmas).  

991.  Investīcijas zootehnikā dzīvnieku iegādei, lai paaugstinātu to ģenētisko kvalitāti, ja jaunie 
dzīvnieki tiek izmantoti eso�ā ganāmpulka aizstā�anai.  

992.  Jaunu stādu iegāde un selekcija ilggadīgo stādījumu ierīko�anai (piemēram, augļu koki).  

 

Ra�o�anas nozares 
 

993.  �im pasākumam paredzētais atbalsts tiek pie�ķirts sadaļā �Vairāk nekā vienā pasākumā 
iekļautie elementi� iekļauto ra�o�anas nozaru finansē�anai.  

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

994.  Zemnieki, zemnieki nomnieki vai citas fiziskas vai juridiskas personas, kas ir atbildīgas 
par darbības veik�anu.  

 

Atbalsta intensitāte 
 

995.  �ī pasākuma maksimālais atbalsta apjoms tiks noteikts atbilsto�i Regulas 1257/1999 7. 
panta nosacījumiem (kuru groza Pievieno�anās Līguma 33. panta 1. punkts), detalizēta 
informācija tiks iekļauta Programmas papildinājumā.  

 

ES finansējums 
 

996.  ES atbalsts �ī pasākuma finansē�anai saskaņā ar Regulas 1260/1999 29. panta 4. punkta 
b) apak�punkta i)) daļas nosacījumiem nepārsniedz 35% no attaisnoto izdevumu 
kopsummas, ja projekts paredz investīcijas uzņēmumā.  
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Valsts atbalsts 
 
997.  �im pasākumam nav paredzēts valsts atbalsts.  
 

 

4.4.1.2. pasākums. Atbalsts jaunajiem zemniekiem 
 

998.  �ī pasākuma tiesiskais pamats ir II nodaļa (Regulas (EK) 1257/1999 8. pants; Regulas 
(EK) 445/2002, kuru groza Regula (EK) 963/2003, 4. un 5. pants un II pielikuma 9. 
punkts). 

 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

999.  Pa�reiz Latvijā novērojama vispārēja tendence, ka gados jauni cilvēki atstāj laukus un 
pārceļas uz dzīvi pilsētās, līdz ar to notiek lauksaimniecības uzņēmumu īpa�nieku vecuma 
struktūras pasliktinā�anās.  

 

Pasākuma mērķis 
 
1000.  Pasākuma mērķis ir veicināt gados jaunu cilvēku iesaistī�anos pastāvīgā 

lauksaimnieciskajā darbībā. Tas sekmētu ekonomiski dzīvotspējīgu lauksaimniecības 
uzņēmumu dibinā�anu un nodro�inātu lauksaimniecības sektorā nodarbinātā darbaspēka 
atjauno�anos un lauku iedzīvotāju skaita saglabā�anu.  

 

Papildinātība ar citiem pasākumiem 
 

1001.  �is pasākums ir saistīts ar �ādiem 4.4.1. apak�prioritātes �Lauksaimniecības un lauku 
attīstības veicinā�ana� pasākumiem: 4.4.1.1. pasākumu �Investīcijas lauksaimniecības 
uzņēmumos�, ja investīciju projektus realizē jaunie zemnieki, sabiedriskais atbalsts tiek 
palielināts par 5%; 4.4.1.7. pasākumu �Apmācības� un ar to saistītajiem lauksaimnieku 
konsultāciju pakalpojumiem un saimniecību papla�inā�anas aktivitātēm, kas 4.4.1.4. 
pasākuma �Lauku rajonu pielāgo�anas un attīstības veicinā�ana� ietvaros nodro�ina 
nepiecie�amo cilvēkresursu attīstību un konsultāciju pakalpojumus jaunu 
lauksaimniecības uzņēmumu dibinā�anai.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

1002.  Atbalsts ir paredzēts jaunajiem zemniekiem, kas pirmo reizi dibina lauksaimniecības 
uzņēmumu. �āda veida atbalsts būs vienreizēja kompensācija un/vai kredīta procentu 
subsīdija, lai segtu uzņēmuma izveido�anas izmaksas.   
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Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

1003.  Jaunie zemnieki līdz 40 gadu vecumam.   

 

Atbalsta intensitāte 
 

1004.  �ī pasākuma maksimālais atbalsta apjoms tiks noteikts atbilsto�i Regulas 1257/1999 
8. panta nosacījumiem, detalizēta informācija tiks iekļauta Programmas papildinājumā.  

 

ES finansējums 
 

1005.  ES atbalsts �ī pasākuma finansē�anai saskaņā ar Regulas 1260/1999 29. panta 
nosacījumiem nepārsniedz 75% no attaisnoto izdevumu kopsummas.  

 

Valsts atbalsts 
 

1006.  �im pasākumam nav paredzēts valsts atbalsts.  
 

4.4.1.3. pasākums. Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga 
uzlabo�ana  

 

1007.  �ī pasākuma tiesiskais pamats ir VII nodaļa (Regulas (EK) 1257/1999 25. � 28. pants; 
Regulas (EK) 445/2002, kuru groza Regula (EK) 963/2003, 22.-24. pants un II pielikuma 
9. punkts).  

 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

1008.  Latvijas lauksaimniecības produktu pārstrādes sektora konkurētspēju galvenokārt 
kavē nepietiekams jauno tehnoloģiju un aprīkojuma nodro�inājums. Lauksaimniecības 
sektora ienākumi ir atkarīgi no visa pārstrādes sektora darbības atbilsto�i ES pārstrādes, 
vadības sistēmas un vietējā un ārējā tirgū konkurētspējīga gala produkta standartiem.  

 

Pasākuma mērķis 
 

1009.  Pasākuma mērķis ir lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga 
konkurētspējas uzlabo�ana, ievie�ot jaunas tehnoloģijas un aprīkojumu, lai samazinātu 
lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un, lai 
lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos veicinātu jaunu ra�o�anas veidu un 
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tehnoloģiju pielieto�anu (piemēram, ISO un HACCP standartu ievie�anu, pāstrādes, 
piegādes un iepako�anas sistēmu uzlabo�ana).  

 

Papildinātība ar citiem pasākumiem 
 

1010.  �is pasākums ir saistīts ar �ādiem 4.4.1. apak�prioritātes �Lauksaimniecības un lauku 
attīstības veicinā�ana� pasākumiem: 4.4.1.1. pasākumu �Investīcijas lauksaimniecības 
uzņēmumos� - abi pasākumi paredz finansējuma pie�ķir�anu diviem lauku ekonomikas 
sektoriem � produktu ra�o�anai un pārstrādei; aktivitātes, kas ir saistītas ar 
lauksaimniecību un lauksaimnieciskās darbības da�ādo�anu 4.4.1.4. pasākuma ietvaros 
atbalsta to lauksaimniecisko produktu ra�o�anu un pārstrādi, kuri nav iekļauti �ajā 
pasākumā un 4.4.1.1. pasākumā �Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos�; 4.4.1.7. 
pasākumu Apmācības� un ar to saistītajiem lauksaimnieku konsultāciju pakalpojumiem 
un saimniecību papla�inā�anas aktivitātēm, kas 4.4.1.4. pasākuma �Lauku rajonu 
pielāgo�anas un attīstības veicinā�ana� ietvaros nodro�ina nepiecie�amo cilvēkresursu 
attīstību un konsultāciju pakalpojumus, kas papildina jauno ra�o�anas tehnoloģiju, 
standartu un pārstrādes meto�u ievie�anu. 

  

Atbilsto�ās aktivitātes 
1011.  Investīcijas jaunas lauksaimniecības produkcijas ra�o�anas tehnikas un iekārtu, 

informāciju tehnoloģiju un programmatūras iegādei.  

1012.  Ēku celtniecība, rekonstrukcija un renovācija un celtniecības materiālu iegāde 
lauksaimniecības produktu pārstādes ēku celtniecībai.  

1013.  Iespējams atbalstīt ar augstāk nosaukto aktivitā�u vispārīgajām izmaksām saistītās 
aktivitātes (piemēram, arhitektu, in�enieru un konsultantu pakalpojumu apmaksa, patentu 
un licenču iegū�anas izmaksas), kuru kopējā vērtība nepārsniedz 12% no kopējā 
investīciju apjoma.  

 

Ra�o�anas sektori 
 

1014.  �im pasākuma paredzētais atbalsts tiek pie�ķirts sadaļā �Vairāk nekā vienā pasākumā 
iekļautie elementi� iekļauto ra�o�anas nozaru finansē�anai.  

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 
1015.  Pārstrādes uzņēmumi (eso�ie un jaundibinātie uzņēmumi, kuri nodarbojas ar 

lauksaimniecības produktu pārstrādi).  
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Atbalsta intensitāte 
 

1016.  �ī pasākuma maksimālais atbalsta apjoms tiks noteikts atbilsto�i Regulas 1257/1999 
28. panta nosacījumiem, detalizēta informācija tiks iekļauta Programmas papildinājumā.  

 

ES finansējums 
 

1017.  ES atbalsts �ī pasākuma finansē�anai saskaņā ar Regulas 1260/1999 29. panta 4. 
punkta b) apak�punkta i)) daļas nosacījumiem nepārsniedz 35% no attaisnoto izdevumu 
kopsummas, ja projekts paredz investīcijas uzņēmumā.  

 

Valsts atbalsts 
 
1018.  �im pasākumam nav paredzēts valsts atbalsts.  

  

 

 

4.4.1.4. pasākums. Lauku teritoriju pārveido�anas un attīstības 
veicinā�ana  

 

1036. �ī pasākuma tiesiskais pamats ir IX nodaļas 1., 3., 5., 7., 10. un 11. ievilkums (Regulas 
(EK) 1257/1999 33. pants un jaunais 33a. pants, kuru groza Pievieno�anās Līguma 33l. 
pants; Regulas (EK) 445/2002, kuru groza Regula (EK) 963/2003, II pielikuma 9. 
punkts).  

 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

1037. Lielā mērā lauksaimnieciskā ra�o�ana ir atkarīga no meliorācijas sistēmu un polderu 
būvju darbības efektivitātes. �o sistēmu efektīva darbība ir lauksaimniecības uzņēmumu 
meliorācijas sistēmu un lauksaimniecības kā tādas darbības pamats. Bez tam ir 
nepiecie�ama sākotnēja skābo aug�ņu kaļķo�ana, lai nodro�inātu ilgtspējīgas 
lauksaimniecības attīstību.  

1038. Nesenās lauku ekonomikas atkarības no lauksaimnieciskās ra�o�anas rezultātā ir 
izveidojusies liela lauku iedzīvotāju daļa, kuriem ir ierobe�otas iespējas iesaistīties 
komerciāli dzīvotspējīgā lauksaimnieciskajā darbībā. Taču vienlaicīgi ar 
lauksaimniecības modernizē�anu samazinās lauksaimniecībā nodarbināto skaits.  

1039. Palielinās pamestu lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības, tās aizaug ar krūmiem 
un invazīvo nezāļu sugām.  

1040. �is pasākums ir paredzēts restrukturē�anas radīto problēmu atrisinā�anai, lai nodro�inātu 
augstas kvalitātes konsultāciju pakalpojumus ar nolūku veicināt lauksaimniecības 
nozares restrukturē�anu un attīstību.   
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Pasākuma mērķis 
 

1041. Zemes ielabo�anas aktivitātes ir paredzētas, lai samazinātu dabas un klimatisko apstākļu 
negatīvo ietekmi uz zemnieku saimniecību attīstību, veicinātu lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes ilgtspējīgu kapacitātes un ra�ības saglabā�anu un radītu 
nosacījumus konkurētspējīgu produktu ra�o�anai.  

1042. Lauksaimnieciskās un ar lauksaimniecību cie�i saistīto darbību da�ādo�anas aktivitātes, 
kā arī daiļamatniecības un lauku tūrisma attīstības aktivitātes ir paredzētas, lai veicinātu 
ilgtspējīgas nodarbinātības iespējas lauku apvidos, nostiprinot eso�ās, radot jaunas un 
daudzpusīgas nodarbinātības iespējas.   

1043. Lauku ainavas saglabā�anas aktivitātes ir paredzētas, lai veicinātu tradicionāli atvērtas 
lauku ainavas saglabā�anu un Latvijai raksturīgo ekosistēmu pasargā�anu no 
degradē�anās.  

1044. Saimniecību konsultāciju un papla�inā�anas aktivitātes ir paredzētas, lai veicinātu 
lauksaimnieku un me�a zemju īpa�nieku spējas, izmantot augstas kvalitātes konsultāciju 
pakalpojumus ar nolūku paaugstināt saimniecību konkurētspēju.  

 

Papildinātība ar citiem pasākumiem 
 

1045. �is pasākums ir saistīts ar �ādiem 4.4.1. apak�prioritātes �Lauksaimniecības un lauku 
attīstības veicinā�ana� pasākumiem: 4.4.1.1. pasākumu �Investīcijas lauksaimniecības 
uzņēmumos�, kas papildina atbalstu meliorācijas sistēmu izveido�anai un rekonstrukcijai 
viena lauksaimniecības uzņēmuma robe�ās; 4.4.1.7. pasākumu �Apmācības�, kas 
nodro�ina nepiecie�amo cilvēkresursu attīstību un konsultāciju pakalpojumus, papildinot 
jauno ra�o�anas tehnoloģiju, standartu un pārstrādes meto�u ievie�anu; aktivitātēm 
4.4.1.1. pasākuma �Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos� ietvaros un 4.4.1.3. 
pasākumu �Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabo�ana�, kura 
finansējums ir paredzēts tikai sarakstā iekļauto nozaru lauksaimniecības produktiem, 
turpretī �im pasākumam paredzēto finansiālo atbalstu var pie�ķirt jebkuram 
lauksaimnieciskajam un nelauksaimnieciskajam uzņēmējdarbības veidam lauku 
teritorijās, kas ir saistīts ar lauksaimnieciskās un ar lauksaimniecību cie�i saistītās 
darbības da�ādo�anas aktivitātēm; ar lauksaimnieku konsultācijām un saimniecību 
papla�inā�anu saistītās �ī pasākuma aktivitātes ir papildu aktivitātes visiem 4.4.1. 
apak�prioritātes �Lauksaimniecības un lauku attīstības veicinā�ana� un Lauku attīstības 
plāna pasākumiem.  

1046. Pasākums ir saistīts arī ar citām Vienotā programmdokumenta prioritātēm un 
apak�prioritātēm: 4.4.2.3. pasākumi �Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un 
mārketinga uzlabo�ana�, �Zvejas ostu aprīkojums� un �Akvakultūras attīstība� atbalstīs 
eso�os akvakultūras uzņēmumus; savukārt aktivitātes lauksaimnieciskās darbības 
da�ādo�anai un ar lauksaimniecību cie�i saistītās aktivitātes �ī pasākuma ietvaros 
atbalsta to lauku uzņēmēju neekonomisko aktivitā�u da�ādo�anu lauku teritorijās, kuri 
iepriek� nav nodarboju�ies ar lauksaimniecisko uzņēmējdarbību; 4.1.1. pasākumu 
�Vides infrastruktūras uzlabo�ana un tūrisma attīstības veicinā�ana�, kurā iekļautas 
aktivitātes, kas saistītas ar dabas, vēstures un kultūras mantojuma saglabā�anu un to 
infrastruktūru tūristu piesaistī�anas veicinā�anai.   
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Atbilsto�ās aktivitātes 
 

1047. Valsts un koplieto�anas nozīmes meliorācijas sistēmu projektē�ana, celtniecība, 
rekonstrukcija un renovācija.  

1048. Pirmreizēja skābo aug�ņu kaļķo�ana ilgu laika periodu nelietotas zemes ielabo�anai 
vietās, kur pH līmenis ir kritiski zems (t.i., aktivitāte neparedz regulāru kaļķo�anu 
atbilsto�i pieņemtajai lauksaimniecības praksei).  

1049. Ar pirmreizējo skābo aug�ņu kaļķo�anu saistītās augsnes agroķīmiskās analīzes.  

1050. Lauksaimnieciskās darbības da�ādo�ana un ar lauksaimniecību cie�i saistītās aktivitātes 
(to lauksaimniecības produktu ra�o�ana un pārstrāde, kuri nav iekļauti 4.4.1.1. 
pasākumā �Investīcijas lauksaimniecība sauzņēmumos� un 4.4.1.3. pasākumā 
�Lauksaimniecības produktu un akvakultūras pārstrādes un mārketinga uzlabo�ana�; 
lauksaimniecības un ar to saistīto lauku ēku, zemes un cita aprīkojuma piemēro�ana 
nelauksaimnieciskās darbības vajadzībām).  

1051. Lauku ekonomikas un iedzīvotāju nodro�inā�ana ar pamata pakalpojumiem.  

1052. Daiļamatniecības attīstība.  

1053. Lauku tūrisma attīstība.  

1054. Aizaugo�o pamesto lauksaimniecībā izmantojamo zemju platību attīrī�ana no pame�a un 
invazīvajām nezālēm (t.i., latvāņiem).  

1055. Lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību papla�inā�anās pakalpojumu dienestu 
izveido�ana un attīstība.  

1056. Lauksaimniecības un uzņēmējdarbības papla�inā�anas konsultāciju pakalpojumu 
snieg�ana lauksaimniekiem un me�saimniekiem.   

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 
1057. Meliorācijas sistēmu celtniecība un rekonstrukcija � fiziska vai juridiska persona, kas ir 

atbildīga par meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturē�anu.  

1058. Aug�ņu kaļķo�ana un agroķīmiskās analīzes � īpa�nieks, nomnieks vai zemes tiesiskais 
valdītājs.  

1059. Lauksaimnieciskās darbības da�ādo�ana un ar lauksaimniecību cie�i saistītās aktivitātes 
un ar daiļamatniecības un lauku tūrisma attīstību saistītās aktivitātes - privātās juridiskās 
personas un fiziskās personas (projekti, kurus īsteno fiziskās personas ar mērķi izveidot 
jaunu uzņēmumu), kuras ir atbildīgas par darbu veik�anu.  

1060. Lauku ekonomikas un iedzīvotāju nodro�inā�anas ar pamata pakalpojumiem aktivitātes � 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvi un citas fiziskās un juridiskās personas.  

1061. Lauku ainavas saglabā�ana aktivitātes � īpa�nieki vai lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes tiesiskie valdītāji.  

1062. Lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību papla�inā�anās pakalpojumu dienestu 
izveido�ana un attīstības aktivitātes � LR Zemkopības ministrija.  
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Atbalsta intensitāte 
 

1063. Detalizēta informācija tiks iekļauta Programmas papildinājumā.  

 

ES finansējums 
 

1064. ES atbalsts �ī pasākuma finansē�anai saskaņā ar Regulas 1260/1999 29. panta 1. punkta 
nosacījumiem nepārsniedz 75% no attaisnoto izdevumu kopsummas vai saskaņā ar 29. 
panta 4. punkta b) apak�punkta i)) daļas nosacījumiem nepārsniedz 35% no attaisnoto 
izdevumu kopsummas, ja projekts paredz investīcijas uzņēmumā.  

 

Valsts atbalsts 
 

1065. �im pasākumam nav paredzēts valsts atbalsts.  

  

4.4.1.5. pasākums. Me�saimniecības attīstība 
 

1066. �ī pasākuma tiesiskais pamats ir VIII nodaļa (Regulas (EK) 1257/1999 29. un 30. pants; 
Regulas (EK) 445/2002, kuru groza Regula (EK) 963/2003, 25.-28. pants un II 
pielikuma 9. punkts).  

 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

1067. Saskaņā ar Padomes 1998.gada 15. decembra Rezolūciju par ES me�saimniecības 
stratēģiju dalībvalstis ir atbildīgas par me�saimniecības politikas ievēro�anu. Katra 
valsts ir atbildīga, lai tiktu ieviestas starptautiskās saistības, principi un virzība.  

 1068. Ministriju konference par Eiropas me�u aizsardzību (MKEMA) veicina Eiropas me�u 
ilgtspējīgu attīstību. MKEMA sadarbība Eiropas valstīs notiek augstākajā politiskajā 
līmenī. Latvija iesaistās MKEMA darbā un piedalās ekspertu līmeņa sanāksmēs, kuras 
notiek konferenču starplaikos. �is pasākums ir izstrādāts atbilsto�i augstāk minētās 
politikas pamatprincipiem.   

1069. Me�i ir nozīmīga Latvijas vides sastāvdaļa. Ņemot vērā me�u nozīmi vides aizsardzībā, 
cilvēku sociālo vajadzību apmierinā�anā un ekonomikā, Latvijas Nacionālās me�u 
politikas mērķi ir:  

− nepieļaut me�a zemju platību samazinā�anos, nosakot me�a zemju 
transformācijas ierobe�ojumus;  

− nodro�ināt me�a zemju aizsardzību un to produktivitātes un vērtības 
pieaugumu; un 

− veicināt lauksaimniecībā izmantojamo un citu zemju robe�u apme�o�anu, �o 
mērķi īstenojot ar eso�o valsts mehānismu palīdzību. 
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1070. Latvijas me�i pilda sabiedrībai nozīmīgas ekoloģiskās, sociālās un ekonomiskās 
funkcijas, kā arī bioloģiskās daudzveidības un vides kvalitātes saglabā�anas funkcijas. 
Ilgtspējīga privāto me�u un me�u apgabalu apsaimnieko�ana būs apdraudēta, ja me�u 
ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās vērtības paaugstinā�anā netiks ieguldītas 
investīcijas; me�u ekonomiskais potenciāls samazināsies un me�u resursu ilgtspējīga 
izmanto�ana, me�u plantāciju ra�ība un kvalitāte, kā arī me�a nozares un visas 
tautsaimniecības attīstība nākotnē var būt apdraudēta.  

1071. Lauksaimnieciskās ra�o�anas sa�aurinā�anās rezultātā lauksaimniecībā neizmantoto 
zemju platības ir palielināju�ās un aizņem 21.2 % no kopējās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes (LIZ) Latvijā, bet attiecīgi 7.5 % un 1.8 % no LIZ platības ir 
aizaugu�as ar nezālēm un krūmājiem. �o platību apme�o�ana, kā arī dabiski apme�oto 
platību saglabā�ana ir viens no racionālākajiem risinājumiem, lai aizkavētu neizmantoto 
zemju platību aizaug�anu.  

 

Pasākuma mērķis 
 

1072. Pasākuma mērķis ir palielināt privāto me�u ekonomisko, ekoloģisko un sociālo vērtību, 
veicināt me�a resursu kvalitātes paaugstinā�anu un veicināt CO2 absorbciju, sekmēt 
me�a resursu pilnveido�anu un saglabā�anu, aizsargāt un saglabāt vietējiem apstākļiem 
raksturīgās me�a koku sugas un atbalstīt me�u īpa�nieku sadarbību un kopdarbību.  

1073. Pasākuma mērķis ir atbalstīt lauksaimniecībā neizmantoto zemju un ar krūmājiem 
aizaugu�o platību apme�o�anu, tādējādi veicinot racionālu zemes izmanto�anu un 
sekvestrāciju un CO2 uzkrā�anu, lai radītu resursu bāzi kokmateriālu ra�o�anas apjomu 
palielinā�anai nākotnē, paaugstinātu dabiski izveidoju�os me�a aud�u kvalitāti un 
veicinātu lauku ainavas saglabā�anu un pilnveido�anu.  

 

 

Papildinātība ar citiem pasākumiem 
 

1074. �is pasākums ir saistīts ar �ādiem 4.4.1. apak�prioritātes �Lauksaimniecības un lauku 
attīstības veicinā�ana� pasākumiem: ar zemes ielabo�anu saistīto aktivitāti 4.4.1.4. 
pasākuma �Lauku rajonu pielāgo�anas un attīstības veicinā�ana� ietvaros, kas papildina 
atbalstu meliorācijas sistēmu izveido�anai un rekonstrukcijai viena me�a īpa�uma 
robe�ās, nodro�inot valsts un koplieto�anas nozīmes meliorācijas sistēmas. �is pasākums 
sekmē me�a aug�anas apstākļu uzlabo�anu; 4.4.1.7. pasākumu Apmācības� un ar to 
saistītajiem lauksaimnieku konsultāciju pakalpojumiem un saimniecību papla�inā�anas 
aktivitātēm 4.4.1.4. pasākuma ietvaros sniedz me�u īpa�niekiem un citām 
me�saimniecībā un me�izstrādē iesaistītajām personām ilgtspējīgas me�a 
apsaimnieko�anas un tirgus ekonomikā nepiecie�amās zinā�anas.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

1075. Lauksaimniecībā neizmantoto zemju platību (t.i., zemes, kas neatbilst Regulas 1257/1999 
31. panta nosacījumiem) apme�o�ana (ieskaitot individuālo apme�o�anas plānu 
izstrādā�anu).  
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1076. Investīcijas me�u attīstībā ar nolūku uzlabot to ekonomisko, ekoloģisko un sociālo 
vērtību (atbalsts tiks pie�ķirts investīcijām, lai uzlabotu privāto me�u īpa�umu 
infrastruktūru, t.i., pieeju me�a ceļiem, atpūtas un medību iespēju aprīkojumam, 
veicinātu zemas vērtības un vāju me�a aud�u pame�u un bioloģiskās daudzveidības 
attīstību; atbalsts netiks pie�ķirts parastām me�a izstrādes vajadzībām).  

1077. Me�u īpa�nieku asociāciju dibinā�ana un to organizatoriskais atbalsts (atbalsts tiks 
pie�ķirts me�saimnieku asociāciju dibinā�anai, lai palīdzētu to biedriem pilnveidot 
ilgtspējīgu un efektīvu me�u apsaimnieko�anu).  

1078. Atbalsts zemas vērtības me�a aud�u pārstādī�anai tikai tajās vietās, kur pārstādī�ana 
veicinās bioloģisko daudzveidību un zemas kvalitātes un vāju me�a aud�u ekoloģiskā 
vērtība neatbilst parastas me�kopības praksei.   

1079. Investīcijas me�a produktu vāk�anas, pārstrādes un mārketinga uzlabo�anai un 
racionalizācijai.   

1080. Dabas katastrofu un ugunsgrēku bojātā me�a produkcijas potenciāla atjauno�ana un 
atbilsto�u aizsardzības pasākumu ievie�ana.  

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

1081. Me�a īpa�nieki (fiziskas personas, pa�valdības un juridiskas personas) un zemes 
īpa�nieki.  

 

Atbalsta intensitāte 
 

1082. �ī pasākuma maksimālais atbalsta apjoms tiks noteikts atbilsto�i Regulas 1257/1999 32. 
panta 2. punkta nosacījumiem, detalizēta informācija tiks iekļauta Programmas 
papildinājumā.  

 

ES finansējums 
 

1083. ES atbalsts �ī pasākuma finansē�anai saskaņā ar Regulas 1260/1999 29. panta 1. punkta 
nosacījumiem nepārsniedz 75% no attaisnoto izdevumu kopsummas vai saskaņā ar 29. 
panta 4. punkta b) apak�punkta i)) daļas nosacījumiem nepārsniedz 35% no attaisnoto 
izdevumu kopsummas, ja projekts paredz investīcijas uzņēmumā.  

 

Valsts atbalsts 
 
1084. �im pasākumam nav paredzēts valsts atbalsts.  
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4.4.1.6. pasākums. Vietējās kapacitātes attīstī�ana (LEADER+ veida 
pasākums) 

 

1085. �ī pasākuma tiesiskais pamats ir Regulas (EK) 1257/1999 IX nodaļas (a) apak�nodaļa 
(jaunais 33. pants); 2000.gada 14. aprīļa Komisijas Paziņojums (2000/C139/05).  

 

Vispārējais mērķis 
 

1086. Pasākuma vispārējais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu vietējo attīstību lauku teritorijās, 
paaugstinot vietējo iedzīvotāju un iestā�u kapacitāti (prasmes un pieredzi), lai izveidotu 
LEADER+ pieeja ar nolūku atrast jaunus un labākus veidus, kā atrisināt ieilgu�as un 
grūti atrisināmas problēmas un izmantotu piedāvātās iespējas, izstrādāt lauku attīstības 
politikas nākotnes virzienus un gūtu labāku priek�statu par pieeju �no apak�as uz 
aug�u�.  

 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

1087. Latvijas lauku dzīvē ekonomikas pārejas periods, kas bija saistīts ar pievieno�anās 
procesu Eiropas Savienībai, ir radījis dziļas un ilgsto�as pārmaiņas. Tā kā daudzas 
mazās, galvenokārt pa�apgādes, saimniecības neveicina nozares produktivitāti, nozīmīga 
lauku problēma ir bezdarbs. Lauku uzņēmēju sadarbība, ar mērķi atrisināt kopīgās 
problēmas, nav attīstīta un tā kavē teritoriju attīstības līdzekļu izstrādā�anu. Ja kopienas 
�nīkuļo� un ir apātiskas, tajās valda izmisums, neuzticība un nedro�ība, nav iespējama 
ilgtspējīga attīstība, inovācijas un iniciatīvas tiek apspiestas. Pasākums paredz 
pievērsties vietējās kapacitātes paaugstinā�anai un veicināt vietējā līmeņa un visas 
kopienas attīstību, kā arī sociālo integrāciju lauku teritorijās. Patreiz Latgales reģionā 
veiksmīgi darbojas da�as Vietējās Rīcības Grupas, kuras sekmīgi veicina gan vietējā 
līmeņa un kopienas attīstību, gan īsteno efektīvu pārvaldi. �ī pieredze ir pamats, lai citas 
Vietējās Rīcības Grupas īstenotu LEADER+ veida stratēģiju.  

1088. Pasākums galvenokārt paredzēts atbalsta pie�ķir�anai aktivitātēm, kuras virzītas uz 
nepiecie�amo prasmju apgū�anu, lai sagatavotu lauku kopienas vietējo lauku attīstības 
stratēģiju izstrādei un īsteno�anai. Atbalstu pie�ķirs Vietējo Rīcības Grupu sagatavotu 
integrētu lauku attīstības izmēģinājumu stratēģiju ievie�anai. Zemkopības ministrija 
atzīst �īs jaunās pieejas nozīmi lauku attīstībā un iespēju palielinā�anu lauku apvidos 
daudzpusīgas darbības izvēr�anā, lai risinātu da�as no visakūtākajām problēmām. 
Daudzu iemeslu dēļ nepiecie�ama un svarīga Prasmju apgū�anas stratēģijas sastāvdaļa ir 
LEADER Atbalsta Grupu izveido�ana. Lai to panāktu, �āda veida attīstībai 
nepiecie�amas ieinteresētas un pieredzēju�as organizācijas centieni un uzmanība. Tādēļ 
tā vietā, lai censtos vadīt �o procesu tie�i no ministrijas puses, tiek piedāvāts deleģēt �o 
uzdevumu organizācijai, kura spēj nodro�ināt �ādu kompetenci un pieredzi. Labi 
organizētas Vietējās Rīcības Grupas var piedalīties starpteritoriālos un starptautiskos 
sadarbības procesos. 

 

Pasākuma mērķis 
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1089. Pasākuma īpa�ie mērķi ir �ādi:  

− vietējā līmenī attīstīt kapacitātes un efektīvas pārvaldes spējas, lai 
nodro�inātu LEADER+ veida pasākums pieejas izveido�anu vietējā līmeņa 
un kopienas attīstībai; 

− sagatavot lauku kopienas vietējo lauku attīstības stratēģiju izstrādei un 
īsteno�anai; 

− izveidot izmēģinājuma Vietējās Rīcības Grupas, lai īstenotu to izstrādātās 
vietējā līmeņa lauku attīstības stratēģijas un projektus. 

 

Papildinātība ar citiem pasākumiem 
 

1090. �is pasākums ir saistīts ar lielāko daļu Vienotā programmdokumenta pasākumu, jo tas 
nepiecie�amības gadījumā nodro�ina iespēju saņemt atbalstu citos Vienotā 
programmdokumenta pasākumos.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

1091. Atbilsto�i vietējā līmeņa lauku attīstības stratēģiju ievie�anas izmēģinājuma raksturam 
LEADER+ veida pasākuma ievie�ana pa�reizējā programmā koncentrēsies uz 33.f panta 
pirmās daļas (�Prasmju iegū�ana�) ievie�anu. Ierobe�ots atbalsts tiek nodro�ināts 
aktivitātēm atbilsto�i 33.f panta otrās daļas (�Integrētu teritoriālu lauku attīstības 
stratēģiju pieņem�ana�) nosacījumiem. Turpmāk tekstā ir uzskaitītas atbalstāmās 
aktivitātes.  

1092. Prasmju iegū�ana. Prasmju iegū�ana ir paredzēta, lai sagatavotu lauku kopienas vietējo 
lauku attīstības stratēģiju izstrādei un īsteno�anai. Atsevi�ķās teritorijās ir at�ķirīgi spēju 
un pieredzes līmeņi LEADER+ vaida pasākuma pieejas izveido�anai. Teritorijās, kur 
tiks novērota ātrāka virzības tendence uz partnerības pieeju, kas ir LEADER+ veida 
pasākums aktivitā�u princips, atbalsts tiks diferencēts, lai atspoguļotu �īs at�ķirības 
(atbalsts būs lielāks un intensīvāks). �is atbalsts būs pieejams visā valstī, bet tiks 
koncentrēts uz noteiktām teritorijām. Detalizēta informācija tiks iekļauta Programmas 
papildinājumā.  

1093. Atbalsts tiks nodro�ināts �ādām pakārtotām aktivitātēm (sakārtotas loģiskā secībā):  

− iedzīvotāju informē�ana un izglīto�ana, lai veicinātu aktīvu līdzdalību 
attīstības procesā; 

− reprezentatīvu vietējās attīstības Vietējās Rīcības Grupu izveide, ieskaitot 
kopienas līderu, Vietējās Rīcības Grupu biedru un konsultantu spēju 
palielinā�anu; 

− tehniskais atbalsts vietējās teritorijas izpētei, teritorijas izvērtējumam, 
ievērojot ieinteresēto iedzīvotāju izteiktās vēlē�anās; 

− integrētu attīstības stratēģiju izstrādā�ana, ieskaitot teritoriāli integrētu 
attīstības izmēģinājuma stratēģiju sagatavo�anu; 

−  pētījumu finansē�ana un atbalsta dokumentu sagatavo�ana, konsultācijas un 
rekomendācijas par turpmāko stratēģiju lauku attīstības īsteno�anai, 
izmantojot pieeju �no apak�as uz aug�u�;  

− metodisko materiālu sagatavo�ana un izplatī�ana, ieskaitot cita veida 
administratīvo sagatavo�anos LEADER+ veida pasākumam; 

− integrēto attīstības stratēģiju novērtē�ana un pasākumi uzraudzības un 
novērtē�anas veik�anai. 
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1094. Paredzēts deleģēt �o prasmju nodro�inā�anu kādai �ajā jomā kompetentai un 
pieredzēju�ai organizācijai. Tiks sagatavots Darba uzdevums un 2004.gada janvārī 
izsludināts konkurss (vai arī viena mēne�a laikā pēc VPD apstiprinā�anas).  

1095. Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas. Tiks atbalstītas �ādas pakārtotās 
aktivitātes:  

− integrēto teritoriālo lauku attīstības izmēģinājuma stratēģiju ievie�ana, kuras 
sagatavoju�as Vietējās Rīcības Grupas saskaņā ar augstāk minētā Komisijas 
Paziņojuma 12. un 14. punkta principiem (skatīt pie īpa�ajām jomām 
atbilsto�ajiem kritērijiem (14.1) un attīstības stratēģiju (14.2)); t.i., 
pieteikumu sagatavo�ana, mazo uzņēmumu izveido�ana un atbalsts, Vietējo 
Rīcības Grupu biedru izglīto�ana utt..  

− līdzdalība starpteritoriālos un starptautiskos sadarbības pasākumos saskaņā ar 
Komisijas Paziņojuma 15. un 18. punkta principiem, t.i., Vietējās Rīcības 
Grupu savstarpējās sadarbības aktivitātes un stratēģiju ievie�anas 
pārraudzība. Netiks atbalstīta vienkār�a pieredzes apmaiņa. 

 

Vietējās Rīcības Grupu atlase 
 
1096. 2004. � 2006.gada programmē�anas periodā līdz 2004.gada augustam (vai 6 mēne�u laikā 

pēc pasākuma apstiprinā�anas) tiks atlasītas ne vairāk kā trīs Vietējās Rīcības Grupas, 
kuras atbildīs turpmāk uzskaitītajiem kritērijiem.  

1097. Visiem pieteikumiem ir jāatbilst �ādiem kritērijiem. Pieteikumi, kuri neatbildīs visiem 
�iem kritērijiem, netiks izskatīti:  

− likumīgi nodibināta parastās struktūras Vietējās Rīcības Grupa (eso�a vai 
paredzēta struktūra, ja tiks atlasīta) vai juridiska struktūra (administrācijas un 
finan�u vadītājs), kas izveidota ar spēju pārvaldīt sabiedriskos fondus, un 
kura būs atbildīga par Vietējās Rīcības Grupas apmierino�u darbību;  

− lēmumu pieņem�anas līmenī reprezentatīva Vietējās Rīcības Grupa, kurā 
vismaz 50% no iesaistītajiem partneriem ir ekonomiskie un sociālie partneri 
un asociācijas; 

−  teritorija aptver lauku apvidu, kurā iedzīvotāju skaits ir no 10 000 līdz 65 
000, ieskaitot mazās pilsētas ar iedzīvotāju skaitu līdz 5 000. Iedzīvotāji no 
pilsētām ar iedzīvotāju skaitu robe�ās no 5 000 līdz 15 000 nepārsniedz 49% 
no Vietējās Rīcības Grupas; 

−  teritorija ir ekonomiski, sociāli un fiziski (ģeogrāfiski) viendabīga; 
− viena teritorija nedrīkst iekļauties vairāk kā vienā Vietējās Rīcības Grupā; 
− integrētā stratēģija ir jāsagatavo par vienu no turpmāk nosauktajām tēmām 

vai arī par vairākām tēmām ar nosacījumu, ka tiek nodro�ināta stratēģiju 
saskaņotība; 

− paredzēto aktivitā�u stratēģija un programma nedrīkst gūt labumu vienlaicīgi 
no citu Vienotā programmdokumenta, Lauku attīstības plāna vai citu Kopējās 
lauksaimniecības politikas (ELVGF) pasākumu finansējuma.  

 1098. Visi atbilsto�ie pieteikumi tiks izvērtēti �atklātas atlases kārtībā�. Atlasot Vietējās 
Rīcības Grupas, saskaņā ar Komisijas Paziņojuma 12. un 13. pantu, atlase notiks pēc 
�ādiem kritērijiem:  
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− Vietējo Rīcības Grupu administratīvās spējas un pieredze pārvaldīt 
sabiedriskos fondus, metodiskās un finan�u vadības spējas un pieredze 
LEADER+ veida darbību vadī�anā;  

− Stratēģijas kvalitāte, ieskaitot tās saskaņotību un papildinātību ar 
nacionālajām un reģionālajām stratēģijām, apliecinājums, ka grupa ir vietējas 
izcelsmes ar pla�u vietējo iedzīvotāju līdzdalību, tādā veidā nodro�inot 
vietējās vajadzības.  

1099. Detalizēta informācija par Vietējo Rīcības Grupu atlases kārtību, ieskaitot vērtē�anas un 
punktu skaitī�anas sistēmu, tiks iekļauta Programmas papildinājumā.  

 

Attīstības tēmas 
 

1100. Jaunu profesionālu sasniegumu un jaunu tehnoloģiju izmanto�ana, lai paaugstinātu lauku 
apvidu produktu un pakalpojumu konkurētspēju.  

1101. Dzīves kvalitātes uzlabo�ana lauku apvidos.  

1102. Vērtības pievieno�ana vietējiem produktiem, it sevi�ķi ar kopienas aktivitā�u palīdzību, 
veicinot tirgus pieejamību maza apjoma produkcijas ra�o�anas uzņēmumiem.  

1103. Iespējami labāka dabas un kultūras resursu izmanto�ana, ieskaitot vērtības palielinā�anu 
Eiropas Kopienas intere�u teritorijām, kuras ir iekļautas Natura 2000 programmā.  

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

1104. Likumīgi izveidotas Vietējās Rīcības Grupas un LR Zemkopības ministrija.  

 

Īpa�i nosacījumi 
 

1105. Vietējo Rīcības Grupu kopējās administratīvās izmaksas nedrīkst pārsniegt 15% no 
attiecīgajam attīstības plānam pie�ķirtajiem resursiem. Detalizēta informācija par 
pie�ķiramajiem finansu resursiem un administratīvo izmaksu īpatsvaru Vietējām Rīcības 
Grupām, kuras nodarbojas ar integrēto lauku attīstības izmēģinājuma stratēģiju 
ievie�anu, tiks iekļauta Programmas papildinājumā.  

 

Atbalsta intensitāte 
 

1106. �ī pasākuma maksimālais atbalsta apjoms var sasniegt 100% no attaisnoto izdevumu 
kopsummas, detalizēta informācija tiks iekļauta Programmas papildinājumā.  

 

ES finansējums 
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1107. ES atbalsts �ī pasākuma finansē�anai saskaņā ar Regulas 1260/1999 29. panta 1. punkta 
nosacījumiem nepārsniedz 75% no attaisnoto izdevumu kopsummas.  

1108. Izmēģinājuma stratēģijas projektu finansējumā saskaņā ar Regulu 1260/1999 vai Valsts 
atbalsta nosacījumiem jāievēro investīciju atbalsta intensitāte.  

 

Valsts atbalsts 
 

1109. �im pasākumam nav paredzēts valsts atbalsts.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.7. pasākums. Apmācības 
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1110. �ī pasākuma tiesiskais pamats ir III nodaļa (Regulas (EK) 1257/1999 9. pants; Regulas 
(EK) 445/2002, kuru groza Regula (EK) 963/2003, 6. pants un II pielikuma 9. punkts).  

  

Pasākuma apmatojums un apraksts 
 

1111. Atbalsts profesionālajai izglītībai palīdz uzlabot lauksaimnieku, me�saimnieku un pārējo 
lauksaimniecības un me�saimniecības darbībā un to pārveidē iesaistīto personu 
profesionālās iemaņas un kompetenci.  

 

Pasākuma mērķis 
 

1112. Pasākuma mērķis ir paaugstināt lauksaimnieku un citu ar lauksaimniecības aktivitātēm 
saistīto personu iemaņas un zinā�anas, tādējādi nodro�inot atbilstību ES memorandam 
par mū�a izglītību, un sagatavot me�saimniekus un citas ar me�saimniecības aktivitātēm 
saistītās personas me�a apsaimnieko�anas prak�u pielieto�anai ar nolūku veicināt me�a 
ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās funkcijas.  

 

Papildinātība ar citiem pasākumiem 
 

1113. �is pasākums papildina visus pārējos 4.4.1. apak�prioritātes �Lauksaimniecības un lauku 
attīstības veicinā�ana� pasākumus cik tālu tie ir tie�i saistīti ar lauksaimniecības un 
me�saimniecības aktivitātēm.   

1114. 4.3. prioritātes �Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicinā�ana� pasākumi 
neattiecas uz aktivitātēm, kuras ir cie�i saistītas ar lauksaimniecību un me�saimniecību, 
jo tās atbalsta 4.4.1. apak�prioritātes pasākumi. 

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

1115. Pasākums paredz atbalstīt lauksaimnieku, me�saimnieku un citu ar �o divu nozaru 
aktivitātēm saistīto personu profesionālās izglītības paaugstinā�anu (netiks atbalstītas 
pakalpojumu sniedzēju vispārīgās kārtējās izmaksas).  

1116. Pasākums neparedz atbalstīt lauksaimnieku, me�saimnieku un citu ar �o divu nozaru 
aktivitātēm saistīto personu profesionālās izglītības paaugstinā�anu apmācības kursos, 
kas ir daļa no vispārīgās lauksaimniecības vai me�saimniecības vidējās vai augstākās 
izglītības programmas vai sistēmas.  

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

1117. Saskaņā ar Direktīvu 92/50 LR Zemkopības ministrija ir atbildīga par apmācības 
īsteno�anu.  
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Atbalsta intensitāte 
 

1118. Detalizēta informācija tiks iekļauta Programmas papildinājumā.  

 

ES finansējums 
 

1119. ES atbalsts �ī pasākuma finansē�anai saskaņā ar Regulas 1260/1999 29. panta 1. punkta 
nosacījumiem nepārsniedz 75% no attaisnoto izdevumu kopsummas.  

 

Valsts atbalsts 
 

1120. �im pasākumam nav paredzēts valsts atbalsts.  

 
 

4.4.2. apak�prioritāte. Ilgtspējīgas zivsaimniecības attīstības 
veicinā�ana 

 
Apak�prioritātes mērķis 

 

1121. Apak�prioritātes mērķis ir zivsaimniecības, zvejas produktu apstrādes un akvakultūras 
attīstība. Pie�ķirot atbalstu, jāievēro pieejamo zivju krājumu izmanto�anas ilgtspējības 
princips, jānodro�ina investīciju apjoma palielinā�ana un jāsaglabā darba iespējas 
piekrastes teritorijās.  

1122. Apak�prioritātes mērķi ir zvejas flotes jaudas sabalansē�ana ar pieejamajiem zivju 
krājumiem, kā arī attīstīt augstas kvalitātes ar augstāku pievienoto vērtību zivju 
produktu ra�o�anu, attīstīt un paaugstināt zivju apstrādes nozares konkurētspēju Eiropas 
Savienībā un starptautiskajā tirgū, attīstīt ostu infrastruktūru, īpa�i uzlabojot zvejas kuģu 
piestātnes, attīstīt akvakultūras nozari un uzlabot zivsaimniecības nozares sociāli 
ekonomisko situāciju.  

 

Apak�prioritātes pasākumi 
 

1123. Zvejas intensitātes sabalansē�ana.  

1124. Flotes atjauno�ana un zvejas kuģu modernizē�ana.  

1125. Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabo�ana, zvejas ostu 
aprīkojums un akvakultūra.  
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1126. Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, jaunu noieta tirgu apgū�anas 
veicinā�ana un atbalsts ra�otāju organizācijām.  

 

Sinerģija 
 

1127. Apak�prioritātes pasākumus finansēs no Zivsaimniecības vadības finansē�anas 
instrumenta līdzekļiem. Ar zvejas ostu ārējās infrastruktūras uzlabo�anu saistītie 
pasākumi, kuri ir nepiecie�ami, lai nodro�inātu citu nozaru darbību, tiks atbalstīti no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem, bet zivsaimniecības nozares 
darbinieku apmācību un kvalifikācijas paaugstinā�u finansēs no Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) līdzekļiem, �ajā gadījumā nodro�inot fonda atbalstāmo prioritā�u koordinē�anu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4.2.1. pasākums. Zvejas intensitātes sabalansē�anas pasākuma 

pamatojums un apraksts 
 

1128. Zivju krājumu ilgtspējības problēma gadu no gada izpau�as kā kvotu apjoma 
samazinā�ana Baltijas jūrā, īpa�i mencām, reņģēm un brētliņām. Ievērojot, ka ES 
Kopējās zivsaimniecības politikas mērķis ir nodro�ināt ilgtspējīgu zivsaimniecības 
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sektora attīstību, sabalansējot zvejas flotes kapacitāti ar pieejamajiem zivju krājumiem, 
arī Latvijai jāsabalansē zvejas kuģu skaits atbilsto�i pieejamajiem zivju krājumiem.  

 

Pasākuma mērķis 
 

1129. Viens no prioritātes galvenajiem mērķiem ir sabalansēt zvejas intensitāti Baltijas jūrā un 
Rīgas jūras līcī.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

1130. Pasākums paredz tādas aktivitātes kā zvejas intensitātes samazinā�ana � galvenokārt 
zvejas kuģu norakstī�ana un zvejas kuģu nodo�ana pastāvīgai izmanto�anai bezpeļņas 
mērķiem ārpus zvejniecības (piemēram, mācību vai pētnieciskiem mērķiem utt.).  

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

1131. Zvejas kuģu īpa�nieki, kuri kuģi zvejo Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, un kuri ir 
reģistrēti Latvijas kuģu reģistrā un iekļauti Valsts zivsaimniecības pārvaldes zvejas kuģu 
sarakstā.  

 

Valsts atbalsts 
 
1132. Valsts atbalsta shēmas attiecībā uz ZVFI finansētajām �īs programmas aktivitātēm regulē 

Padomes Regulas (EK) Nr. 2792/1999, kuru groza 2002.gada 20. decembra Padomes 
Regula (EK) Nr. 2369/2002, 19. panta 2. punkta nosacījumi.  

 

ES finansējums 
 

1133. Kopējās zivsaimniecības politikas un tās reformas galvenā sastāvdaļa ir ilgtspējīga zvejas 
intensitātes sabalansē�ana ar pieejamajiem zivju krājumiem. ZVFI �ī pasākuma 
finansējuma palielinājums līdz 80% varētu paātrināt Latvijas zvejas flotes sabalansētību 
un tādējādi veicinātu ilgtspējīgu zivju krājumu izmanto�anu.  

  

 

 

4.4.2.2. pasākums. Flotes atjauno�ana un zvejas kuģu modernizē�ana  
 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
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1134. Ņemot vērā to, ka iepriek�ējos gados zivsaimniecība ir saņēmusi nepietiekamu investīciju 
finansējumu, zvejas flote ir novecojusi un tās darbības efektivitāte ir samazinājusies. 
Latvijas zvejas flote, salīdzinot ar zvejas floti ES dalībvalstīs, ir novecojusi un 
mazjaudīga. Līdz ar to pastāv nopietnas raizes, ka Latvijas zvejas flote nespēs konkurēt 
ar ES dalībvalstu zvejas floti, kura kuģo tajos pa�os ūdeņos un zvejo tās pa�as zivju 
sugas, kuras Latvijas zvejnieki.  

 

Pasākuma mērķis 
 

1135. Zvejas kuģu apkalpes veselības un dro�ības uzlabo�ana un zivju 
uzglabā�anai/pirmapstrādei atbilsto�u apstākļu nodro�inā�ana uz kuģiem, kā arī, 
pielietojot selektīvākas zvejas tehnoloģijas, ilgtspējīgas un atbildīgas zivju krājumu 
izmanto�anas nodro�inā�ana.   

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

1136. Pasākums paredz atbalstu zivsaimniecības uzņēmumiem zvejas kuģu modernizē�anai, 
īpa�u uzmanību pievēr�ot pasākumiem, kuri neveicinās kopējās kuģu zvejas jaudas 
palielinā�anu (dzinēju un kuģu tonnā�as) un neradīs izmaiņas kuģu struktūrā. Tādējādi 
pasākuma atbalsts ir paredzēts darba dro�ības un higiēnas apstākļu uzlabo�anai un 
nozvejas kvalitātes paaugstinā�anai. Flotes atjauno�anai paredzētais sabiedriskais 
atbalsts, t.i., jaunu zvejas kuģu būvē�ana var tikt pie�ķirts līdz 2004.gada 31. 
decembrim.  

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

1137. Zvejas kuģu īpa�nieki, kuru kuģi reģistrēti Latvijas kuģu reģistrā un iekļauti Valsts 
zivsaimniecības pārvaldes zvejas kuģu sarakstā.   

 

Valsts atbalsts 
 
1138. Valsts atbalsta shēmas attiecībā uz ZVFI finansētajām �īs programmas aktivitātēm regulē 

Padomes Regulas (EK) Nr. 2792/1999, kuru groza 2002.gada 20. decembra Padomes 
Regula (EK) Nr. 2369/2002, 19. panta 2. punkta nosacījumi.  

  

 

4.4.2.3. pasākums. Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un 
mārketinga uzlabo�ana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra  
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Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

1139. Daudzi zivju pārstrādes uzņēmumi atrodas tehniski novecoju�ās ēkās, kuras neatbilst ES 
higiēnas un vides prasībām, un kuru modernizē�anai trūkt finansiālo līdzekļu. Bez tam 
pieejamo zivju krājumu mazais apjoms un nozvejoto un pārstrādāto zivju sugu 
nelabvēlīgā struktūra ir ierobe�ojo�s faktors, lai ra�otu zivju produktus ar augstāku 
pievienoto vērtību.  

1140. Zivju izkrau�ana notiek jūras ostās, kuru iek�ējā infrastruktūra ir novecojusi. Tāpēc ir 
nepiecie�ams �o infrastruktūru pielāgot zvejnieku vajadzībām, uzlabojot zivju 
izkrau�anas un uzglabā�anas apstākļus.  

1141. Finansu resursu trūkums, lai ieviestu perspektīvas zivju sugu audzē�anas tehnoloģijas, ir 
viens no galvenajiem faktoriem, kas kavē akvakultūras nozares attīstību Latvijā. Kaut 
gan vēsturiski Latvijā galvenokārt nodarbojas ar zivju atra�o�anu, pēdējos gados 
ievērojami ir palielināju�ās ar tirgus zivju audzē�anu saistītās aktivitātes.  

1142. Tādējādi akvakultūras nozares attīstība veicinās papildu zivju krājumu iegū�anu gan 
da�ādojot zivju pārstrādes uzņēmumu ra�oto zivju produkciju, gan nodro�inot patērētāju 
pieprasījumu. Bez tam pasākums sekmēs alternatīvas nodarbinātības iespējas lauku 
rajonos.  

 

Pasākuma mērķis 
 

1143. Pasākuma mērķis ir veicināt zivju apstrādes nozares konkurētspēju un augstākas 
kvalitātes produktu ra�o�anu, ievie�ot higiēnas un vides prasības, kā arī uzlabot zivju 
izkrau�anas, uzglabā�anas un mārketinga apstākļus ostās, kuras garantēs gala 
patērētājiem piegādāto produktu svaigumu un kvalitāti. �is pasākums paredz arī 
akvakultūras nozares attīstību, lai veicinātu alternatīvas nodarbinātības iespējas lauku 
rajonos un iegūtu papildu zivju krājumus.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

1144. Atbalsts zivju apstrādes uzņēmumiem ir paredzēts pasākumiem, kuri jau ir atbalstīti ES 
lauksaimniecības un lauku attīstības pirmsiestā�anās programmas (SAPARD) ietvaros. 
�ie pasākumi ir vērsti uz higiēnas apstākļu uzlabo�anu, ra�o�anas pa�kontroles sistēmas 
(HACCP) un jauno tehnoloģiju, ieskaitot videi draudzīgu tehnoloģiju ievie�anu. Īpa�a 
uzmanība tiks pievērsta produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ra�o�anai, lai panāktu 
maksimāli pozitīvu nozares ekonomiskās efektivitātes un nodarbinātības efektu.  

1145. Pasākums paredz atbalstīt aktivitātes, kuras nodro�ina dro�as, mūsdienīgas un labi 
aprīkotas jūras ostu infrastruktūras izveidi zvejniecības vajadzībām. Pasākums ir vērsts 
uz nepiecie�amo pakalpojumu un infrastruktūras elementu izveidi un attīstību zvejas 
flotes aktivitā�u īsteno�anai jūras ostu teritorijās (piemēram, ledus izgatavo�anas 
iekārtas, saldētavas, zivju atvēsinā�anas telpas un citas iekārtas).  

1146. Tiks atbalstīti pasākumi, kuri veicina akvakultūras uzņēmumu tehnoloģiju 
modernizē�anu un to pielāgo�anu vides prasībām.  
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Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

1147. Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas ra�o�anas uzņēmumu reģistrā reģistrētie zivju 
apstrādes uzņēmumi, jūras ostu tuvumā eso�o zemju, hidrotehnisko būvju un kuģu 
piestātnes molu īpa�nieki, kā arī Pārtikas un veterinārā dienestā reģistrētie akvakultūras 
uzņēmumi.  

Valsts atbalsts 
 

1148. Valsts atbalsta shēmas attiecībā uz ZVFI finansētajām �īs programmas aktivitātēm regulē 
Padomes Regulas (EK) Nr. 2792/1999, kuru groza 2002.gada 20. decembra Padomes 
Regula (EK) Nr. 2369/2002, 19. panta 2. punkta nosacījumi.  

 

4.4.2.4. pasākums. Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie 
pasākumi, jaunu noieta tirgu apgū�anas veicinā�ana un atbalsts ra�otāju 

organizācijām  
 

Pasākuma pamatojums un apraksts 
 

1149. Piekrastes zveja ir ekonomiski un sociāli svarīgs pasākums piekrastes rajonu attīstībai, jo 
zvejniecība ir galvenais nodarbo�anās veids mazos zvejniecības ciematos dzīvojo�ajiem 
cilvēkiem. Tomēr bie�i piekrastes zvejniecībā izmantoto zvejas laivu tehniskais 
stāvoklis neatbilst vispārējām dro�ības un higiēnas prasībām.  

1150. Kompensācijas zvejas kuģu īpa�niekiem, kuru kuģi ir norakstīti vai nodoti izmanto�anai 
citiem ne ar zvejniecību saistītiem mērķiem, ir paredzētas 4.4.2.1. pasākumā �Zvejas 
intensitātes sabalansē�ana�. �is pasākums paredz kompensācijas kuģu apkalpes 
locekļiem iespējama zaudējumu gadījumā, kuri varētu rasties samazinot zvejas 
intensitāti.  

1151. Ņemot vērā, ka Kopējā tirgus organizācijā ievērojama daļa zivju produktu pieder 
produkcijas ra�otāju organizācijām (piemēram, zvejniekiem, zivju un vē�u audzētājiem), 
Latvijā būtu jāizveido �ādas organizācijas, kā arī jāievie� zivju tirgus intervences 
mehānismi.  

1152. Latvijā vairāk nekā 90% no nozvejas kvotām ir pie�ķirtas brētliņām un mencām, līdz ar 
to ievērojamu daļu Latvijas zivju produkcijas atbilsto�i nozvejas struktūrai veido zivju 
konservi. Tā kā iespējas izmantot �o produkcijas veidu ir ierobe�otas, ir būtiski īstenot 
reklāmas pasākumus, īpa�i aktuāli tas ir brīdī, kad Latvija gatavojas iestāties Eiropas 
Savienībā un konkurence ar citām ES dalībvalstīm pieaugs.  

 

Pasākuma mērķis 
 

1153. Pasākuma mērķis ir uzlabot piekrastes zvejas apstākļus Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, 
atbalstīt zvejniekus, kuri ir pārtrauku�i zvejas aktivitātes (ieskaitot īslaicīgu zvejas 
aktivitā�u pārtrauk�anu), jo zvejas kuģi ir nodoti sadalī�anai, sekmēt uz tirgu orientētu 
zivju produktu ra�o�anu, kā arī palielināt zivju produkcijas patēriņu, apgūstot jaunus 
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noieta tirgus un iekarojot jaunas noieta tirgus ni�as, veicināt zivsaimniecības un 
akvakultūras produktu kopējā tirgus organizācijas izveidi un attīstību.  

 

Atbilsto�ās aktivitātes 
 

1154. Pasākums paredz atbalstu zvejas kuģu īpa�nieku un zvejnieku grupām (vismaz 3), kuru 
kuģi zvejo piekrastes ūdeņos. �is atbalsts nodro�inās dro�ības iekārtu, higiēnas un darba 
apstākļu uzlabo�anu un selektīvāku zvejas meto�u ievie�anu, svaigu zivju tirgus attīstību 
un zivju produktu pievienotās vērtības pieaugumu.  

1155. Pasākumā iekļautas arī atbalsta shēmas zvejniekiem, kuri piespiedu kārtā ir pārtrauku�i 
zvejas aktivitātes, t.i., zvejas kuģi tiek izņemti no aktīvās zvejas (piemēram, tos nododot 
sadalī�anai vai izmanto�anai citiem mērķiem ārpus zvejniecības � mācību vai 
pētnieciskiem mērķiem utt.), kuras attiecas uz 4.4.2.1. pasākuma �Zvejas intensitātes 
sabalansē�ana� aktivitātēm vai arī gadījumos, kad Eiropas Komisija vai vietējās varas 
iestādes ievie� ārkārtas pasākumus zvejniecībā un tas izraisa zvejas aktivitā�u pagaidu 
pārtrauk�anu.  

1156. Līdz ar Latvijas iestā�anos Eiropas Savienībā zivju produkcijas tirgus attīstībai pavērsies 
daudzas jaunas iespējas. �is pasākums atbalsta projektus, kuri veicina uz tirgu orientētas 
zivju produkcijas ra�o�anu, lai paaugstinātu Latvijas konkurētspēju pasaules tirgū 
(piemēram, reklāmas kampaņu un gadatirgu organizē�ana un līdzdalība tajos).  

1157. Pasākums paredz arī atbalstu ra�otāju organizāciju izveido�anai un to aktivitā�u 
reklamē�anai, veicinot Kopējās zivsaimniecības politikas galveno intervences 
mehānismu ievie�anu Latvijā.  

 

 

Atbilsto�ie atbalsta saņēmēji 
 

1158. Piekrastes zvejnieku un/vai zvejas kuģu īpa�nieku grupas; no aktīvās zvejas izņemto 
kuģu apkalpe; zvejnieki un zvejas kuģu īpa�nieki, kuri ir īslaicīgi pārtrauku�i aktīvās 
zvejas aktivitātes; uzņēmumi un organizācijas, kuras nodarbojas ar zivju produkcijas 
reklamē�anu; ra�otāju organizācijas (piemēram, zvejnieki, zivju un vē�u audzētāji).  

 

Valsts atbalsts 
 
1159. Valsts atbalsta shēmas attiecībā uz ZVFI finansētajām �īs programmas aktivitātēm regulē 

Padomes Regulas (EK) Nr. 2792/1999, kuru groza 2002.gada 20. decembra Padomes 
Regula (EK) Nr. 2369/2002, 19. panta 2. punkta nosacījumi.  

 

ES finansējums 
 

1160. Piekrastes kopienu attīstība, kā arī sociālā un reģionālā līdzsvara saglabā�ana, mazinot 
zvejas jaudas sabalansē�anas radītās sekas, ir Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) 
būtiska sastāvdaļa. Bez tam jaunu noieta tirgu nodro�inā�ana un ra�otāju organizāciju 
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atbalstī�ana veicinās nozares konkurētspēju un dos labumu patērētajiem, nodro�inot 
pieprasījumam un higiēnas un pārtikas nekaitīguma prasībām atbilsto�u produktus. 
Ņemot vērā nacionālā finansējuma ierobe�otās iespējas un tiecoties sasniegt maksimālu 
augstāk minēto darbību efektivitāti, ZVFI finansējums 80% apmērā sekmētu visas 
nozares attīstību un KZP īsteno�anu.  

  

 

4.5. prioritāte. Tehniskā palīdzība 
 

Prioritātes pamatojums un apraksts 
 

1161. Tehniskā palīdzība ir Programmas efektīvas vadības nodro�inā�anas nozīmīgs 
instruments. Lai īstenotu programmas vadības funkcijas, ir nepiecie�ama atbilsto�a 
administratīvā kapacitāte. Bez tam jāievie� publicitātes pasākumi, lai veicinātu pla�ākas 
sabiedrības informētību par programmu un tās saturu, veicinātu potenciālo projektu 
pieteikumu iesniedzēju aktivitāti un interesi. Da�āda veida pētījumu finansē�ana sekmēs 
labāku projektu pieteikumu kvalitāti. Prioritātē tiks iekļauti pasākumi tie�o programmas 
vadības izmaksu un arī citu tehniskās palīdzības pasākumu izmaksu līdzfinansē�anai.  

1162. ES tie�o vadības izmaksu līdzfinansējumam nevajadzētu pārsniegt 11.75 milj. EUR un 
75% no kopējiem attaisnotajiem izdevumiem.  

 

Prioritātes mērķi 
 

1163. Tehniskās palīdzības prioritātes mērķis ir atbalstīt Programmas efektīvu un dro�u vadību, 
pārraudzību, kontroli un izvērtējumu.  

1164. Prioritātes noteiktie pakārtotie mērķi ir �ādi:  

− nodro�ināt efektīvu Programmas vadību, nodro�inot tās īsteno�anas kvalitāti; 
− atbalsts Pārraudzības Komitejai; 
− nodro�ināt Programmas publicitāti un informētību par to; 
− uzlabot informācijas kvalitāti un rezultātu novērtē�anu. 

 
4.5.1. pasākums. Atbalsts programmas vadībai (ERAF) 

 

1165. Paredzams, ka pasākumā aktivitātes finansēs saskaņā ar Regulas 1685/2000, kuru groza 
2003.gada 27. jūnija Regula Nr. 1145/2003, 11.2. noteikumu prasībām. Pasākumā 
finansēs ar programmas vadību, īsteno�anu, pārraudzību un finansu kontroli saistītās 
izmaksas. Pasākuma finansējumam atbilsto�ās aktivitātes ir projekta sagatavo�ana, 
atlase, novērtē�ana un pārraudzība. Pasākums paredz finansēt arī ar pārraudzības 
aktivitā�u organizē�anu saistītās izmaksas, ieskaitot ekspertu apmaksu un audita un 
pēk�ņas pārbaudes uz vietas izmaksas.  

 
4.5.2. pasākums. Citi tehniskās palīdzības pasākumi (ERAF) 
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1166. Pasākumā līdzfinansēs izdevumus, kuri nav tie�i attiecināmi uz vadības izmaksām. �ie 
izdevumi ir apmācību, semināru, publicitātes un informācijas kampaņu, kā arī 
izvērtē�anas, kas nav tie�i saistīta ar Programmas vadību, izmaksas. Pasākuma 
finansējumā iekļauti arī ar datorizētas informāciju sistēmas (ieskaitot datorus un 
programmatūru), kas nepiecie�ama programmas vadībai, pārraudzībai, izvērtējumam un 
kontrolei, iegādi un instalē�anu saistītie izdevumi.  

 
4.5.3. pasākums. Atbalsts programmas vadībai (ESF) 

 

1167. Paredzams, ka pasākumā ar ESF vadību saistītās aktivitātes finansēs saskaņā ar Regulas 
1685/2000, kuru groza 2003.gada 27. jūnija Regula Nr. 1145/2003, 11.2. noteikumu 
prasībām. Pasākumā finansēs ar programmas vadību, īsteno�anu, pārraudzību un finansu 
kontroli saistītās izmaksas. Pasākuma finansējumam atbilsto�ās aktivitātes ir projekta 
sagatavo�ana, atlase, novērtē�ana un pārraudzība. Pasākums paredz finansēt arī ar 
pārraudzības procesa organizē�anas izmaksas.  

  

 

4.5.4. pasākums. Citi tehniskās palīdzības pasākumi (ESF) 
 

1168. Pasākumā līdzfinansēs izdevumus, kuri nav tie�i attiecināmi uz vadības izmaksām. �ie 
izdevumi ir apmācību, semināru, publicitātes un informācijas kampaņu, kā arī 
izvērtē�anas, kas nav tie�i saistīta ar Programmas vadību, izmaksas.  

 
4.5.5. pasākums. Atbalsts programmas vadībai (ELVGF) 

 

1169. Paredzams, ka pasākumā ar ELVGF un ZVFI vadību saistītās aktivitātes finansēs 
saskaņā ar Regulas 1685/2000, kuru groza 2003.gada 27. jūnija Regula Nr. 1145/2003, 
11.2. noteikumu prasībām. Pasākumā finansēs ar programmas vadību, īsteno�anu, 
pārraudzību un finansu kontroli saistītās izmaksas. Pasākuma finansējumam atbilsto�ās 
aktivitātes ir projekta sagatavo�ana, atlase, novērtē�ana un pārraudzība. Pasākums 
paredz finansēt arī ar pārraudzības aktivitā�u organizē�anu saistītās izmaksas, ieskaitot 
ekspertu apmaksu un audita un pēk�ņas pārbaudes uz vietas izmaksas.  

 

4.5.6. pasākums. Citi tehniskās palīdzības pasākumi (ELVGF) 
 

1170. Pasākumā līdzfinansēs izdevumus, kuri nav tie�i attiecināmi uz vadības izmaksām. �ie 
izdevumi ir apmācību, semināru, publicitātes un informācijas kampaņu, kā arī 
izvērtē�anas, kas nav tie�i saistīta ar Programmas vadību, izmaksas.  
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5. VPD vispārējais vadības ietvars  

5.1. Tiesiskais ietvars 
1171. Lai nodro�inātu ES struktūrfondu vadību saskaņā ar 1999.gada 21. jūnija Padomes regulas 

1260/1999 nosacījumiem, ir pieņemti vairāki nacionālie likumdo�anas akti. Lai noteiktu ES 
struktūrfondu vadības struktūru, Ministru kabinets ir izstrādājis divus normatīvos 
dokumentus. 

1172. 2003.gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.500 �Par Eiropas Savienības 
struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtē�anas institucionālo sistēmu�: 

− nosaka, kas ir Vado�ā iestāde, Maksājumu iestāde, starpniekinstitūcijas, 
Uzraudzības komiteja, Vadības komiteja, kā arī definē palīdzības saņēmēju 
(grantu shēmu apsaimniekotāju) lomu struktūrfondu apsaimnieko�anā; 

− nosaka Vado�ās iestādes, Maksājumu iestādes, nozaru ministriju, 
starpniekinstitūciju, Uzraudzības komitejas, Vadības komitejas un palīdzības 
saņēmēju (grantu shēmu apsaimniekotāju) funkcijas; 

− nosaka trīs ievie�amo projektu veidus, t.i., nacionālie projekti, grantu shēmas 
un atklāta konkursa projekti. 

1173. 2003.gada 10. septembra Ministru kabineta rīkojums Nr.573 �Par veicamajiem uzdevumiem, lai 
nodro�inātu ES struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtē�anas sistēmas 
ievie�anu� nosaka galvenos uzdevumus, kuri jāveic Vado�ai iestādei, Maksājumu iestādei, 
starpniekinstitūcijām, palīdzības saņēmējiem (grantu shēmu apsaimniekotājiem) un Valsts 
iepirkumu uzraudzības birojam, lai nodro�inātu ES SF vadības sistēmas ievie�anu, kā arī 
nosaka uzdevumu izpildes termiņus. 

1174. Tālāk, pamatojoties uz iepriek� minētajiem Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumu, tiks 
izstrādāti Ministru kabineta noteikumi �Par ES struktūrfondu vadības, uzraudzības, 
novērtē�anas un kontroles sistēmu�. 

1175. Lai nodro�inātu no struktūrfondiem finansēto darbību saskaņotību ar Kopienas politikām un 
likumdo�anu, ir izstrādāts Eiropas Savienības struktūrfondu vadības un ievie�anas 
likumdo�anas ietvars. 

5.1.1. Valsts pasūtījums 
1176. 2001.gada jūlijā tika pieņemts likums �Par iepirkumu valsts un pa�valdību vajadzībām�. Tas 

stājās spēkā 2002.gada janvārī. Ar �o likumu tika uzsākta valsts iepirkuma normu 
saskaņo�ana tā dēvētajā klasiskajā iepirkuma sektorā. Jaunais likums aizstāja likumu �Par 
valsts iepirkumu�, ko sākotnēji pieņēma 1996.gadā un kurā tika veikti tālāki grozījumi, lai tā 
normas pielāgotu EK direktīvu 93/36/EEC, 93/37/EEC, 93/38/EEC, 98/4/EEC, 89/665/EEC, 
97/52/EEC un 92/13/EEC prasībām. Sabiedrisko pakalpojumu sektorā iepirkumu regulē 
likums �Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu 
uzņēmumu vajadzībām�, kur� stājās spēkā 2000.gada 1. jūlijā. 

1177. Lai panāktu pilnīgu atbilstību acquis, 2002.gada 24. oktobrī, 2002.gada 27. decembrī un 
2003.gada 5. jūnijā tika pieņemti grozījumi likumā �Par iepirkumu valsts un pa�valdību 
vajadzībām�. 

1178. Saskaņā ar likumu �Par iepirkumu valsts un pa�valdību vajadzībām� 2002.gada janvārī tika 
izveidots Valsts iepirkumu uzraudzības birojs, lai tālāk stiprinātu uzraudzības kapacitāti un 
caurskatāmību valsts iepirkuma jomā, kā arī nodro�inātu veiksmīgu likumdo�anas ievie�anu. 
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Biroja lēmumi ir saisto�i iepirkumu veico�ajām vienībām, tas ir tiesīgs izskatīt sūdzības par 
iepirkuma procedūras atbilstību tiesiskajai bāzei un apturēt līguma slēg�anas procedūru.  

1179. Valsts iepirkumu uzraudzības birojs pārrauga, kā iepirkumu veico�ās vienības un citas 
iesaistītās puses nodro�ina atbilstību tiesiskajiem aktiem valsts iepirkuma jomā (pēc savas 
iniciatīvas vai, izskatot sūdzības). 

1180. Valsts iepirkumu uzraudzības birojs konsultēs struktūrfondu projektu iepirkuma procesā 
iesaistītās personas. 

1181. Valsts iepirkumu uzraudzības birojs darbojas Finan�u ministrijas padotībā, un tā nolikums ir 
apstiprināts 2002.gada 27. novembrī.  

5.1.2. Līdzfinansējuma un daudzgadu bud�eta plāno�ana  
1182. Bud�eta plāno�anas, tā apstiprinā�anas un izpildes procesu Latvijas Republikā nosaka: 

− likums �Par bud�etu un finan�u vadību� (Saeima pieņēmusi 1994.gada 
24. martā); 

− likums �Par pa�valdību bud�etiem� (Saeima pieņēmusi 1994.gada 24. martā). 
− Ikgadējais likums par valsts bud�etu, kurā var būt formulētas īpa�as tiesības 

vai principi bud�eta izpildes jomā. 

1183. Kopā 1997.gada ikgadējais likums par valsts bud�etu Latvijā tiek izstrādāts pēc programmu 
principa. Likums �Par bud�etu un finan�u vadību� nosaka, ka bud�eta programma ir uz 
kopēju mērķi orientētu pasākumu vai pakalpojumu kopums.  

1184. Likums �Par bud�etu un finan�u vadību� paredz vidējā termiņa valsts bud�eta plāno�anu. 
Vidēja termiņa valsts bud�eta plāno�ana ir process, kurā tiek noteikti pieejamie resursi 
pieciem gadiem un nodro�ināta �o resursu izlieto�ana atbilsto�i valdības noteiktajām 
prioritātēm. Tai pat laikā ES fondu resursi un valsts bud�eta līdzfinansējums tiek plānoti 
pilnai programmas (projekta) ievie�anai, tajā skaitā plānojot nepiecie�amā finansējuma 
kopējo summu. Izpildē tiek ievērota �āda kārtība: ja valsts bud�eta programmas ietvaros 
plānoti projekti tiek ieviesti laika periodā, kas pārsniedz kārtējo bud�eta gadu, nepiecie�amie 
ES fondu līdzekļi un valsts bud�eta līdzfinansējums tiek noteikti kā valsts ilgtermiņa saistības 
(likuma par valsts bud�etu pielikumā). Valsts ilgtermiņa saistības ietver valsts investīciju 
projektus, maksājumus par aizdevumiem un kredītiem, maksājumi starptautisko programmu, 
projektu, līzinga ietvaros, u.c.  

1185. Valsts ilgtermiņa saistības ir iekļautas likumā par valsts bud�etu, parādot visus nākamajam 
gadam, aiznākamajam gadam nepiecie�amos finan�u līdzekļus, kā arī kopējo summu, kas 
nepiecie�ama projekta pabeig�anai. Tādējādi Saeima apstiprina programmas saistības visam 
tās ievie�anas periodam. Ilgtermiņa programmas (projekti), kurus apstiprinājusi valdība, tiek 
iekļauti kā valsts ilgtermiņa saistības, un attiecīgie finan�u līdzekļi tiek plānoti saskaņā ar 
noteikto programmas ievie�anas laiku. Tā, piemēram, ja noteiktais programmas (projekta) 
ievie�anas periods ir 6 gadi, programmas (projekta) finansējums tiek iekļauts kā kopējā 
ievie�anas perioda ilgtermiņa saistības. Programmas (projekta) finansējuma summas 
sadalījumu pa vairākiem gadiem ir iespējams aktualizēt, ņemot vērā programmas (projekta) 
ievie�anas faktisko gaitu.  

1186. ES struktūrfondu līdzekļi un attiecīgais valsts bud�eta līdzfinansējums tiks plānots kā valsts 
ilgtermiņa saistības (ikgadējā likuma par valsts bud�etu pielikumā), parādot visus nākamajam 
gadam, aiznākamajam gadam nepiecie�amos finan�u līdzekļus, kā arī kopējo summu, kas 
nepiecie�ama programmas ievie�anas pabeig�anai. Saistības tiks uzņemtas tā, lai aptvertu 
kopējo VPD programmperiodu. 

1187. Attiecīgais ES struktūrfondu finansējums tiks plānots arī katras iesaistītās starpniekinstitūcijas 
valsts bud�eta programmā. Tiks nodro�ināta informācija par plānotajiem ES struktūrfondu 
līdzekļiem visos VPD līmeņos � no projektiem līdz pat VPD prioritātēm. Tiks nodro�ināts, ka 
visos līmeņos ir pieejams atbilsto�s nacionālais līdzfinansējums. Ja līdzekļi tiek pārdalīti no 
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viena VPD pasākuma uz citu, nav nepiecie�ami grozījumi likumā par valsts bud�etu, un 
pārdali var veikt vadības līmenī (attiecīgās starpniekinstitūcijas līmenī). 

 1188. Latvijas republikas likumdo�anas dokumenti � likums �Par bud�etu un finan�u vadību� un 
ikgadējais likums par valsts bud�etu pieļauj finan�u līdzekļu pārdali starp pasākumiem un 
prioritātēm vienas valsts bud�eta programmas ietvaros. Ja līdzekļi tiek pārdalīti vienas 
bud�eta programmas ietvaros, nav nepiecie�ami grozījumi likumā par valsts bud�etu, un 
pārdali var veikt vadības līmenī (attiecīgās ministrijas līmenī). 

5.1.3. Vides aizsardzība 
1189. Projektu novērtē�anas un kvalitātes vērtē�anas kārtību nosaka vides aizsardzības likumdo�ana, 

kura atbilst acquis prasībām:  
− �Vides aizsardzības politikas plāns� (pieņemts 1995.gada 25. aprīlī) ir 

pirmais Ministru kabineta akceptētais dokuments, kurā kā viens no vides 
aizsardzības politikas mērķiem minēts stratēģiskā vides novērtējuma pamatā 
eso�ais integritātes jautājums. 

− Likums �Par vides aizsardzību� (spēkā kop� 1991.gada 6. augusta) nosaka 
pamatprasības, kuras attiecināmas uz stratēģisko vides novērtējumu, kā arī 
nosaka sabiedrības, valdības institūciju un pa�valdību sadarbības jautājumus 
vides aizsardzības jomā.  

− Likums �Par ietekmes uz vidi novērtējumu� (spēkā kop� 1998.gada 13. 
novembra) nodro�ina normatīvo bāzi detalizētam svarīgo projektu 
novērtējumam, kā arī pieprasa nodro�ināt informāciju par stratēģisko 
dokumentu projektu ietekmi uz vidi. Likums atbilst direktīvu 85/337/EEC un 
97/11/EC prasībām. 

1190. 1999.gadā Vides ministrijas pārraudzībā tika izveidots Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts 
birojs, kura mērķis ir īstenot valsts politiku ietekmes uz vidi novērtējuma jomā. Galvenā 
Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja funkcija ir novērst vai mazināt fizisko vai juridisko 
personu darbības radīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Lai nodro�inātu struktūrfondu projektu 
atbilstību Kopienas vides politikai: 

− Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja pārstāvji piedalīsies Vadības 
komitejā kā novērotāji; 

− Struktūrfondu projektu ietekmes uz vidi novērtējums tiks veikts saskaņā ar 
nacionālo likumdo�anu;  

− Programmas papildinājumā tiks noteikti videi specifiski rādītāji un to 
ievēro�ana tiks konsekventi kontrolēta. 

5.1.4. Valsts atbalsts 
1191. Nepiecie�amais likumdo�anas ietvars, kas atbilst ES politikai valsts atbalsta kontroles jomā, 

Latvijā tika izveidots 2002.gada 28. decembrī. Galvenie ES valsts atbalsta kontroles 
noteikumu pamatprincipi ietverti likumā �Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pa�valdību 
atbalsta kontroli�.  

1192. Nacionālā valsts atbalsta kontroles institūcija ir Valsts atbalsta uzraudzības komisija. �īs 
komisijas sekretariāta funkcijas nodro�ina Finan�u ministrija. 

1193. Izveidotā nacionālā valsts atbalsta kontroles sistēma aptver sabiedrisko finansējumu, ko 
uzņēmējdarbībai sniedz gan no valsts, gan pa�valdību līdzekļiem, kā arī no ES līdzekļiem. 

1194. Pirms Latvijas iestā�anās ES valsts atbalsta kontrolē pielietojami �ādi nosacījumi: saskaņā ar 
nacionālo likumdo�anu par visām plānotām valsts atbalsta shēmām jāinformē Valsts atbalsta 
uzraudzības komisija. Jebkura atbalsta pasākuma ievie�ana ir atļauta tikai, ja ir pozitīvs Valsts 
atbalsta uzraudzības komisijas lēmums. Visas Vienotajā programmdokumentā iekļautās valsts 
atbalsta saskaņā ar starpposma procedūru sertificē Eiropas Komisija. 
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1195. Pēc Latvijas iestā�anās ES valsts atbalsta kontrolē pielietojami �ādi nosacījumi: saskaņā ar EK 
dibinā�anas līguma 88. panta (3) punktu par visām plānotām valsts atbalsta shēmām jāinformē 
Eiropas Komisija. Valsts atbalsta shēmas stājas spēkā tikai pēc Eiropas Komisijas 
apstiprinājuma saņem�anas.  
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5.2. Administratīvais ietvars 
1196. Lai nodro�inātu atbilstību 1999.gada 21. jūnija Padomes regulas 1260/1999 19. panta 3. punkta 

(d) apak�punkta prasībām, �ajā sadaļā ir izklāstīta informācija par ES struktūrfondu vadības 
institucionālo ietvaru. 

5.2.1. Vado�ā iestāde 
1197. Saskaņā ar 1999.gada 21. jūnija Padomes regulas 1260/1999 34. panta prasībām Vado�ā iestāde 

atbild par ES struktūrfondu vadības un ievie�anas efektivitāti un pareizību. 

1198. Saskaņā ar 2003.gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 �Par Eiropas 
Savienības struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtē�anas institucionālo 
sistēmu� par Vado�o iestādi Vienotā programmdokumenta kontekstā iecelta Finan�u 
ministrija.  

1199. Saskaņā ar Finan�u ministra rīkojumu par Vado�ās iestādes uzdevumu izpildi ES struktūrfondu 
apsaimnieko�anā Latvijā atbild Finan�u ministrijas Eiropas Savienības Fondu departaments. 
Vado�ās iestādes vadītājs ir Finan�u ministrijas Valsts sekretāra vietnieks. Eiropas Savienības 
Fondu departamenta uzbūve ir �āda 77: 

− ERAF nodaļa, 
− ESF nodaļa, 
− ELVGF un ZVFI nodaļa, 
− Uzraudzības un novērtē�anas nodaļa, 
− Informācijas un publicitātes nodaļa, 
− EU Kohēzijas politikas nodaļa. 

1200. Vado�ā iestāde veiks �ādas ES struktūrfondu vadības funkcijas: 
− Uzraudzības komitejas organizē�ana un vadība, 
− Vadības komiteju organizē�ana un vadība, 
− nodro�ina koordināciju starp da�ādiem VPD pasākumiem, kā arī 

nepiecie�amo koordināciju starp VPD īsteno�anā iesaistītajām institūcijām, 
− ikgadējo un noslēguma ziņojumu par izpildi sagatavo�ana un iesnieg�ana 

Eiropas Komisijai, 
− informācijas un publicitātes pasākumu nodro�inā�ana, 
− Vadības informācijas sistēmas (VIS) izstrāde, uzturē�ana un aktualizē�ana, 
− VPD sākotnējā (ex-ante) un starpposma novērtējuma organizē�ana, kā arī 

sadarbība ar EK (ex-post) pēcnovērtējuma organizē�anā, 
− izdevumu deklarācijas pārbaude pirms iesnieg�anas Maksājumu iestādei, 
− nodro�ina atbilsto�u vadības un kontroles sistēmu izveidi un darbību, kā arī 

atbilstīgas audita posmu izsekojamības esamību visos administratīvajos 
līmeņos, kuri iesaistīti struktūrfondu vadībā.  

5.2.2. Maksājumu iestāde 
1201. Saskaņā ar 1999.gada 21. jūnija Padomes regulas 1260/1999 9. panta (o) apak�punkta prasībām 

Maksājumu iestāde atbild par maksājumu pieprasījumu sastādī�anu un iesnieg�anu un 
maksājumu saņem�anu no Eiropas Komisijas, kā arī izdevumu sertificē�anu (apliecinā�anu). 

                                                 
77 Ir paredzēts, ka ar 2004.gada janvāri tiks pieņemti 25 papildu darbinieki (kopējais darbinieku skaits 
būs 45), lai stiprinātu Vado�ās iestādes kapacitāti.  
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1202. Saskaņā ar 2003.gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 �Par Eiropas 
Savienības struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtē�anas institucionālo 
sistēmu� par Maksājumu iestādi Vienotā programmdokumenta kontekstā iecelta Valsts kase. 
Valsts kase, veicot Maksājumu iestādes funkcijas, ir pilnībā neatkarīga no Vado�ās iestādes 
(Finan�u ministrijas). 

1203. Valsts kases rīkojums par Maksājumu iestādes funkciju izpildi norāda �ādu uzdevumu 
sadalījumu saistībā ar struktūrfondu vadības atbalsta funkciju veik�anu78:  

− Prognozē�anas un finan�u plāno�anas departaments atbild par maksājumu 
pieprasījumu progno�u sagatavo�anu kārtējam un nākamajam gadam un to 
iesnieg�anu Eiropas Komisijā (EK) līdz katra gada 30. aprīlim, kā arī par 
naudas plūsmas progno�u sagatavo�anu, lai nodro�inātu finan�u vadību; 

− Pārskatu departaments atbild par saņemto, izmaksāto, neiztērēto un atgūto 
līdzekļu uzskaites principu un metodoloģijas izstrādi ES struktūrfondu 
apsaimnieko�anā iesaistītajām institūcijām un struktūrām; 

− Norēķinu departaments atbild par izdevumu atmaksā�anu palīdzības 
saņēmējiem, saņemto, izmaksāto, neiztērēto un atgūto ES struktūrfondu 
līdzekļu uzskaiti, kā arī par neiztērēto vai atgūto līdzekļu pārskaitī�anu EK un 
Vadības informācijas sistēmai nepiecie�amo datu nodro�inā�anu; 

− Eiropas lietu departaments atbild par palīdzības saņēmējiem atmaksāto 
izdevumu sertificē�anu un �ādu pārskatu iesnieg�anu EK: izdevumu 
deklarācija � vismaz trīs reizes gadā; se�u mēne�u laikā pēc maksājumu 
termiņa, kur� noteikts EK lēmumā par struktūrfondu finansējuma pie�ķir�anu 
� sertificēts (apliecināts) pārskats par faktiski veiktajiem izdevumiem; 

− Iek�ējā audita departaments atbild par Valsts kases izveidotās vadības un 
kontroles sistēmas iek�ējiem auditiem un par tās darbības novērtējumu; 

− Valsts kases norēķinu centri veiks maksājumus palīdzības saņēmējiem; 
− Citi Valsts kases departamenti veiks Maksājumu iestādes atbalsta funkcijas. 

5.2.3. Starpniekinstitūcijas 
1204. Saskaņā ar 2001.gada 2. marta Komisijas regulas 438/2001 2. pantu ieceltas vairākas valsts 

institūcijas, kuras darbojas Vado�ās iestādes vārdā un veic uzdevumus saistībā ar palīdzības 
saņēmējiem vai grantu shēmu projektu īstenotājiem. Paredzēti 2 starpniekinsitūciju līmeņi: 

1205. Saskaņā ar 2003.gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 �Par Eiropas 
Savienības struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtē�anas institucionālo 
sistēmu� par pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām ieceltas �ādas nozaru ministrijas: 

− Reģionālās attīstības un pa�valdību lietu ministrija; 
− Ekonomikas ministrija; 
− Labklājības ministrija; 
− Izglītības un zinātnes ministrija; 
− Zemkopības ministrija; 
− Satiksmes ministrija; 
− Vides ministrija; 
− Veselības ministrija; 
− Kultūras ministrija. 

1206. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija/ nozaru ministrija Vado�ās iestādes vārdā nodro�ina 
struktūrfondu ietvaros īstenoto pasākumu atbilstību atbilstīgās nozares politikai un Vienotā 
programmdokumenta nosacījumiem. 

                                                 
78 Ir paredzēts, ka ar 2004.gada janvāri tiks pieņemti 12 papildu darbinieki (kopējais darbinieku skaits 
būs 54), lai stiprinātu Maksājumu iestādes kapacitāti.  
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1207.gadījumos, kad pirmā līmeņa starpniekinstitūcija/ nozaru ministrija darbojas gan kā 
starpniekinstitūcija, gan arī kā palīdzības saņēmējs, tiek nodro�ināts, ka �īs funkcijas veic 
atsevi�ķas struktūrvienības. 

1208. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija/ nozaru ministrija darbojas Vado�ās iestādes pārraudzībā un 
veic �ādus Vado�ās iestādes deleģētus uzdevumus: 

− attiecīgā fonda prioritā�u sagatavo�ana VPD; 
− attiecīgo prioritā�u koordinē�ana un uzraudzība, lai nodro�inātu pasākumu 

ievie�anu atbilstīgi VPD; 
− informācijas un publicitātes pasākumu organizē�ana saistībā ar 

struktūrfondiem; 
− projekta pieteikumu formu izstrāde, konsultējoties ar Vado�o iestādi, 

Maksājumu iestādi un otrā līmeņa starpniekinstitūciju; 
− attiecīgā pasākuma ietvaros finansēto projektu atlases kritēriju izstrāde; 
− projektu pieteikumu izvērtē�ana un projektu apstiprinā�ana (granta shēmu 

gadījumā � Vērtē�anas komisiju izveide un vadība); 
− pieeja finan�u un fiziskajai informācijai pasākumu uzraudzības nolūkā, lai 

nodro�inātu atbilstību mērķiem un prioritātēm; 
− atskaitī�anās Vado�ajai iestādei par pasākumu un prioritā�u ievie�anas gaitu. 

1209. Saskaņā ar 2003.gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 �Par Eiropas 
Savienības struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtē�anas institucionālo 
sistēmu� ieceltas �ādas otrā līmeņa starpniekinstitūcijas: 

− Centrālā finan�u un kontraktu vienība � Eiropas Reģionālās attīstības fondam 
(ERAF); 

− Nodarbinātības valsts dienests (ESF);  
− Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra � Eiropas Sociālajam 

fondam (ESF);  
− Lauku atbalsta dienests � Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju 

fondam (ELVGF) un Zivsaimniecības vadības finansē�anas instrumentam 
(ZVFI). 

1210. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas atbild par attiecīgā fonda ietvaros realizēto projektu ievie�anas 
uzraudzību. Vado�ā iestāde deleģē otrā līmeņa starpniekinstitūcijām �ādas funkcijas: 
- projektu pieteikuma formas izstrāde ELVGF un ZVFI gadījumā; 
- konkursa organizē�ana, projektu pieteikumu saņem�ana, projektu pieteikumu tehniskā un 

administratīvā novērtējuma nodro�inā�ana un to iesnieg�ana novērtē�anai pirmā līmeņa 
starpniekinstitūcijai/ nozares ministrijai. ELVGF un ZVFI gadījumā otrā līmeņa 
starpniekinstitūcija nodro�ina projektu novērtē�anu un apstiprinā�anu un iesniedz tos 
Vadības komitejai; 

- līgumu slēg�ana ar palīdzības saņēmējiem par projektu ievie�anu un granta shēmu ievie�anu; 
- projektu ievie�anas uzraudzība un kontrole saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti ar palīdzības 

saņēmējiem, veicot kontroles atbilstīgi 2001.gada 2. marta Komisijas regulas 438/2001 
4. pantam (granta shēmas gadījumā � palīdzības saņēmējs). Kontroles veic 
struktūrvienība, kas nav Iek�ējā audita struktūrvienība, kura veic 2001.gada 2. marta 
Komisijas regulas 438/2001 10. pantā minētās pārbaudes, un tiek nodro�ināta pienācīga 
funkciju nodalī�ana; 

- otrā līmeņa starpniekinstitūciju Iek�ējā audita struktūrvienības veic kontroles saskaņā ar 
2001.gada 2. marta Komisijas regulas 438/2001 10. pantu; 

- finan�u un fiziskās informācijas uzkrā�ana projektu ievie�anas uzraudzības nolūkā 
(analītisko datu uzskaite projektu līmenī); 

- atmaksas pieprasījumu pārbaude, pārbaude, vai nacionālā līdzfinansējuma daļa ir faktiski 
izmaksāta, maksājumu apstiprinā�ana un to iesnieg�ana Maksājumu iestādei; 

- izdevumu deklarāciju sagatavo�ana un to iesnieg�ana Vado�ai iestādei; 
- atskaitī�anās pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām/ nozaru ministrijām par projektu ievie�anas 

gaitu. 
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5.2.4. Palīdzības saņēmēji 
1211. Saskaņā ar 1999.gada 21. jūnija Padomes regulas 1260/1999 9. pantu palīdzības saņēmēji ir 

institūcijas un valsts vai privātie uzņēmumi, kuri atbild par pasūtījumu veik�anu vai valdības 
ieceltas institūcijas, kuras izsniedz palīdzības līdzekļus gala saņēmējam. VPD pasākumu 
aprakstā (4. nodaļa) minēti atbilstīgie palīdzības saņēmēju veidi, un tie ir � valsts iestādes, 
pa�valdības, valsts vai pa�valdību uzņēmumi un aģentūras, juridiskas un fiziskas personas (4. 
prioritātes gadījumā � ELVGF, ZVFI) u.c.. 

5.2.5. Grantu shēmas projekta īstenotājs  
1212.gadījumos, kad saskaņā ar 1999.gada 21. jūnija Padomes regulas 1260/1999 9. pantu palīdzības 

saņēmēji atbild par darbību izpildi vai valdība tos noteikusi kā institūcijas, kuras pie�ķir 
atbalsta līdzekļus, tiek noteikti grantu shēmas projektu īstenotāji, lai norādītu uz to mērķa 
grupu, kura gūs tie�u labumu no struktūrfondu palīdzības. Vienotā programmdokumenta 
kontekstā ir noteikti �ādi grantu shēmas projektu īstenotāji � uzņēmumi un fiziskas personas 
(2. prioritātes gadījumā � ERAF, bet 3. � ESF) u.c.. 

5.2.6. Uzraudzības komiteja 
1213. Saskaņā ar 1999.gada 21. jūnija Padomes regulas 1260/1999 35. pantu Uzraudzības komiteja 

uzrauga VPD izstrādi un īsteno�anu. Uzraudzības komiteja tiek izveidota ar Vado�ās iestādes 
piekri�anu ne vēlāk kā 3 mēne�u laikā pēc VPD apstiprinā�anas. 

1214. Saskaņā ar 2003.gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 �Par Eiropas 
Savienības struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtē�anas institucionālo 
sistēmu� Uzraudzības komitejā piedalās �ādu institūciju pārstāvji: 

− Vado�ā iestāde; 
− Maksājumu iestāde; 
− pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas/ nozaru ministrijas un otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijas; 
− Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija; 
− NVO (kuras nodarbojas ar tādiem jautājumiem kā vides aizsardzība, 

vienlīdzīgas iespējas, informācijas sabiedrība un citi); 
− Reģionālās attīstības padomes; 
− Latvijas Pa�valdību savienība; 
− Eiropas Komisija (padomdevēja statusā); 
− da�ādas starptautiskās finan�u institūcijas (novērotāju statusā). 

5.2.7. Vadības komiteja 
1215. Lai nodro�inātu koordinētu programmas ievie�anu saskaņā ar VPD konkrētajiem mērķiem, tiks 

izveidotas četras Vadības komitejas � ERAF vadības komiteja, ESF vadības komiteja, 
ELGVF vadības komiteja un ZVFI vadības komiteja.  

1216. Ņemot vērā konkrēto finansējumu saņemo�o nozaru un pasākumu specifiku un pasākumu 
vadībā un ievie�anā iesaistītās institūcijas, Vadības komitejas koordinē atbilstīgo pasākumu 
ievie�anu, pieņemot lēmumus par projektu atlasi, un nodro�ina regulāru darbības uzraudzību 
un novērtē�anu attiecīgā fonda līmenī. Vadības komiteja nodro�ina arī horizontālo sasaisti 
starp VPD prioritātēm un pasākumiem. 

1217. Vadības komitejas priek�sēdētājs ir Vado�ās iestādes pārstāvis, un Vado�ās komitejas veido 
�ādu institūciju pārstāvji: 

− Vado�ā iestāde; 
− Maksājumu iestāde; 
− pirmā līmeņa starpniekinstitūcija/ nozaru ministrija un otrā līmeņa 

starpniekinstitūcija; 
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− reģiona pārstāvji (no 5 plāno�anas reģioniem); 
− palīdzības saņēmējs79. 

1218. Koordināciju un sekretariāta funkcijas katrai Vadības komitejai nodro�ina attiecīgā Finan�u 
ministrijas Eiropas Savienības Fondu departamenta nodaļa, kura atbild par konkrēto fondu.  

1219. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas/ nozaru ministrijas ESF Vadības komitejas ietvaros 
nodro�ina ESF politikas koordināciju saskaņā ar ES Nodarbinātības politikas vadlīnijām un 
sniedz ieguldījumu efektīvā ESF atbalsta plāno�anā un īsteno�anā. Tiek nodro�inātas �ādas 
funkcijas: 

- nodro�ināt koordināciju starp iesaistīto institūciju veiktajām darbībām ESF ievie�anas 
jomā, it īpa�i ESF pasākumu prioritā�u noteik�anā, projektu plūsmas izveidē u.c.;  

- koordinēt ESF atbalstīto pasākumu gaidāmos rezultātus, apspriest un vērtēt pasākumu 
gala produktus un rezultātus;  

- veikt ESF atbalstīto pasākumu ievie�anas uzraudzību un apspriest radu�ās problēmas, 
iesniegt akceptētus priek�likumus Vado�ai iestādei un Uzraudzības komitejai par 
izmaiņām VPD un Programmas papildinājumā, finan�u līdzekļu pārdali, 
administratīvās sistēmas uzlabojumiem, projektu atlases un novērtē�anas kritērijiem 
u.c. 

 

                                                 
79 Gadījumos, kad saskaņā ar 1999.gada 21. jūnija Padomes regulas 1260/1999 9. pantu palīdzības 
saņēmēji atbild par darbību izpildi vai valdība tos noteikusi kā institūcijas, kuras pie�ķir atbalsta 
līdzekļus. 
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5.3. Ievie�ana 
1220. �ajā nodaļā izklāstīti VPD ievie�anas nosacījumi saskaņā ar 1999.gada 21. jūnija Padomes 

regulas 1260/1999 19. panta 3. punkta (d) apak�punktu. �īs nodaļas pamatā ir triju veidu 
projektu ievie�anas shēmas: 

− (1) atklāta konkursa projekti - ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI gadījumā;  
− (2) nacionālie projekti; un  
− (3) grantu shēmas - ERAF un ESF gadījumā. 
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5.3.1. ERAF un ESF 
1221. Saskaņā ar 2003.gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.500 �Par Eiropas 

Savienības struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtē�anas institucionālo 
sistēmu� definētajiem nosacījumiem ERAF un ESF projekti tiek atlasīti �ādā kārtībā: 

5.3.1.1. Atklāta konkursa projekti 
Projektu atlase  

1222. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija/ nozares ministrija, konsultējoties ar Vado�o iestādi, 
Maksājumu iestādi un otrā līmeņa starpniekinstitūcijām, izstrādā projektu pieteikumu formu 
un iesniedz to apstiprinā�anai Vadības komitejai. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija/ nozares 
ministrija izstrādā projektu atlases kritērijus un iesniedz �os kritērijus apsprie�anai Vadības 
komitejā. Pozitīva Vadības komitejas slēdziena gadījumā atlases kritērijus apstiprina 
Uzraudzības komiteja. Pēc tam, kad atlases kritērijus ir apstiprinājusi Uzraudzības komiteja, 
otrā līmeņa starpniekinstitūcija izsludina projektu konkursu.  

1223. Palīdzības saņēmējs aizpilda projekta pieteikumu, izvēloties prioritāti/ pasākumu atbilstīgi 
VPD, un iesniedz projekta pieteikumu otrā līmeņa starpniekinstitūcijai.  

1224. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodro�ina projekta pieteikuma administratīvo un tehnisko 
novērtējumu un pēc tam iesniedz projekta pieteikumu novērtē�anai attiecīgajā pirmā līmeņa 
starpniekinstitūcijā/ nozares ministrijā. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija/ nozares ministrija 
novērtē projekta pieteikumu. Novērtētās projektu pieteikuma formas tiek iesniegtas Vadības 
komitejai. Vadības komiteja pieņem pozitīvu slēdzienu par projekta atlasi. Pamatojoties uz 
Vadības komitejas pozitīvo slēdzienu, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par 
projektu. 

Projektu atlase ERAF&ESF atklata konkursa projektu gadijuma

Darbu
izpilditajs

Eiropas
Komisija

Maksajumu
iestade

Uzraudzibas
komiteja

Vadibas
komiteja

Vado�a
iestade

Pirma limena
starpniekinsti

tucija/
nozares

ministrija

Otra limena
starpniekinsti

tucija

Palidzibas
sanemejs 1

Projektu
konkurss

Sagatavo
projekta

pieteikumu

Sanem projekta
pieteikumu/
tehniskais &

administrativais
novertejums

Pozitivs
sledziens par
projekta atlasi

Noverte
projekta

pieteikumu

Pienem
lemumu par

projektu

Izstrada
projektu
atlases
kriterijus

Pozitivs
sledziens par

atlases
kriterijiem

Apstiprina
kriterijus

Izstrada
projekta

pieteikuma
formu

Apstriprina
piet.formu
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Projektu ievie�ana  
1225. Lai uzsāktu projekta ievie�anu, otrā līmeņa starpniekinstitūcija noslēdz līgumu par projekta 

ievie�anu ar palīdzības saņēmēju un nodro�ina projekta ievie�anas darbības uzraudzību. 

1226. Palīdzības saņēmējs veic iepirkuma procedūru un nodro�ina iepirkuma procesu atbilstīgi 
nacionālajai likumdo�anai. Iepirkumu uzraudzības birojs atbild par sūdzību izskatī�anu.  

1227. Palīdzības saņēmējs slēdz līgumu ar darbu izpildītāju par darbu izpildi, piegādēm un 
pakalpojumiem un nodro�ina projekta ievie�anas darbības uzraudzību saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem. 

1228. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodro�ina projektu ievie�anu saskaņā ar līgumu un fiziskās 
kontroles atbilstīgi regulas 438/2001 4. panta nosacījumiem. 

Projektu ievie�ana - nacionalie un atklata konkursa projekti

Darbu
izpilditajs

Eiropas
Komisija

Maksajumu
iestade

Uzraudzibas
komiteja

Vadibas
komiteja

Vado�a
iestade

Pirma limena
starpniekinsti

tucija/
nozares

ministrija

Otra limena
starpniekinsti

tucija

Palidzibas
sanemejs

Nodro�ina
iepirkuma
procesu

Ligums ar
palidzibas

sanemeju par
projekta

ievie�anu

Iepirkumu uzraudzibas
birojs - izskata sudzibas

Sledz ligumu
ar darbu
izpilditaju

Darbi,
piegades,

pakalpojumi

Uzraudziba
saskana ar

ligumu

Nodro�ina
fiziskas

parbaudes
 

 
 

Maksājumu plūsma  
1229. Struktūrfondu maksājumu procesā (saskaņā ar 1999.gada 21. jūnija Padomes regulas 1260/1999 

31. un 32. pantu) iz�ķirami divi galvenie posmi: 
− līdzekļu plūsma no Maksājumu iestādes uz palīdzības saņēmēju; 
− līdzekļu plūsma no Eiropas Komisijas uz Maksājumu iestādi. 

1230. Pirmajā posmā palīdzības saņēmējs pārbauda un apstiprina piegādes un rēķinus un pārbauda 
pamatojo�os dokumentus, kā arī nodro�ina atbilstīgu grāmatvedības uzskaiti un ziņojumus par 
projektu ievie�anas gaitu otrā līmeņa starpniekinstitūcijai. 

1231. Palīdzības saņēmējs veic maksājumus darbu izpildītāja kontā un sagatavo un iesniedz līdzekļu 
atmaksas pieprasījumu otrā līmeņa starpniekinstitūcijai. Atmaksu pieprasījumu iesnieg�anas 
noteikumi tiks noteikti līgumā starp palīdzības saņēmēju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju.  

1232. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija pārbauda atmaksas pieprasījumu, apstiprina maksājumu un 
iesniedz to Maksājumu iestādes Norēķinu departamentam. 

1233. Maksājumu iestādes Norēķinu departaments pārbauda maksājuma pieprasījumu un veic 
maksājumu palīdzības saņēmējam. 
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1234. Otrajā posmā otrā līmeņa starpniekinstitūcija sagatavo izdevumu deklarācijas un iesniedz tās 
pārbaudei Vado�ajai iestādei. 

1235. Iesniedzot izdevumu deklarācijas Maksājumu iestādei, Vado�ā iestāde nodro�ina pārliecību 
(sniedz apliecinājumu), pamatojoties uz Vadības informācijas sistēmā uzkrāto informāciju un 
audita ziņojumiem par sistēmu darbību, veiktajām kontrolēm un auditiem. 

1236. Maksājumu iestādes Eiropas lietu departaments pārbauda izdevumu deklarācijas pret 
pamatojo�iem dokumentiem, Vadības informācijas sistēmā uzkrāto informāciju, kā arī 
Maksājumu iestādes uzskaites sistēmas datiem (ko ievadījis Norēķinu departaments), 
apliecina (sertificē) izdevumus un sagatavo maksājumu pieprasījumus iesnieg�anai EK. 

Maksajumu plusma - nacionalie un atklata konkursa projekti

Darbu
izpilditajs

Eiropas
Komisija

Maksajumu
iestade

Uzraudzibas
komiteja

Vadibas
komiteja

Vado�a
iestade

Pirma limena
starpniekinsti

tucija/
nozares

ministrija

Otra limena
starpniekinsti

tucija

Palidzibas
sanemejs

Rekini un
pamatojo�ie
dokumenti

Parbauda
rekinus un

pamatojo�os
dokumentus

Veic avansa
maksajumu,

pamatojoties uz
maksajumu

pieprasijumiem

Sanem
maksajumus no

EK

Maksajums
darbu

izpilditajam

Nauda darbu
izpilditaja konta

Sagatavo
atmaksas

pieprasijumu

Parbauda
atmaksas

pieprasijumu/
apstiprina

maksajumu

Parbauda
atmaksas

pieprasijumu un
veic maksajumu

palidzibas
sanemejam

Nauda
palidzibas

sanemeja konta

Sagatavo
izdevumu

deklaracijas

Sniedz
parliecibu par

sistemu,
darbibu,
veiktajam

kontrolem un
auditiem

Sagatavo
maksajuma

pieprasijumu,
parbauda
izdevumu

deklaracijas un
sertifice

izdevumus  
 
 

Ziņojumi un uzraudzība  
1237. Lai nodro�inātu projektu ievie�anas darbības uzraudzību, Vado�ā iestāde nodro�ina pārliecību 

par sistēmu darbību, veiktajām kontrolēm un auditiem saskaņā ar 2001 gada 2. marta 
Komisijas regulas 438/2001 4. pantu. 

1238. Palīdzības saņēmējs atskaitās otrā līmeņa starpniekinstitūcijai par projektu ievie�anas gaitu.  

1239. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodro�ina, lai tiktu pārbaudītas piegādes, izdevumu atbilstība 
un esamība, pamatojo�o dokumentu esamība, un atskaitās pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai/ 
nozares ministrijai un Vado�ai iestādei. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodro�ina datu 
uzkrā�anu par finansiālo un fizisko ievie�anas gaitu un to pārnesi uz Vadības informācijas 
sistēmu.  

1240. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija/ nozares ministrija nodro�ina atskaitī�anos Vado�ai iestādei 
par pasākumu un prioritā�u izpildes gaitu un to atbilstību VPD. 

1241. Vado�ā iestāde sagatavo ikgadējos un noslēguma ziņojumus un iesniedz tos informācijai 
Vadības komitejai.  
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1242. Vadības komiteja izskata ziņojumus un iesniedz tos apstiprinā�anai Uzraudzības komitejai. 

1243. Vado�ā iestāde un Uzraudzības komiteja, kuras priek�sēdētājs ir Vado�ās iestādes pārstāvis, 
nodro�ina uzraudzību pār konkrēto VPD mērķu sasnieg�anas gaitu un iesniedz ikgadējos un 
noslēguma ziņojumus Eiropas Komisijai.    

Ziņojumi un uzraudzība - nacionālie un atklātā konkursa projekti

Darbu izpildītā
js

Eiropas
Komisija

Maksājumu
iestāde

Uzraudzības
komiteja

Vadības
komitejaVado�ā iestāde

Pirmā līmeņa
starpniekinstit
ūcija/ nozares

ministrija

Otrā līmeņa
starpniekinstit

ūcija

Palīdzības saņē
mējs

Atskaite pirmā lī
meņa

starpniekinstitū
cijai/ nozares
ministrijai un

Vado�ai iestādei

Finan�u un
fiziskie dati par
projektu ievie�

anu

Finan�u un
fiziskie dati par

VPD izpildi

Finan�u dati par
VPD izpildi

Pieeja finan�u
un fiziskiem

datiem par VPD
izpildi

Informācija par
VPD izpildes

gaitu

Atskaite Vado�ai
iestādei

Atskaite par
finan�u datiem

Atskaites EK

Izskata Vado�ās
iestādes

sagatavotās
atskaites

Apstiprina Vado�
ās iestādes
sagatavotās

atskaites

Saņem atskaites

Finan�u un
fiziskie dati par
projektu ievie�

anu

Atskaite otrā lī
meņa

starpniekinstitū
cijai
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5.3.1.2. Nacionālie projekti 
Projektu atlase  

1244. Nacionālo projektu kontekstā par Nacionālās programmas izstrādi un iesnieg�anu apsprie�anai 
Vadības komitejā atbild pirmā līmeņa starpniekinstitūcija/ nozares ministrija. 

1245. Pozitīva Vadības komitejas slēdziena gadījumā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija/ nozares 
ministrija apstiprina nacionālās programmas projektus. 

Projektu atlase - Nacionala programma

Darbu
izpilditajs

Eiropas
Komisija

Maksajumu
iestade

Uzraudzibas
komiteja

Vadibas
komiteja

Vado�a
iestade

Pirma limena
starpniekinsti

tucija/
nozares

ministrija

Otra limena
starpniekinsti

tucija

Palidzibas
sanemejs

Pozitivs
sledziens par

nacionalo
programmu

Izstrada
nacionalo

programmu

Apstiprina
nacionalas

programmas
projektus

 
 

Projektu ievie�ana  
1246. Lai uzsāktu projekta ievie�anu, otrā līmeņa starpniekinstitūcija noslēdz līgumu par projekta 

ievie�anu ar palīdzības saņēmēju un nodro�ina projekta ievie�anas darbības uzraudzību. 

1247. Palīdzības saņēmējs veic iepirkuma procedūru un nodro�ina iepirkuma procesu atbilstīgi 
nacionālajai likumdo�anai. Iepirkuma uzraudzības birojs atbild par sūdzību izskatī�anu.  

1248. Palīdzības saņēmējs slēdz līgumu ar darbu izpildītāju par darbu izpildi, piegādēm un 
pakalpojumiem un nodro�ina projekta ievie�anas darbības uzraudzību saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem. 

1249. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodro�ina projektu ievie�anu saskaņā ar līgumu un fiziskās 
kontroles atbilstīgi Komisijas regulas 438/2001 4. panta nosacījumiem. 

1250. Ja palīdzības saņēmējs darbojas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas/ nozares ministrijas 
pārraudzībā, pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai ir tiesības deleģēt palīdzības saņēmējam �ādas 
funkcijas:  

− maksājumi darbu izpildītājam; 
− projekta uzskaite; 
− projekta ievie�anas uzraudzība.  
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Projektu ievie�ana - nacionalie un atklata konkursa projekti

Darbu
izpilditajs

Eiropas
Komisija

Maksajumu
iestade

Uzraudzibas
komiteja

Vadibas
komiteja

Vado�a
iestade

Pirma limena
starpniekinsti

tucija/
nozares

ministrija

Otra limena
starpniekinsti

tucija

Palidzibas
sanemejs

Nodro�ina
iepirkuma
procesu

Ligums ar
palidzibas

sanemeju par
projekta

ievie�anu

Iepirkumu uzraudzibas
birojs - izskata sudzibas

Sledz ligumu
ar darbu
izpilditaju

Darbi,
piegades,

pakalpojumi

Uzraudziba
saskana ar

ligumu

Nodro�ina
fiziskas

parbaudes
 

 
 

Maksājumu plūsma  
1251. Struktūrfondu maksājumu procesā (saskaņā ar 1999.gada 21. jūnija Padomes regulas 1260/1999 

31. un 32. pantu) iz�ķirami divi galvenie posmi: 
− līdzekļu plūsma no Maksājumu iestādes uz palīdzības saņēmēju 80; 
− līdzekļu plūsma no Eiropas Komisijas uz Maksājumu iestādi. 

1252. Pirmajā posmā palīdzības saņēmējs pārbauda uz apstiprina piegādes un rēķinus un pārbauda 
pamatojo�os dokumentus, kā arī nodro�ina atbilstīgu grāmatvedības uzskaiti un ziņojumus par 
projektu ievie�anas gaitu otrā līmeņa starpniekinstitūcijai. 

1253. Palīdzības saņēmējs veic maksājumus darbu izpildītāja kontā un sagatavo un iesniedz līdzekļu 
atmaksas pieprasījumu otrā līmeņa starpniekinstitūcijai. Atmaksu pieprasījumu iesnieg�anas 
noteikumi tiks noteikti līgumā starp palīdzības saņēmēju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju.  

1254. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija pārbauda atmaksas pieprasījumu, apstiprina maksājumu un 
iesniedz to Maksājumu iestādes Norēķinu departamentam. 

1255. Maksājumu iestādes Norēķinu departaments pārbauda maksājuma pieprasījumu un veic 
maksājumu palīdzības saņēmējam. 

1256. Otrajā posmā otrā līmeņa starpniekinstitūcija sagatavo izdevumu deklarācijas un iesniedz tās 
pārbaudei Vado�ajai iestādei. 

1257. Iesniedzot izdevumu deklarācijas Maksājumu iestādei, Vado�ā iestāde nodro�ina pārliecību, 
pamatojoties uz Vadības informācijas sistēmā uzkrāto informāciju un audita ziņojumiem par 
sistēmu darbību, veiktajām kontrolēm un auditiem, un iesniedz tās Maksājumu iestādei. 

1258. Maksājumu iestādes Eiropas lietu departaments pārbauda izdevumu deklarācijas pret 
pamatojo�iem dokumentiem, Vadības informācijas sistēmā uzkrāto informāciju, kā arī 

                                                 
80 Ja palīdzības saņēmējs darbojas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas/ nozares ministrijas pārraudzībā, 
�ajos posmos tiek nodro�ināta iepriek� minēto funkciju izpilde.  
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Maksājumu iestādes uzskaites sistēmas datiem (ko ievadījis Norēķinu departaments), 
apliecina (sertificē) izdevumus un sagatavo maksājumu pieprasījumus iesnieg�anai EK. 

 
Maksajumu plusma - nacionalie un atklata konkura projekti

Darbu
izpilditajs

Eiropas
Komisija

Maksajumu
iestade

Uzraudzibas
komiteja

Vadibas
komiteja

Vado�a
iestade

Pirma limena
starpniekinsti

tucija/
nozares

ministrija

Otra limena
starpniekinsti

tucija

Palidzibas
sanemejs

Rekini un
pamatojo�ie
dokumenti

Parbauda
rekinus un

pamatojo�os
dokumentus

Veic avansa
maksajumus,

pamatojoties uz
maksajumu

pieprasijumiem

Sanem
maksajumus no

EK

Maksajums
darbu

izpilditajam

Nauda darbu
izpilditaja konta

Sagatavo
atmaksas

pieprasijumu

Parbauda
atmaksas

pieprasijumu/
apstiprina

maksajumu

Parbauda
atmaksas

pieprasijumu un
veic maksajumu

palidzibas
sanemejam

Nauda
palidzibas

sanemeja konta

Sagatavo
izdevumu

deklaracijas

Sniedz
parliecibu par

sistemas
darbibu,
veiktajam

kontrolem un
auditiem

Sagatavo
maksajuma

pieprasijumu,
parbauda
izdevumu

deklaracijas un
sertifice

izdevumus  
 

Ziņojumi un uzraudzība  
1259. Palīdzības saņēmējs atskaitās otrā līmeņa starpniekinstitūcijai par projektu ievie�anas gaitu.  

1260. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodro�ina, lai tiktu pārbaudītas piegādes, izdevumu atbilstība 
un esamība, pamatojo�o dokumentu esamība, un atskaitās pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai/ 
nozares ministrijai un Vado�ai iestādei. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodro�ina datu 
uzkrā�anu par finansiālo un fizisko ievie�anas gaitu un to pārnesi uz Vadības informācijas 
sistēmu.  

1261. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija/ nozares ministrija nodro�ina atskaitī�anos Vado�ai iestādei 
par pasākumu un prioritā�u izpildes gaitu un to atbilstību VPD. 

1262. Vado�ā iestāde sagatavo ikgadējos un noslēguma ziņojumus un iesniedz tos informācijai 
Vadības komitejai.  

1263. Vadības komiteja izskata ziņojumus un iesniedz tos apstiprinā�anai Uzraudzības komitejai. 

1264. Vado�ā iestāde un Uzraudzības komiteja, kuras priek�sēdētājs ir Vado�ās iestādes pārstāvis, 
nodro�ina uzraudzību pār konkrēto VPD mērķu sasnieg�anas gaitu un iesniedz ikgadējos un 
noslēguma ziņojumus Eiropas Komisijai.  



Latvijas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programma 2004. - 2006.gadam (04.12.2003.) 
 

284 

Ziņojumi un uzraudzība - nacionālie un atklātā konkursa projekti

Darbu izpildītā
js

Eiropas
Komisija

Maksājumu
iestāde

Uzraudzības
komiteja

Vadības
komitejaVado�ā iestāde

Pirmā līmeņa
starpniekinstit
ūcija/ nozares

ministrija

Otrā līmeņa
starpniekinstit

ūcija

Palīdzības saņē
mējs

Ziņojums pirmā lī
meņa

starpniekinstitū
cijai/ nozares
ministrijai un

Vado�ai iestādei

Finan�u un
fiziskie dati par
projektu ievie�

anu

Finan�u un
fiziskie dati par

VPD izpildi

Finan�u dati par
VPD izpildi

Pieeja finan�u
un fiziskiem

datiem par VPD
izpildi

Informācija par
VPD

Ziņojums Vado�ai
iestādei

Ziņojums par
finan�u datiem

Ziņojums EK

Izskata Vado�ās
iestādes

sagatavotos ziņ
ojumus

Apstiprina Vado�
ās iestādes

sagatavotos ziņ
ojumus

Saņem ziņojumus

Finan�u un
fiziskie dati par
projektu ievie�

anu

Ziņojums otrā lī
meņa

starpniekinstitū
cijai
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5.3.1.3. Grantu shēmas 
Ievie�anas shēma � I. fāze  

1265. ERAF un ESF grantu shēmu gadījumā projektu atlase tiks organizēta 2 fāzēs. Pirmajā fāzē 
aprakstīts, kā tiek organizēta palīdzības saņēmēja un grantu shēmas apsaimnieko�anas 
projektu apstiprinā�ana. 

1266.gadījumos, kad saskaņā ar 1999.gada 21. jūnija Padomes regulas 1260/1999 9. pantu palīdzības 
saņēmēji atbild par darbību izpildi vai valdība tos noteikusi kā institūcijas, kuras pie�ķir 
atbalsta līdzekļus, tiek noteikti grantu shēmas projektu īstenotāji, lai norādītu uz to mērķa 
grupu, kura gūs tie�u labumu no struktūrfondu palīdzības. 

1267. Pirmajā fāzē par grantu shēmas apsaimniekotāja apstiprinā�anu lēmumu pieņem Ministru 
Kabinets. 

Ievie�anas shēma � 2. fāze  
1268. Otrajā projektu atlases fāzē tiks novērtēti un apstiprināti vai arī noraidīti grantu shēmas projekti. 

Process tiks organizēts �ādi: 
− Otrā līmeņa starpniekinstitūcija slēdz līgumu par granta shēmas ievie�anu ar 

palīdzības saņēmēju. 
− Projektu pieteikumu procesa ietvaros palīdzības saņēmējs jau būs izstrādājis 

projektu atlases kritērijus un projektu pieteikuma formu. Pēc projektu 
pieteikuma formas apstiprinā�anas palīdzības saņēmējs izsludina projektu 
konkursu. 

− Grantu shēmas projekta īstenotājs sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz 
to palīdzības saņēmējam tehniskā un administratīvā novērtējuma veik�anai.  

− Vērtē�anas komisijas (izveidota pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas/ nozares 
ministrijas vadībā) pozitīva slēdziena gadījumā palīdzības saņēmējs pieņem 
lēmumu par projektu. 
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Projektu atlase - grantu shēmas
 II fāze - grantu shēmas projektu apstiprinā�ana

Darbu izpildī
tājs

Eiropas
Komisija

Maksājumu
iestāde

Uzraudzības
komiteja

Vadības
komiteja

Vado�ā iestā
de

Pirmā līmeņa
starpniekinsti

tūcija/
nozares

ministrija

Otrā līmeņa
starpniekinsti

tūcija

Grantu shē
mas projekta
īstenotājs

Palīdzības
saņēmējs

Sagatavo
projekta

pieteikumu

Konkursa
izsludinā�ana

Apstiprina
projektu

Saņem un vē
rtē projekta
pieteikumu

Pozitīvs Vērtē
�anas

komisijas slē
dziens

Izstrādā
grantu shēmas

projektu
atlases kritē

rijus

Līgums ar palī
dzības saņēmē
ju par granta
shēmas ievie�

anu

Izstrādā
grantu shēmas

projektu
pieteikuma

formu

 
 

Projekta ievie�ana  
1269. Kad ir pieņemts pozitīvs lēmums par projektu, palīdzības saņēmējs noslēdz līgumu par projekta 

ievie�anu ar grantu shēmas projekta īstenotāju un nodro�ina projekta ievie�anas darbības 
uzraudzību. 

1270. Grantu shēmas projekta īstenotājs veic iepirkuma procedūru un nodro�ina iepirkuma procesu 
atbilstīgi nacionālajai likumdo�anai. Iepirkuma uzraudzības birojs atbild par sūdzību 
izskatī�anu. Palīdzības saņēmējs pārbauda iepirkuma procesu, pamatojoties uz riska analīzi.  

1271. Grantu shēmas projekta īstenotājs slēdz līgumu ar darbu izpildītāju par darbu izpildi, piegādēm 
un pakalpojumiem un nodro�ina projekta ievie�anas darbības uzraudzību saskaņā ar 
noslēgtajiem līgumiem. 

1272. Palīdzības saņēmējs nodro�ina kontroles atbilstīgi 2001.gada 2. marta Komisijas regulas 
438/2001 4. panta nosacījumiem atsevi�ķo darbību līmenī. 

1273. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodro�ina fiziskās kontroles granta shēmai kopumā. 
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Projektu ievie�ana - granta shēma

Darbu izpildī
tājs

Eiropas
Komisija

Maksājumu
iestāde

Uzraudzības
komiteja

Vadības
komiteja

Vado�ā iestā
de

Pirmā līmeņa
starpniekinsti

tūcija/
nozares

ministrija

Otrā līmeņa
starpniekinsti

tūcija

Grantu shē
mas projekta
īstenotājs

Nodro�ina
iepirkuma
procesu

Palīdzības
saņēmējs

Līgums ar palī
dzības saņēmē
ju par projekta

ievie�anu

Uzraudzība
saskaņā ar lī

gumu

Darbi, piegā
des,

pakalpojumi

Slēdz līgumu
ar darbu

izpildītāju

Nodro�ina
fiziskās

kontroles

Iepirkumu uzraudzības
birojs - izskata sūdzības

Nodro�ina
fiziskās

kontroles
(granta shē

mai kopumā)  
 

Maksājumu plūsma  
1274. Struktūrfondu maksājumu procesā (saskaņā ar 1999.gada 21. jūnija Padomes regulas 1260/1999 

31. un 32. pantu) iz�ķirami divi galvenie posmi: 
− līdzekļu plūsma no Maksājumu iestādes uz palīdzības saņēmēju 81; 
− līdzekļu plūsma no Eiropas Komisijas uz Maksājumu iestādi. 

1275. Pirmajā posmā grantu shēmas projekta īstenotājs pārbauda uz apstiprina piegādes un rēķinus un 
pārbauda pamatojo�os dokumentus, kā arī nodro�ina atbilstīgu grāmatvedības uzskaiti un 
ziņojumus par projektu ievie�anas gaitu palīdzības saņēmējam. 

1276. Grantu shēmas projekta īstenotājs veic maksājumus darbu izpildītāja kontā un sagatavo un 
iesniedz maksājumu pieprasījumu palīdzības saņēmējam.  

1277. Palīdzības saņēmējs pārbauda maksājuma pieprasījumu, veic maksājumu grantu shēmas 
projekta īstenotājam, sagatavo atmaksas pieprasījumu otrā līmeņa starpniekinstitūcijai. 
 

1278. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija pārbauda atmaksas pieprasījumu, apstiprina maksājumu un 
iesniedz to Maksājumu iestādes Norēķinu departamentam. 

1279. Maksājumu iestādes Norēķinu departaments pārbauda maksājuma pieprasījumu un veic 
maksājumu palīdzības saņēmējam. 

1280. Otrajā posmā otrā līmeņa starpniekinstitūcija sagatavo izdevumu deklarācijas un iesniedz tās 
pārbaudei Vado�ajai iestādei. 

1281. Iesniedzot izdevumu deklarācijas Maksājumu iestādei, Vado�ā iestāde nodro�ina pārliecību, 
pamatojoties uz Vadības informācijas sistēmā uzkrāto informāciju un audita ziņojumiem par 
sistēmu darbību, veiktajām kontrolēm un auditiem. 

1282. Maksājumu iestādes Eiropas lietu departaments pārbauda izdevumu deklarācijas pret 
pamatojo�iem dokumentiem, Vadības informācijas sistēmā uzkārto informāciju, kā arī 

                                                 
81 Ja palīdzības saņēmējs darbojas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas/ nozares ministrijas pārraudzībā, 
�ajos posmos tiek nodro�ināta iepriek� minēto funkciju izpilde.  
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Maksājumu iestādes uzskaites sistēmas datiem (ko ievadījis Norēķinu departaments), 
apliecina (sertificē) izdevumus un sagatavo maksājumu pieprasījumus iesnieg�anai EK. 

  

. 

Maksājumu plūsma - granta shēma

Darbu izpildī
tājs

Eiropas
Komisija

Maksājumu
iestāde

Uzraudzības
komiteja

Vadības
komiteja

Vado�ā iestā
de

Pirmā līmeņa
starpniekinsti

tūcija/
nozares

ministrija

Otrā līmeņa
starpniekinsti

tūcija

Grantu shē
mas projekta
īstenotājs

Palīdzības
saņēmējs

Rēķini un
pamatojo�ie
dokumenti

Sagatavo
maksājuma

pieprasījumu

Nauda palīdzī
bas saņēmēja

kontā

Maksājums
darbu izpildī

tājam

Pārbauda
maksājuma

pieprasījumu
un vaic maksā
jumu palīdzī
bas saņēmē

jam

Sagatavo
atmaksas

pieprasījumu

Veic avansa
maksājumus,

pamatojoties uz
maksājumu

pieprasījumiem

Saņem maksā
jumus no EK

Nauda darbu
izpildītāja

kontā

Pārbauda rēķ
inus un

pamatojo�os
dokumentus

Pārbauda
atmaksas

pieprasījumu/
apstiprina

maksājumu

Pārbauda
atmaksas

pieprasījumu

Nauda palīdzī
bas saņēmēja

kontā

Sagatavo
izdevumu

deklarācijas

Sniedz pārliecī
bu par sistēmu

darbību, veiktajā
m kontrolēm un

auditiem

Sagatavo maksā
juma pieprasī

jumu, pārbauda
izdevumu deklarā

cijas, sertificē
izdevumus  

 
 

Ziņojumi un uzraudzība  
1283. Grantu shēmas projekta īstenotājs atskaitās palīdzības saņēmējam par projektu ievie�anas gaitu.  

1284. Palīdzības saņēmējs nodro�ina, lai tiktu pārbaudītas piegādes, izdevumu atbilstība un esamība, 
pamatojo�o dokumentu esamība, un atskaitās otrā līmeņa starpniekinstitūcijai par granta 
shēmas ievie�anas gaitu. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodro�ina datu uzkrā�anu par 
finansiālo un fizisko ievie�anas gaitu un to pārnesi uz Vadības informācijas sistēmu un 
atskaitās pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai/ nozares ministrijai un Vado�ai iestādei.  

1285. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija/ nozares ministrija nodro�ina atskaitī�anos Vado�ai iestādei 
par pasākumu un prioritā�u izpildes gaitu un to atbilstību VPD. 

1286. Vado�ā iestāde sagatavo ikgadējos un noslēguma ziņojumus un iesniedz tos informācijai 
Vadības komitejai.  

1287. Vadības komiteja izskata ziņojumus un iesniedz tos apstiprinā�anai Uzraudzības komitejai. 

1288. Vado�ā iestāde un Uzraudzības komiteja, kuras priek�sēdētājs ir Vado�ās iestādes pārstāvis, 
nodro�ina uzraudzību pār konkrēto VPD mērķu sasnieg�anas gaitu un iesniedz ikgadējos un 
noslēguma ziņojumus Eiropas Komisijai 
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Ziņojumi un uzraudzība - granta shēma

Darbu izpildī
tājs

Eiropas
Komisija

Maksājumu
iestāde

Uzraudzības
komiteja

Vadības
komiteja

Vado�ā iestā
de

Pirmā līmeņa
starpniekinsti

tūcija/
nozares

ministrija

Otrā līmeņa
starpniekinsti

tūcija

Grantu shē
mas projekta
īstenotājs

Palīdzības
saņēmējs

Finan�u un
fiziskie dati
par projektu

ievie�anu

Finan�u un
fiziskie dati

par VPD
izpildi

Finan�u dati
par VPD
izpildi

Finan�u un
fiziskie dati

par granta shē
mas ievie�anu

Pieeja finan�u
un fiziskiem
datiem par

VPD izpildi

Ziņojums otrā lī
meņa

starpniekinstitū
cijai

Ziņojums pirmā
līmeņa

starpniekinstitū
cijai/ nozares
ministrijai un
Vado�ai iestā

dei

Ziņojums
Vado�ai iestā

dei

Ziņojums par
finan�u datiem

Informācija par
VPD izpildes

gaitu

Ziņojums EK

Izskata Vado�ās
iestādes

sagatavotos ziņ
ojumus

Apstiprina
Vado�ās iestā

des sagatavotos
ziņojumus

Saņem ziņ
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5.3.2. ELGVF un ZVFI 
1289. Saskaņā ar 2003.gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.500 �Par Eiropas 

Savienības struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtē�anas institucionālo 
sistēmu� definētajiem nosacījumiem ELGVF un ZVFI projektiem tiks organizēti atklāti 
projektu konkursi.  

Projektu atlase 
1290. Projektu pieteikuma formu izstrādi vada Vado�ā iestāde, konsultējoties ar pirmā līmeņa 

starpniekinstitūciju/ nozares ministriju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju un Maksājumu 
iestādi.  

1291. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija izstrādā projektu atlases kritērijus un iesniedz �os kritērijus 
apsprie�anai Vadības komitejā. Pozitīva Vadības komitejas slēdziena gadījumā atlases 
kritērijus apstiprina Uzraudzības komiteja. Pēc tam, kad atlases kritērijus ir apstiprinājusi 
Uzraudzības komiteja, otrā līmeņa starpniekinstitūcija izsludina projektu konkursu.  

1292. Palīdzības saņēmējs aizpilda projekta pieteikumu, izvēloties prioritāti/ pasākumu atbilstīgi 
VPD, un iesniedz projekta pieteikumu otrā līmeņa starpniekinstitūcijai vai savai reģionālajai 
iestādei.  

1293. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija novērtē projekta pieteikumu. Novērtētās projektu pieteikuma 
formas tiek iesniegtas Vadības komitejai. Vadības komiteja pieņem pozitīvu slēdzienu par 
projekta atlasi. Pamatojoties uz Vadības komitejas pozitīvo slēdzienu, otrā līmeņa 
starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projektu un uzsāk ievie�anu.  

Projektu atlase - ELVGF&ZVFI, atklats konkurss

Darbu
izpilditajs

Eiropas
Komisija

Maksajumu
iestade

Uzraudzibas
komiteja

Vadibas
komiteja

Vado�a
iestade

Pirma limena
starpniekinsti

tucija/
nozares

ministrija

Otra limena
starpniekinsti

tucija

Palidzibas
sanemejs

Izsludina
konkursu

Sagatavo
projekta

pieteikumu

Sanem un
verte projekta

pieteikumu

Pozitivs
sledziens par
projektu atlasi

Lemums par
projektu

Izstrada
projektu
atlases

kriterijus

Pozitivs
sledziens par

atlases
kriterijiem

Apstiprina
kriterijus

Izstrada
projektu

pieteikuma
formu

 
1294. �ī veida projektiem projektu ievie�ana, finansē�ana un ziņojumi tiks organizēti tādā pa�ā veidā, 

kā ERAF un ESF atklāta konkursa projektiem. 
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5.4. Uzraudzība 
1295. Uzraudzības mērķis ir nodro�ināt struktūrfondu palīdzības procesa nepārtrauktību atbilstīgi 

VPD noteiktajām prioritātēm un mērķiem. Uzraudzība nodro�inās VPD izpildes kvalitāti un 
efektivitāti, vērtējot VPD definēto finansiālo un fizisko rādītāju izpildes gaitu. 

1296. Lai nodro�inātu efektīvu struktūrfondu palīdzības līdzekļu izmanto�anu, Vado�ā iestāde izveido 
regulāras VPD uzraudzības sistēmu.  

1297. VPD uzraudzība sākas zemākajā � projektu līmenī. Projekts ir analīzes pamatvienība, kurā tiks 
apkopota uzraudzības informācija. Informācija par atsevi�ķiem projektiem tiks apkopota 
virzienā uz aug�u, parādot izpildes gaitu pasākuma, prioritātes un visbeidzot � VPD līmenī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1. Uzraudzības komiteja 
1298. Saskaņā ar Padomes regulas 1260/1999 35. pantu Uzraudzības komiteja nodro�ina VPD 

izstrādes un izpildes uzraudzību. Uzraudzības komiteja tiek izveidota pēc vieno�anās ar 
Vado�o iestādi ne vēlāk kā 3 mēne�u laikā pēc VPD apstiprinā�anas. 

1299. Uzraudzības komiteja pārliecinās par VPD izpildes efektivitāti un kvalitāti. �im mērķim 
Uzraudzības komiteja veic �ādus uzdevumus: 

− apstiprina vai labo Programmas papildinājumu, tajā skaitā fiziskos un 
finansiālos rādītājus, kuri lietojami palīdzības uzraudzībā; 

− apstiprina katra pasākuma ietvaros finansējamo projektu atlases kritērijus, 
kurus izstrādāju�as pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas/ nozaru ministrijas; 

− periodiski pārbauda konkrēto VPD mērķu izpildes gaitu; 

VPD 

prioritātes

pasākumi

projekti 

Uzraudzības komiteja 
Vado�ā iestāde 

Otrā līmeņa 
starpniekinstitūcijas

Vadības komitejas  

Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas/ nozaru 
ministrijas 
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− pārskata katra finansētā pasākuma sasniegtos mērķus; 
− izskata un apstiprina ikgadējos un noslēguma ziņojumus pirms to nosūtī�anas 

Eiropas Komisijai; 
− izskata un apstiprina priek�likumus apstiprinātā VPD grozījumiem; 
− sniedz priek�likumus par korekcijām VPD un Programmas papildinājumā 

Vado�ai iestādei, lai nodro�inātu VPD mērķu sasnieg�anu, vai arī 
priek�likumus vadības sistēmas, tajā skaitā finan�u vadības uzlabojumiem.  

5.4.2. Datu vāk�ana un ziņojumi  
1300. Saskaņā ar Padomes regulas 1260/1999 36. pantu Vado�ā iestāde un Uzraudzības komiteja veic 

uzraudzību, izmantojot VPD un Programmas papildinājumā noteiktos fiziskos un finansiālos 
rādītājus. Tos izstrādā, ņemot vērā Komisijas darba dokumentā �Uzraudzības un novērtējuma 
rādītāji: Indikatīvā metodoloģija� publicēto indikatīvo metodoloģiju un piemēru uzskaitījumu.  

1301. VPD iekļauti trīs līmeņu uzraudzības rādītāji: 
− Ietekmes rādītāji, kuri tiek definēti programmu līmenī; 
− Rezultātu rādītāji, kuri tiek definēti prioritā�u līmenī; 
− Iznākuma (output) rādītāji, kuri tiek definēti pasākumu līmenī. 

1302. Rādītāji saistīti ar VPD konkrētajām īpa�ībām, tā mērķiem un sociāli ekonomiskajiem, 
strukturālajiem un vides apstākļiem. Lai nodro�inātu struktūrfondu projektu atbilstību Eiropas 
Kopienas Vides un vienlīdzīgo iespēju nodro�inā�anas politikai, Programmas papildinājumā 
tiek definēti konkrēti rādītāji, kuru izpilde tiek konsekventi uzraudzīta. 

1303. Rādītāji atspoguļo pasākumu un prioritā�u konkrētos mērķus un to savstarpējo saistību. Kur 
iespējams, tie izteikti kvantitatīvā izteiksmē. Tāpat arī rādītāji parāda sasniegto VPD izpildes 
stadiju fiziskās izpildes, cik ātri vien iespējams � rezultātu ziņā, kā arī ietekmi atbilstīgajā 
līmenī (prioritātes vai pasākuma) un Finansējuma plāna izpildes gaitu.  

1304. Lai nodro�inātu Padomes regulas 1260/1999 34. panta prasību izpildi par sistēmas izveidi 
ticamas finan�u un statistiskās ievie�anas informācijas uzkrā�anai, tiek gatavota datorizēta 
uzraudzības informācijas apmaiņas sistēma. Paredzēts, ka visi finansiālie un fiziskie dati par 
VPD izpildi glabāsies VIS (Vadības informācijas sistēmā). Ir izstrādāta VIS specifikācija, un 
sistēmas izstrāde ir sākusies.  

1305. Ir noslēgts līgums starp Finan�u ministriju un firmu par sistēmas izstrādi. Vado�ā iestāde 
apņēmusies nodro�ināt VIS testē�anu un pilnu nodo�anu ekspluatācijā līdz 2004.gada 
1. maijam. Paredzēts, ka pārejas periodā (no 2004.gada 1. janvāra līdz 1. maijam) Vado�ā 
iestāde nodro�inās visu apstiprināto projektu datu savāk�anu un apstrādi. 

1306. �ī sistēma darbosies četros līmeņos (pirmā līmeņa starpniekinstitūcija/ nozares ministrija, otrā 
līmeņa starpniekinstitūcija, Vado�ā iestāde un Maksājumu iestāde). Par sistēmas 
apsaimnieko�anu un kontroli atbildēs Vado�ā iestāde. Visus finansiālos un fiziskos datus par 
projektu ievie�anu nodro�inās otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, Maksājumu iestāde. Pirmā 
līmeņa starpniekinstitūcijai/ nozares ministrijai būs nodro�ināta pieeja VIS.  

1307. Par fiziskās un finansiālās izpildes gaitas datu savāk�anu un pārnesi VIS atbild otrā līmeņa 
starpniekinstitūcija.  

1308. Vado�ā iestāde izstrādās norādījumus datu ievadei da�ādos līmeņos. Datu ievades lomas 
Vado�ajā iestādē, Maksājumu iestādē un otrā līmeņa starpniekinstitūcijā tiks noteiktas datu 
ievades procedūrā.  

1309. Saskaņā ar Padomes regulas 1784/1999 7. pantu ESF gadījumā par fiziskās un finansiālās 
izpildes gaitas datu ievadī�anu VIS atbild abas otrā līmeņa starpniekinstitūcijas 
(Nodarbinātības valsts dienests, Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra).  

1310. Palīdzības saņēmēji: 
− Sniedz izpildes gaitas ziņojumus otrā līmeņa starpniekinstitūcijai; 
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− Sniedz informāciju par noteikto fizisko rādītāju izpildes gaitu projekta 
ievie�anas laikā. 

1311. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas: 
− Pārbauda palīdzības saņēmēju iesniegtos izpildes gaitas ziņojumus un ievada 

informāciju/datus par fizisko un finansiālo izpildes gaitu VIS; 
− Regulāri nodro�ina informāciju Vado�ai iestādei par struktūrfondu 

līdzfinansēto pasākumu ievie�anas gaitu;  
− Divreiz gadā sagatavo informāciju par attiecīgās otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijas pārziņā eso�o pasākumu ievie�anas gaitu un iesniedz to 
pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai/ nozares ministrijai tālākai iesnieg�anai 
Uzraudzības komitejai.  

1312. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas/ nozaru ministrijas: 
− Divreiz gadā pirms Uzraudzības komitejas sanāksmes iesniedz ziņojumu par 

katra fonda finansēto aktivitā�u izpildes gaitu, tajā skaitā eso�o problēmu, 
grūtību analīzi un priek�likumus uzlabojumiem. �is ziņojums tiek iesniegts 
Vado�ajai iestādei; 

− Regulāri nodro�ina informāciju Vado�ai iestādei par struktūrfondu 
līdzfinansēto aktivitā�u ievie�anas gaitu.  

1313. Maksājumu iestāde (Norēķinu departaments): 
− Nodro�ina finansiālās informācijas par struktūrfondu kontiem ievadi 

uzraudzības informācijas sistēmā un ziņo par izpildes gaitu Vado�ajai 
iestādei; 

− Ir paredzēts, ka Valsts kases un Vado�ās iestādes sistēmas tiks savstarpēji 
sasaistītas. 

1314. Vado�ā iestāde: 
− Nodro�ina vienotās uzraudzības informācijas sistēmas funkcionē�anu; 
− Savāc un nodod finansiālos un statistikas datus par pasākumu ievie�anu; 
− Organizē un vada Uzraudzības komiteju; 
− Sagatavo ikgadējo ievie�anas ziņojumu Uzraudzības komitejas 

apstiprinā�anai pirms iesnieg�anas Eiropas Komisijai. 

1315. Vado�ā iestāde atbildēs par ikgadējo un noslēguma ziņojumu sagatavo�anu. Saskaņā ar 
Padomes regulas 1260/1999 37. panta 1. punktu, Vado�ā iestāde iesniegs ikgadējo ievie�anas 
ziņojumu Komisijai se�u mēne�u laikā pēc katra kalendārā gada beigām. Pirms iesnieg�anas 
Uzraudzības komitejā, Vado�ās iestādes sagatavotos ziņojumus izskatīs Vadības komitejas. 
Pirms nosūtī�anas Komisijai ziņojumus apstiprinās Uzraudzības komiteja. 

1316. Ziņojumos tiks iekļauta �āda informācija: 
− izmaiņas vispārējos nosacījumos, kuri ir būtiski VPD izpildei, it īpa�i sociāli 

ekonomiskās tendencēs, reģionālajās vai nozaru politikās vai likumdo�anā, 
un to ietekme uz struktūrfondu sistēmas integritāti; 

− katra fonda prioritā�u un pasākumu ievie�anas gaita saistībā ar to 
konkrētajiem mērķiem; 

− VPD finansiālā izpilde, apkopojot par katru pasākumu Maksājumu iestādes 
faktiski izmaksātos izdevumus un uzskaites datus par kopējiem no Eiropas 
Komisijas saņemtajiem maksājumiem; 

− pārskats par Vado�ās iestādes un Uzraudzības komitejas veiktajām darbībām, 
lai nodro�inātu ievie�anas kvalitāti un efektivitāti, it īpa�i uzraudzības, 
finan�u kontroles un novērtē�anas pasākumiem, jebkuru jaunradu�os VPD 
vadības problēmu apkopojums, tehniskās palīdzības izlietojums, pasākumi, 
kuri veikti, lai nodro�inātu publicitāti, atbilstību Kopienas politikām. 
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1317. Saskaņā ar Padomes regulas 1260/1999 34. panta 2. punktu, katru gadu, kad tiek iesniegts 
ikgadējais ievie�anas ziņojums, Vado�ā iestāde sadarbībā ar Eiropas Komisiju pārskata 
iepriek�ējā gada galvenos fiziskos rezultātus. 

1318. Pēc �īs pārbaudes Eiropas Komisija var iesniegt Latvijas valdībai un Vado�ajai iestādei savus 
komentārus. Vado�ā iestāde informē Eiropas Komisiju par pasākumiem, kuri veikti �o 
komentāru gaismā. Ja komisija uzskata, ka veiktie pasākumi ir neatbilstīgi, tā var sniegt 
rekomendācijas Latvijas valdībai un Vado�ajai iestādei korekcijām, lai uzlabotu VPD 
uzraudzības vai vadības efektivitāti. Ja Komisija ir sniegusi �ādas rekomendācijas, Vado�ā 
iestāde informē par pasākumiem, kuri veikti, lai uzlabotu uzraudzības vai vadības kārtību, vai 
arī sniedz paskaidrojumus, kādēļ �ādi pasākumi nav veikti. 

1319. Saskaņā ar Padomes regulas 1260/1999 32. panta 3. punktu, viens no nosacījumiem, kas 
jāizpilda, lai Komisija veiktu starpmaksājumus, ir Komisijas rekomendāciju izpilde noteiktajā 
termiņā. �is nosacījums ir spēkā, ja rekomendāciju mērķis ir labot nopietnus uzraudzības vai 
vadības sistēmas trūkumus, kuri kavē pienācīgu VPD finansiālo vadību.  

1320. Se�u mēne�u laikā pēc programmē�anas perioda beigām Komisijai tiek iesniegts noslēguma 
ziņojums. 

1321. Noslēguma ziņojuma saturs un sagatavo�anas kārtība ir tāda pati kā ikgadējam ziņojumam. 

1322. Noslēguma ziņojuma gadījumā Komisija norāda, vai ziņojums uzskatāms par pieņemamu, 
piecu mēne�u laikā pēc ziņojuma saņem�anas. 
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5.5. Finan�u vadība un kontrole 
1323. Finan�u vadības un kontroles veik�anai nepiecie�amās darbības pamatā nosaka 1999.gada 

21.jūnija Padomes regula 1260/1999 un 2001.gada 2.marta Komisijas regula 438/2001. 

1324. Vado�ā iestāde un Maksājumu iestāde atbild par atbilstības nodro�inā�anu struktūrfondu 
noteikumos definētajiem nosacījumiem. 

1325. Finan�u vadība un kontrole ietver virkni sertificē�anas (apliecinā�anas) un pārbaudes darbību, 
kā arī atsevi�ķas uzskaites sistēmas vai atsevi�ķu uzskaites kodu izmanto�anu. Saskaņā ar 
Latvijas likumdo�anu par pilnu projekta uzskaiti atbild palīdzības saņēmējs. Attiecīgā otrā 
līmeņa starpniekinstitūcija nodro�inās palīdzības saņēmējam izmaksāto struktūrfondu līdzekļu 
un valsts bud�eta līdzfinansējuma (ja tāds projektā ir paredzēts) uzskaiti. Saskaņā ar finan�u 
ministra rīkojumu Maksājumu iestāde, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas struktūrfondu 
apsaimnieko�anā izmantos atsevi�ķus ekonomiskās klasifikācijas kodus (saskaņā ar 
1999.gada 21.jūnija Padomes regulas 1260/1999 34.panta (e) apak�punktu � atsevi�ķus 
uzskaites kodus). Palīdzības saņēmēja pienākums nodro�ināt atsevi�ķu uzskaiti izdevumiem, 
kuri tiek veikti struktūrfondu finansēto projektu ietvaros, tiks noteikts līgumā par projekta 
ievie�anu starp otrā līmeņa starpniekinstitūciju un palīdzības saņēmēju. Maksājumu iestāde 
(Norēķinu departaments) nodro�inās saņemto, izmaksāto līdzekļu, nopelnīto procentu uzskaiti 
fondu līmenī.  

1326. Saskaņā ar Padomes regulas 1260/1999 38.panta 6.punktu atbildīgajām institūcijām (pirmā un 
otrā līmeņa starpniekinsitūcijām, Maksājumu iestādei un Vado�ajai iestādei) jānodro�ina visu 
izdevumus un struktūrfondu sakarā veiktās pārbaudes pamatojo�o dokumentu saglabā�ana un 
jānodro�ina to pieejamība darbu izpildītāju, darbību veico�o institūciju un firmu un palīdzības 
saņēmēju līmenī trīs gadus pēc tam, kad Komisija veikusi galīgo maksājumu attiecīgās 
programmas ietvaros. Tas nodro�inās audita posmu izsekojamību saskaņā ar Komisijas 
regulas 438/2001 1.pielikumu. 

5.5.1. Finan�u vadība 
1327. Lai saņemtu maksājumus no Eiropas Komisijas, Maksājumu iestāde atver atsevi�ķus bankas 

kontus Latvijas Bankā. Katram struktūrfondam tiek atvērts atsevi�ķs konts.  

1328. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas atbild par regulāru izdevumu progno�u izstrādi un iesnieg�anu 
Maksājumu iestādei. Tas ļauj Maksājumu iestādei iesniegt ikgadējās maksājumu pieprasījumu 
prognozes Komisijai saskaņā ar Padomes regulas 1260/99 32.panta (7) punktu, kā arī izvietot 
noguldījumos brīvos finan�u resursus.  

1329. Maksājumu iestāde arī veic no Eiropas Komisijas saņemto eiro maksājumu konvertē�anu 
Latvijas valsts valūtā � latos, kad tiek veikti maksājumi struktūrfondu finansējuma saņēmēju 
kontos. Konvertējot latu darījumus eiro, tiek piemērots valūtas maiņas kurss saskaņā ar 
2000.gada 28. marta Komisijas 643/2000 regulas 2. panta (2) punktu.  

1330. Vismaz trīs reizes gadā otrā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz Vado�ajai iestādei izdevumu 
deklarācijas. Vado�ā iestāde veic nepiecie�amās pārbaudes un iesniedz deklarācijas 
Maksājumu iestādei. Lai nodro�inātu pietiekamu pārliecību atbilstīgi 2001.gada 2. marta 
Komisijas regulas 438/2001 9.pantam, Vado�ā iestāde nosaka prasības efektīvas vadības un 
kontroles sistēmām, kuras ievie�anas katrā iesaistītajā institūcijā, lai nodro�inātu dro�u 
struktūrfondu līdzekļu finan�u vadību. Vado�ā iestāde nodro�ina prasību izpildi visās 
iesaistītās institūcijās un pieņem lēmumu par papildu kontroļu nepiecie�amību, lai 
nodro�inātu kontroles sistēmas pietiekamību. 

1331. Saskaņā ar 2001.gada 2. marta Komisijas regulas 438/2001 9.pantu izdevumu deklarācijas 
sagatavo otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, pārbauda Vado�ā iestāde, un tās tiek iesniegtas 
Maksājumu iestādei pārbaudei, sertificē�anai un maksājumu pieprasījumu sagatavo�anai 
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(Eiropas lietu departaments). Sertifikācijas procesa mērķis ir nodro�ināt, lai attiecīgajā līmenī 
tiktu veikta neatkarīga kontrole un tādējādi tiktu identificētas un novērstas visas problēmas. 
Konkrētā pienācīgu pārbau�u veik�anas un sertificē�anas kārtība tiks noteikta Maksājumu 
iestādes iek�ējos noteikumos, kā arī līgumos, kuri tiks noslēgti starp struktūrfondu 
apsaimnieko�anā iesaistītajām pusēm (Maksājumu iestādi, Vado�o iestādi, otrā līmeņa 
starpniekinstitūcijām). Kārtība paredzēs arī konkrētu kontrollapu ievie�anu, lai apliecinātu 
pienācīgu vadības un kontroles sistēmu esamību, kā arī Maksājumu iestādes amatpersonu 
iespējas veikt nepiecie�amās kontroles utt., tādējādi nodro�inot 2001.gada 2. marta Komisijas 
regulas 438/2001 9.pantā noteikto prasību izpildi.  

1332. Maksājumu iestāde apliecina, ka dotās izdevumu deklarācijas ir pareizas un tās sagatavotas, 
izmantojot uzskaites sistēmas, un to pamatā ir pārbaudīta pamatojo�ā dokumentācija. Ja 
izdevumu deklarācijā ir neprecizitātes, Maksājumu iestādei ir tiesības pārbaudīt visus tajā 
ietvertos izdevumus. Tiek nodro�ināta skaidra pienākumu nodalī�ana starp struktūrvienību, 
kura veic sertificē�anas funkcijas, un struktūrvienībām, kuras atbild par auditu un maksājumu 
veik�anu. Pirms izdevumu deklarāciju sertificē (apliecina) Maksājumu iestāde, Vado�ā 
iestāde (Finan�u ministrijas ES fondu departaments) nodro�ina pārliecību par vadības sistēmu 
un veiktajām kontrolēm. 

5.5.2. Finan�u kontrole 
1333. Saskaņā ar Komisijas regulas 438/2001 4., 10. un 15. pantu pastāv trīs finan�u kontroles 

galvenie elementi � vadības un kontroles sistēmu pārbaude, darbību pārbaudes izlases kārtā 
un deklarācija programmas noslēgumā. Visi �ie elementi tiks nodro�ināti ar Vado�ās iestādes 
un Maksājumu iestādes izveidotu oficiālu atskaitī�anās mehānismu palīdzību. Finan�u 
ministrijas Iek�ējā audita departaments atbildēs par ES struktūrfondu vadības un kontroles 
sistēmas pārbaudi. Ar 2003.gada 15. septembra Finan�u ministrijas rīkojumu noteikta kārtība, 
kā pārbaudīt līdzfinansēto produktu un pakalpojumu piegādi, deklarēto izdevumu esamību, kā 
veikt darbību pārbaudes izlases kārtā.  

Atsevi�ķu darbību fiziska pārbaude uz vietas  
1334. Saskaņā ar 2001.gada 2.marta Komisijas regulas 438/2001 4. pantu un 2003.gada 15. septembra 

Finan�u ministrijas rīkojumu otrā līmeņa starpniekinstitūcija pārbauda līdzfinansēto produktu 
un pakalpojumu piegādi un deklarēto izdevumu esamību. Granta shēmu gadījumā kontroles 
saskaņā ar 2001.gada 2.marta Komisijas regulas 438/2001 4. pantu atsevi�ķo darbību līmenī 
nodro�ina palīdzības saņēmējs. 

1335. Vado�ā iestāde ir sagatavojusi metodoloģiju otrā līmeņa starpniekinstitūcijām, lai nodro�inātu 
2001.gada 2.marta Komisijas regulas 438/2001 4. panta prasību izpildi.  

1336. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija (granta shēmu gadījumā � palīdzības saņēmējs) nodro�ina 
fiziskās pārbaudes, veicot projektu ievie�anas, uzraudzības un maksājumu kontroles 
funkcijas. 

1337. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijā (granta shēmu gadījumā � pie palīdzības saņēmēja) tiek 
nodro�ināta �āda funkciju nodalī�ana starp da�ādām struktūrvienībām: 

− darbības vadība (projektu atlase, līgumi ar palīdzības saņēmējiem u.c.); 
− atmaksas pieprasījumu pārbaude; 
− deklarēto izdevumu esamības pārbaude;  
− �o uzdevumu veik�anā netiek iesaistītas Iek�ējā audita struktūrvienības, lai 

nodro�inātu funkcijas norobe�o�anu no pārbaudēm, kuras minētas 2001.gada 
2.marta Komisijas regulas 438/2001 10. pantā. 

Darbību pārbaudes izlases kārtā  
1338. Saskaņā ar 2001.gada 2.marta Komisijas regulas 438/2001 10. pantu Vado�ās iestādes un otrā 

līmeņa starpniekinstitūcijas Iek�ējā audita struktūrienības veic �ādas kontroles funkcijas: 
− vadības un kontroles sistēmu efektivitātes pārbaude;  
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− atsevi�ķu izdevumu pārbaude, veicot darbību pārbaudes izlases kārtā. 
Pārbaudēs jāiekļauj vismaz 5% kopējo attiecināmo izdevumu un to pamatā 
jābūt raksturīgam apstiprināto darbību paraugam. 

1339. Finan�u ministrijas (un otrā līmeņa starpniekinstitūciju) Iek�ējā audita departamentam / 
struktūrvienībām jābūt funkcionāli neatkarīgām no citām projektu atlases, ievie�anas un 
maksājumu procedūrās iesaistītajām struktūrvienībām. 

1340. Finan�u ministrijas Iek�ējā audita departaments izstrādā metodoloģiju starpniekinstitūcijām, lai 
nodro�inātu 2001.gada 2.marta Komisijas regulas 438/2001 10. panta prasību izpildi. 

1341. Lai nodro�inātu instituctionālo kapacitāti un nepiecie�amo vadības un kontroles procedūru 
ievie�amu, Finan�u ministrija ir izstrādājusi prasības vadības un kontroles sistēmām otrā 
līmeņa starpniekinstitūcijām. Pirms VPD izpildes uzsāk�anas Finan�u ministrijas Iek�ējā 
audita departaments gūs pārliecību par otrā līmeņa starpniekinstitūciju izveidotajām vadības 
un kontroles sistēmām. 

1342. Finan�u ministrijas Iek�ējā audita departaments atbild par ziņojuma sagatavo�anu atbilstīgi 
Komisija regulas 438/2001 13.pantam. Otrā līmeņa starpniekinstitūciju Iek�ējā audita 
struktūrvienības nodro�inās visu nepiecie�amo informāciju minētā ziņojuma sagatavo�anai. 

KONTROLES
VIENĪBA

PALĪDZĪBAS
SAŅĒMĒJI

MAKSĀJUMU IESTĀDE

IEK�ĒJAIS  AUDITS

VADO�Ā IESTĀ
DE

IEVIE�ANAS VIENĪ
BA IEK�ĒJAIS AUDITS

STARPNIEKINSTITŪ
CIJA

ZIŅOJUMU VĒ
RTĒ�ANA

5% IZLASES PĀ
RBAUDE

APLIEICINAJUMA
AUDITI

PALĪDZĪBAS
SAŅĒMĒJI

PALĪDZĪBAS
SAŅĒMĒJI

AUDITA METODOLOĢ
IJA

AUDITA ZIŅOJUMU
VERTĒ�ANA

10.PANTA  SISTĒMU
AUDITI

4.PANTA FIZISKA S
PĀRBAUDES

ZIŅOJUMI

VIENĪBU SALĪDZINO�Ā
PĀRBAUDE

10.PANT
S

Finan�u kontroles uzbūve saskaņā ar 2001. gada 2. marta Komisijas regulas 438/2001 4. un 10.
pantu
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Deklarācijas programmas noslēgumā 
1343. Deklarācijas programmas noslēgumā saskaņā ar Komisijas regulas 438/2001 15. pantu sagatavo 

Finan�u ministrijas Finan�u kontroles departaments. Finan�u kontroles departaments ir no 
Vado�ās iestādes (Eiropas fondu departamenta) un Maksājumu iestādes funkcionāli atsevi�ķa 
administratīvā vienība. 

1344. Vado�ā iestāde, Maksājumu iestāde un pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas nodro�ina visu 
nepiecie�amo dokumentāciju un informāciju Finan�u ministrijas Finan�u kontroles 
departamentam, lai nodro�inātu programmas noslēguma deklarācijas sagatavo�anu.  
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5.5.3. Ziņojumi par neatbilstībām  
1345. Saskaņā ar 2003.gada 15. septembra Finan�u ministrijas rīkojumu galvenos principus un 

prasības kārtības izstrādā�anai ziņojumiem par neatbilstībām sagatavo Vado�ā iestāde. Veicot 
�o funkciju, Vado�ā iestāde pieprasīs, lai otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, pirmā līmeņa 
starpniekinstitūcijas/ nozaru ministrijas un granta shēmu gadījumā � palīdzības saņēmēji 
regulāri ziņotu par jebkurām �ādām neatbilstībām, lai tiktu veikta neatbilstību izpēte un 
nepiecie�amie koriģējo�ie pasākumi. Izdevumu sertificē�anas nolūkā Vado�ā iestāde ziņos par 
visām �ādām neatbilstībām Maksājumu iestādei, kā arī Eiropas Komisijai. 
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5.6. Novērtējums 
1346. Saskaņā ar 1999.gada 21. jūnija Padomes regulas 1260/1999 41. un 43.panta prasībām VPD 

tiek veikts ex � ante (sākotnējais) novērtējums un ex � post novērtējums (pēcnovērtējums). 
Pateicoties saīsinātam programmē�anas periodam Latvijā, Eiropas Komisija nepieprasa 
starpposma novērtējuma veik�anu. Vado�ā iestāde ir izstrādājusi ex � ante novērtējuma 
veik�anas kārtību. Atbilsto�i Vado�ās iestādes struktūrai par novērtējumu organizē�anu 
Saskaņā ar 1999.gada 21. jūnija Padomes regulas 1260/1999 41. un 43.panta prasībām atbild 
Uzraudzības un kontroles nodaļa. Vado�ā iestāde var organizēt virkni tematisku novērtējumu, 
kas arī ļautu veidot nepiecie�amo novērtē�anas kapacitāti struktūrfondu apsaimnieko�anā 
iesaistītajās institūcijās. Par veiktās novērtē�anas rezultātiem tiks informēta Uzraudzības 
komiteja. 

Sākotnējais novērtējums 
1347. Sākotnējā novērtējuma mērķis ir radīt pamatu VPD un Programmas papildinājuma 

sagatavo�anai. Sākotnējais novērtējums ir mijiedarbīgs process, kurā eksperti, kuri nav tie�i 
iesaistīti VPD sagatavo�anā, sniedz vērtējumu un rekomendācijas par dokumenta izstrādi, lai 
nodro�inātu tā kvalitātes uzlabo�anos, kā arī nodro�inātu tā atbilstību ekonomiskajām un 
sociālajām vajadzībām. 

1348. Sākotnējo novērtējumu veica neatkarīgi eksperti, un tas bija pamats VPD precizē�anai. 

Pēcnovērtējums 
1349. Saskaņā ar Padomes regulas 1260/1999 43.pantu par pēcnovērtējumu atbild Eiropas Komisija 

sadarbībā ar Vado�o institūciju. 

1350. Pēcnovērtējums skars resursu izmanto�anu, kā arī VPD efektivitāti un lietderību un tā ietekmi, 
un ļaus izdarīt secinājumus par ekonomiskās un sociālās kohēzijas politiku. Tas skars 
faktorus, veicina veiksmīgu vai neveiksmīgu ievie�anu, kā arī sasniegumus un rezultātus. 

1351. Pēcnovērtējumu veic neatkarīgi eksperti, un to pabeidz ne vēlāk kā trīs gadus pēc 
programmē�anas posma beigām. 

 

5.7. Informācija un publicitāte 
1019.  Informācijas un publicitātes pasākumi attiecībā uz struktūrfondu palīdzību, lai 

veicinātu sabiedrības informētību par Eiropas Savienības darbību, ir iekļauti VPD nodaļā 
�Publicitātes pasākumi. 

 

 

 



 

6. Finansē�anas plāns 
 

26. tabula. Finansējuma plāns (eiro) 82. 

 Publiskais finansējums 

 Kopienas līdzfinansējums Latvijas valsts finansējums 

Prioritāte/ 
gads 

Izmaksas - 
kopā 

Kopā  
Kopā  ERAF ESF ELVGF ZVFI Kopā  Valsts 

Pa�va
ldība

s  
Cits  

Privātais 
finansēju

ms 

Kohēzija
s fonds 

Cits ES 
finansēju

ms 
(Interreg 

Equal) 

EIB83 

1. prioritāte 
Līdzsvarotas 
teritoriālās 
attīstības 

veicinā�ana  

269 199 046 269 199 046 203 810 000 203 810 000    65 389 046        

2004 69 345 073 69 345 073 52 501 000 52 501 000    16 844 073        

2005 97 342 775 97 342 775 73 698 000 73 698 000    23 644 775        

2006 102 511 198 102 511 198 77 611 000 77 611 000    24 900 198        

2. prioritāte 
Uzņēmējdarbī

bas un 
inovāciju 

veicinā�ana  

208 522 670 208 522 670 156 392 000 156 392 000    52 130 670        

                                                 
82 Fondu ieguldījums norādīts kā kopējo publisko izdevumu daļa, izņemot ZVFI, kur tas aprēķināts kā kopējo attiecināmo izmaksu daļa 
83 Saskaņā ar VPD un Kohēzijas fonda stratēģijām programmē�anas periodam no 2004-2006, Eiropas Investīciju bankas ieguldījums varētu būt EUR 150 miljoni, no kuriem aptuveni 
60% varētu novirzīt VPD ietvaros ieviestiem projektiem. �ī summa ir indikatīva un nekādā gadījumā neizslēdz iespēju Latvijas valdībai ņemt aizdevumu. 
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 Publiskais finansējums 

 Kopienas līdzfinansējums Latvijas valsts finansējums 

Prioritāte/ 
gads 

Izmaksas - 
kopā 

Kopā  
Kopā  ERAF ESF ELVGF ZVFI Kopā  Valsts 

Pa�va
ldība

s  
Cits  

Privātais 
finansēju

ms 

Kohēzija
s fonds 

Cits ES 
finansēju

ms 
(Interreg 

Equal) 

EIB83 

2004 53 716 000 53 716 000 40 287 000 40 287 000    13 429 000        

2005 75 401 335 75 401 335 56 551 000 56 551 000    18 850 335        

2006 79 405 335 79 405 335 59 554 000 59 554 000    19 851 335        

3. prioritāte 
Cilvēkresursu 

attīstība un 
nodarbinātības 

veicinā�ana 

174 891 542 174 891 542 132 745 000  132 745 000   42 146 542        

2004 45 051 914 45 051 914 34 195 000  34 195 000   10 856 914        

2005 63 241 319 63 241 319 48 001 000  48 001 000   15 240 319        

2006 66 598 309 66 598 309 50 549 000  50 549 000   16 049 309        

4. prioritāte 
Lauku un 

zivsaimniecību 
attīstības 

veicinā�ana  

180851128 170143725 115 668 000   91 333 000 24 335 000 54 475 725    10707403    

2004 46 587 214 43 828 852 29 796 000   23 527 000 6 269 000 14032852    2758362    

2005 65 394 801 61 523 241 41 825 000   33 026 000 8 799 000 19698241    3871560    

2006 68 869 113 64 791 632 44 047 000   34 780 000 9 267 000 20744632    4077481    
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 Publiskais finansējums 

 Kopienas līdzfinansējums Latvijas valsts finansējums 

Prioritāte/ 
gads 

Izmaksas - 
kopā 

Kopā  
Kopā  ERAF ESF ELVGF ZVFI Kopā  Valsts 

Pa�va
ldība

s  
Cits  

Privātais 
finansēju

ms 

Kohēzija
s fonds 

Cits ES 
finansēju

ms 
(Interreg 

Equal) 

EIB83 

4.1. 
apak�prioritāt

e  

Lauksaimniecī
bas un lauku 

attīstības 
veicinā�ana 

137 956 335 137 956 335 91 333 000   91 333 000  46623335        

2004 35 536 977 35 536 977 23 527 000   23 527 000  12009977        

2005 49 884 991 49 884 991 33 026 000   33 026 000  16858991        

2006 52 534 367 52 534 367 34 780 000   34 780 000  17754367        

4.2. 
apak�prioritāt

e  

Ilgtspējīgas 
zivsaimniecība

s attīstības 
veicinā�ana  

42894793 32187390 24 335 000    24 335 000 7852390    10707403    

2004 11050237 8291875 6 269 000    6 269 000 2022875    2758362    

2005 15509810 11 638 250 8 799 000    8 799 000 2839250    3871560    

2006 16 334 746 12 257 265 9 267 000    9 267 000 2990265    4077481    

5. prioritāte 
Tehniskā 
palīdzība  

22605109 22605109 16953826 9000826 5953000 2000000  5651283        
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 Publiskais finansējums 

 Kopienas līdzfinansējums Latvijas valsts finansējums 

Prioritāte/ 
gads 

Izmaksas - 
kopā 

Kopā  
Kopā  ERAF ESF ELVGF ZVFI Kopā  Valsts 

Pa�va
ldība

s  
Cits  

Privātais 
finansēju

ms 

Kohēzija
s fonds 

Cits ES 
finansēju

ms 
(Interreg 

Equal) 

EIB83 

2004 5741855 5741855 4306389 2257740 1533460 515189  1435466        

2005 8228042 8228042 6171030 3295321 2152533 723176  2057012        

2006 8635212 8635212 6476407 3447765 2267007 761635  2158805        

Saistībā ar 
ERAF 12001104 12001104 9000826 9000826    3000278        

2004 3010321 3010321 2257740 2257740    752581        

2005 4393762 4393762 3295321 3295321    1098441        

2006 4597057 4597021 3447765 3447765    1149256        

Saistībā ar 
ESF  7937336 7937336 5953000  5953000   1984336        

2004 2044614 2044614 1533460  1533460   511154        

2005 2870045 2870045 2152533  2152533   717512        

2006 3022677 3022677 2267007  2267007   755670        

Saistībā ar 
ELVGF 2666669 2666669 2000000   2000000  666669        

2004 686920 686920 515189   515189  171731        

2005 964235 964235 723176   723176  241059        
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 Publiskais finansējums 

 Kopienas līdzfinansējums Latvijas valsts finansējums 

Prioritāte/ 
gads 

Izmaksas - 
kopā 

Kopā  
Kopā  ERAF ESF ELVGF ZVFI Kopā  Valsts 

Pa�va
ldība

s  
Cits  

Privātais 
finansēju

ms 

Kohēzija
s fonds 

Cits ES 
finansēju

ms 
(Interreg 

Equal) 

EIB83 

2006 1015514 1015514 761635   761635  253879        

KOPĀ 856 069 495 845 362 092 625 568 826 369 202 826 138 698 000 93 333 000 24 335 000 219 793 266    10707403    

2004 220 442 056 217 683 694 161 085 389 95 045 740 35 728 460 24 042 189 6 269 000 56 598 305    2758362    

2005 309 608 272 305 736 712 226 246 030 133 544 321 50 153 533 33 749 176 8 799 000 79 490 682    3871560    

2006 326 019 167 321 941 686 238 237 407 140 612 765 52 816 007 35 541 635 9 267 000 83 704 279    4077481    

ERAF � kopā  489 722 820 489 722 820 369 202 826 369 202 826    120 519 994        

2004 126 071 394 126 071 394 95 045 740 95 045 740    31 025 654        

2005 177 137 872 177 137 872 133 544 321 133 544 321    43 593 551        

2006 186 513 554 186 513 554 140 612 765 140 612 765    45 900 789        

ESF � kopā  182 828 878 182 828 878 138 698 000  138 698 000   44 130 878        

2004 47 096 528 47 096 528 35 728 460  35 728 460   11 368 068        

2005 66 111 364 66 111 364 50 153 533  50 153 533   15 957 831        

2006 69 620 986 69 620 986 52 816 007  52 816 007   16 804 979        

ELVGF � kopā  140 623 004 140 623 004 93 333 000   93 333 000  47290004        

2004 36 223 897 36 223 897 24 042 189   24 042 189  12181708        
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 Publiskais finansējums 

 Kopienas līdzfinansējums Latvijas valsts finansējums 

Prioritāte/ 
gads 

Izmaksas - 
kopā 

Kopā  
Kopā  ERAF ESF ELVGF ZVFI Kopā  Valsts 

Pa�va
ldība

s  
Cits  

Privātais 
finansēju

ms 

Kohēzija
s fonds 

Cits ES 
finansēju

ms 
(Interreg 

Equal) 

EIB83 

2005 50 849 226 50 849 226 33 749 176   33 749 176  17100050        

2006 53 549 881 53 549 881 35 541 635   35 541 635  18008246        

ZVFI � kopā  42 894 793 32 187 390 24 335 000    24 335 000 7852390    10707403    

2004 11 050 237 8 291 875 6 269 000    6 269 000 2022875    2758362    

2005 15 509 810 11 638 250 8 799 000    8 799 000 2839250    3871560    

2006 16 334 746 12 257 265 9 267 000    9 267 000 2990265    4077481    



 

7. Standarta nodaļa par papildinātības principu 1. mērķim  
1020.  Papildinātības izvērtējums 2004. � 2006.gada programmē�anas periodam notiks divos 

punktos. Tiks veikts ex ante (sākotnējais) izvērtējums un izvērtējums perioda noslēgumā.  

Ex ante izvērtējums 
1021.  Kā norādīts 7. tabulā, pamatojoties uz Latvijas institūciju iesniegto informāciju, 

Komisijas dienesti un Latvijas institūcijas ir noteiku�i gada vidējos nacionālos publiskos 
attiecināmos izdevumus, kādi jānodro�ina laika periodā no 2004.-2006.gadam, visiem 
1. mērķa reģioniem kopā kā 258,2 miljoni € (1999.gada cenās). Salīdzinot ar atsauces perioda 
vidējiem izdevumiem, pieaugums ir 2,8 %. Atsauces periodu nosaka kā vidējo pēdējo divu 
gadu summu, par kuriem ir pieejami dati par galīgajiem faktiskajiem izdevumiem. Latvijas 
gadījumā tas ir 2001. un 2002.gads. 

1022.  Latvijas institūcijas nodro�ina Komisijai atbilstīgu informāciju un jebkurā 
programmē�anas perioda punktā informēs Komisiju par notikumiem, kas varētu apdraudēt tās 
spēju saglabāt izdevumus noteiktajā līmenī. 

Izvērtējums perioda noslēgumā  
1023.  Izvērtējums notiks pirms 2007.gada 31. decembra. Papildinātība uzskatāma par 

apstiprinātu, ja gada vidējie nacionālie publiskie attiecināmie izdevumi laika posmā no 
2004.gada līdz 2006.gadam ir sasniegu�i vismaz ex � ante izvērtējuma laikā nolemto 
izdevumu līmeni. Informācijas neiesnieg�ana vai metodoloģiski nepietiekamas informācijas 
iesnieg�ana tiks uzskatīta par neatbilstību. Tādēļ Latvijas institūcijas sniegs informāciju 
atbilsto�i �ādam grafikam: 

− līdz 2007.gada 31.jūlijam: kopējo un gada tabulu prezentācija ar finansiālajiem 
datiem par 2004. un 2005.gadu, kā arī provizoriskajiem datiem par 2006.gadu; 

− līdz 2007.gada 31.oktobrim: ja nepiecie�ams, metodoloģijas uzlabojumi saskaņā 
ar Komisijas komentāriem; 

− līdz 2007.gada 31.decembrim: jebkuras papildu informācijas iesnieg�anas 
termiņ�. 

1024.  Latvijas institūcijas informēs Uzraudzības komiteju par izvērtējumu rezultātiem, kas tiks 
ņemti vērā, gatavojoties nākamajiem programmē�anas periodiem.  
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7. tabula: Publiskie vai citi līdzvērtīgi struktūrfondu izdevumi Latvijas 1. mērķa reģioniem (miljonos €, 1999.gada cenās) 

 Gada vidējais atsauces periodā Gada vidējais 2004. � 2006.gadā 

 Kopā 
(1) 

t.sk.: 
valsts 

uzņēmu
mi84 

VPD Bez ES 
līdzfina
nsējuma 

 

Kopā  Kopā t.sk.: 
valsts 

uzņēmu
mi 

(2) 

VPD Bez ES 
līdzfina
nsējuma 

Kopā  

 Nac.  Nac.  ES Nac. Nac. Nac. Nac. + 
ES 

Nac. + 
ES 

ES Nac. Nac. Nac. 

1 2 3 4 5 6 

 

7 

=2 

8 9 10 11 12 13 

=11+12 

=8-10 

1. Bāzes infrastruktūra 

- Transports 

- Telekomunikācijas un IKT 

- Enerģētika 

- Vide & ūdenssaimniecība 

- Veselība, izglītība, sociālā 
infrastruktūra 

57,91 

33,79 

0 

2,34 

5,28 

16,51 

137,76 

 N 

O 

T 

 

A 
P 
P 
L 
I 

N 

O 

T 

 

A 
P 
P 
L 
I 

57,91 

33,79 

0 

2,34 

5,28 

16,51 

137,76 

57,91 

33,79 

0 

2,34 

5,28 

16,51 

137,76 

86,29 

47,63 

4,01 

5,35 

8,29 

21,02 

157,36 

 27,38 

13,84 

3,01 

3,01 

3,01 

4,51 

19,60 

9,11 

4,61 

1,00 

1,00 

1,00 

1,50 

6,53 

49,80 

29,18 

0 

1,34 

4,28 

15,01 

131,27 

58,91 

33,79 

1,00 

2,34 

5,28 

16,51 

137,76 

                                                 
84 Valsts bud�eta dotācijas neprivatizētiem uzņēmumiem, kuri apkalpo pa�valdības, iekļautas 2.ailē. 
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2. Cilvēkresursi 

- Nodarbinātības veicinā�ana 

- Izglītība un mū�izglītība  

- Sociālā atstumtība 

3. Uzņēmējdarbības vide 

- Lauksaimniecība/ lauku 
attīstība/ zivsaimniecība 

- Rūpniecība un pakalpojumi 

- RTD 

- Tūrisms 

4. Pārējie 

8,30 

 

121,32 

8,14 

55,58 

 

41,21 

2,18 

11,81 

0,38 

0 

C 
A 
B 
L 
E 

C 
A 
B 
L 
E 

8,30 

 

121,32 

8,14 

55,58 

 

41,21 

2,18 

11,81 

0,38 

0 

8,30 

 

121,32 

8,14 

55,58 

 

41,21 

2,18 

11,81 

0,38 

0 

16,73 

 

128,77 

11,86 

103,57 

 

58,29 

27,09 

14,58 

3,61 

3,34 

8,43 

 

7,45 

3,72 

42,88 

 

17,08 

20,32 

2,77 

2,71 

2,5 

2,81 

 

2,48 

1,24 

14,28 

 

5,69 

6,77 

0,92 

0,90 

0,84 

5,49 

 

118,84 

6,90 

46,41 

 

35,52 

0 

10,89 

0 

0 

8,30 

 

121,32 

8,14 

60,69 

 

41,21 

6,77 

11,81 

0,90 

0,84 

Kopā  251,25  0 0 251,25 251,25 350,56  92,36 30,76 227,44 258,20 

 
(1) Tajā skaitā nacionālais līdzfinansējums pirmsiestā�anās finan�u instrumentiem.  
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8. Valsts atbalsts 
 

Visu pasākumu ietvaros garantētais valsts atbalsts būs:  

- vai nu atbilstīgs de minimis nosacījumam, vai arī  

- tiks piemērots saskaņā ar izņēmuma nosacījumu, kur� izklāstīts Padomes 07.05.1998 regulā Nr. 994/98 (OJ EC L 142, datēts 15.04.1998), vai arī  

- tiks nodro�ināts saistībā ar iepriek� izklāstītajām deklarētajām un apstiprinātajām valsts atbalsta shēmām, vai  

- tiks nodro�ināts saskaņā ar Kopienas noteikumiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai, zivsaimniecībai un akvakultūrai. 

 

Pieļaujama atbalsta kumulācija no da�ādām atbalsta shēmām un no da�ādiem avotiem. Kopējam atbalsta apjomam piemērojami EK normatīvo aktu noteiktie 
atbalsta apjoma griesti, ja: 

- palīdzība vienlaicīgi tiek pie�ķirta vairākās atbalsta shēmās; 

- ja atbalsts tiek sniegts no vietējiem, reģionāliem, valsts vai kopienas avotiem. 

 

Iepriek� minētais nosacījums ir spēkā arī, ja atbalsts tiek pie�ķirts kā de minimis atbalsts. 

 

Pasāku
ma 
numurs 

Atbalsta pasākuma nosaukums (granta shēma) Valsts atbalsta numurs Atsauce uz 
apstiprinājuma 
vēstuli 

Atbalsta 
pasākuma (granta 
shēmas) ilgums 
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Pasāku
ma 
numurs 

Atbalsta pasākuma nosaukums (granta shēma) Valsts atbalsta numurs Atsauce uz 
apstiprinājuma 
vēstuli 

Atbalsta 
pasākuma (granta 
shēmas) ilgums 

4.1.1. Pasākums: Vides infrastruktūras un tūrisma attīstības iespēju 
uzlabo�ana  
 

Eiropas Kopienas 
dibinā�anas līguma 87. panta 
(1) punktā paredzētais valsts 
atbalsts �ī pasākuma ietvaros 
netiek pie�ķirts  

 2004-2006 
 

4.1.2. Pasākums: Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  Eiropas Kopienas 
dibinā�anas līguma 87. panta 
(1) punktā paredzētais valsts 
atbalsts �ī pasākuma ietvaros 
netiek pie�ķirts 

 2004-2006 
 

4.1.3. Pasākums: Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība Eiropas Kopienas 
dibinā�anas līguma 87. panta 
(1) punktā paredzētais valsts 
atbalsts �ī pasākuma ietvaros 
netiek pie�ķirts 

 2004-2006 
 

4.1.4. Pasākums: Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras 
attīstība 

Eiropas Kopienas 
dibinā�anas līguma 87. panta 
(1) punktā paredzētais valsts 
atbalsts �ī pasākuma ietvaros 
netiek pie�ķirts 

 2004-2006 

4.2.1. Pasākums: Atbalsts inovāciju attīstībai  
 
Granta shēma: Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai  
 
Granta shēma: Atbalsts konsultāciju pakalpojumiem un 
komercuzņēmumu līdzdalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības 
misijās  

 
 
LV/12/2003 
 
LV/15/2003 
 

 
 
Tiek gaidīta 
 
Tiek gaidīta 

 
 
2004-2006 
 
2004-2006 
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Pasāku
ma 
numurs 

Atbalsta pasākuma nosaukums (granta shēma) Valsts atbalsta numurs Atsauce uz 
apstiprinājuma 
vēstuli 

Atbalsta 
pasākuma (granta 
shēmas) ilgums 

4.2.2. Pasākums: Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība 
 
Granta shēma: Atbalsts uzņēmējdarbības infrastruktūras 
modernizācijai  
 

 
 
LV/14/2003 
 

 
 
Tiek gaidīta 

 
 
2004-2006 

4.2.3. Pasākums: MVU uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu stiprinā�ana  
 
Granta shēma: Atbalsts konsultāciju pakalpojumiem un 
komercuzņēmumu līdzdalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības 
misijās  

 
 
LV/15/2003 
 

 
 
 
Tiek gaidīta 

 
 
 
2004-2006 
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Pasāku
ma 
numurs 

Atbalsta pasākuma nosaukums (granta shēma) Valsts atbalsta numurs Atsauce uz 
apstiprinājuma 
vēstuli 

Atbalsta 
pasākuma (granta 
shēmas) ilgums 

4.2.4. Pasākums: Pieeja finansējumam MVU 
 
Granta shēma: Aizdevumu programma MVU attīstībai 
 
 
 
 
Granta shēma: Latvijas Garantiju aģentūras aizdevumu garantiju 
granta shēma  
 
Granta shēma: Atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu riska kapitālam  
 
Granta shēma: Komercdarbības attīstība īpa�a atbalsta reģionos  
 

 
 
Piemērojami Komisijas 
regulas Nr. 70/2001 
nosacījumi (no iestā�anās ES 
datuma) 
 
 
LV 7/2003 
 
 
LV/11/2003 
 
 
LV 8/2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tiek gaidīta 
 
 
Tiek gaidīta 
 
 
Tiek gaidīta 

 
 
2004-2006 
 
 
 
 
2004-2006 
 
 
2004-2006 
 
 
2004-2006 
 

4.2.5. Pasākums: Valsts pētījumu attīstība  
 

Eiropas Kopienas 
dibinā�anas līguma 87. panta 
(1) punktā paredzētais valsts 
atbalsts �ī pasākuma ietvaros 
netiek pie�ķirts 

 2004-2006 
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Pasāku
ma 
numurs 

Atbalsta pasākuma nosaukums (granta shēma) Valsts atbalsta numurs Atsauce uz 
apstiprinājuma 
vēstuli 

Atbalsta 
pasākuma (granta 
shēmas) ilgums 

4.3.1. Pasākums: Nodarbinātības veicinā�ana 
 
Granta shēma: Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas cel�anai, 
pārkvalifikācijai un tālākizglītībai  
 
Shēma:Darba tirgus attīstības pētījumu projekti  

 
 
LV/13/2003 
 
 
Eiropas Kopienas 
dibinā�anas līguma 87. panta 
(1) punktā paredzētais valsts 
atbalsts �ī pasākuma ietvaros 
netiek pie�ķirts 
Gadījumos, kurus iespējams 
klasificēt kā valsts atbalstu, 
piemērojami de minimis 
regulas (Nr. 69/2001) 
nosacījumi 
 

 
 
Tiek gaidīta 

 
 
2004-2006 
 
 
 
2004-2006 
 

4.3.2. Pasākums: Izglītības un tālākizglītības attīstība  Eiropas Kopienas 
dibinā�anas līguma 87. panta 
(1) punktā paredzētais valsts 
atbalsts �ī pasākuma ietvaros 
netiek pie�ķirts 

 2004-2006 
 

4.3.3. Pasākums: Sociālās atstumtības apkaro�ana  Eiropas Kopienas 
dibinā�anas līguma 87. panta 
(1) punktā paredzētais valsts 
atbalsts �ī pasākuma ietvaros 
netiek pie�ķirts 

 2004-2006 
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Pasāku
ma 
numurs 

Atbalsta pasākuma nosaukums (granta shēma) Valsts atbalsta numurs Atsauce uz 
apstiprinājuma 
vēstuli 

Atbalsta 
pasākuma (granta 
shēmas) ilgums 

4.4.1.1. Pasākums: Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos  
 
Atbilstīgs Padomes regulas (EC) Nr. 1257/1999 4. pantam 
 

 
 
 �is pasākums tiks īstenots 
saskaņā ar 17.5.1999 
Padomes regulu (CE) 
Nr. 1257/1999  

  
 
2004-2006 

4.4.1.2. Pasākums: Atbalsts jaunajiem zemniekiem 
Atbilstīgs Padomes regulas (EC) Nr. 1257/1999 8. pantam 
 

 
�is pasākums tiks īstenots 
saskaņā ar 17.5.1999 
Padomes regulu (CE) 
Nr. 1257/1999 

  
 
2004-2006 

4.4.1.3. Pasākums: Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga 
uzlabo�ana  
 
Atbilstīgs Padomes regulas (EC) Nr. 1257/1999 25. pantam 
 

 
�is pasākums tiks īstenots 
saskaņā ar 17.5.1999 
Padomes regulu (CE) 
Nr. 1257/1999 

  
 
 
2004-2006 

4.4.1.4. Pasākums: Lauku teritoriju adaptācijas un attīstības veicinā�ana  
 
- Zemes ierīcība 
Atbilstīgs Padomes regulas (EC) Nr. 1257/1999 33. pantam 
 
 
 
 
- Lauksaimniecības un lauksaimniecībai tuvu aktivitā�u da�ādo�ana  
 
 
 

 
 
�is pasākums tiks īstenots 
saskaņā ar 17.5.1999 
Padomes regulu (CE) 
Nr. 1257/1999 
  
 
�is pasākums tiks īstenots 
saskaņā ar 17.5.1999 
Padomes regulu (CE) 
Nr. 1257/1999 
Gadījumos, kurus iespējams 

 
 

 
2004-2006 
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Pasāku
ma 
numurs 

Atbalsta pasākuma nosaukums (granta shēma) Valsts atbalsta numurs Atsauce uz 
apstiprinājuma 
vēstuli 

Atbalsta 
pasākuma (granta 
shēmas) ilgums 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Tūrisma un amatniecības veicinā�ana  
Atbilstīgs Padomes regulas (EC) Nr. 1257/1999 33. pantam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pamatpakalpojumi lauku ekonomikai un iedzīvotājiem  
Atbilstīgs Padomes regulas (EC) Nr. 1257/1999 33. pantam  
 
 
 
 

klasificēt kā valsts atbalstu, 
kur� neatbilst 1. pielikumā 
uzskaitītajiem produktiem, 
piemērojami de minimis 
regulas (Nr. 69/2001) 
nosacījumi, bet no ES 
iestā�anās datuma � arī mazo 
un vidējo uzņēmumu atbalsta 
regulas nosacījumi (Nr. 
70/2001)  
 
 
�is pasākums tiks īstenots 
saskaņā ar 17.5.1999 
Padomes regulu (CE) 
Nr. 1257/1999 
Gadījumos, kurus iespējams 
klasificēt kā valsts atbalstu, 
kur� neatbilst 1. pielikumā 
uzskaitītajiem produktiem, 
piemērojami de minimis 
regulas (Nr. 69/2001) 
nosacījumi, bet no ES 
iestā�anās datuma � arī mazo 
un vidējo uzņēmumu atbalsta 
regulas nosacījumi (Nr. 
70/2001)  
 
 
�is pasākums tiks īstenots 
saskaņā ar 17.5.1999 
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Pasāku
ma 
numurs 

Atbalsta pasākuma nosaukums (granta shēma) Valsts atbalsta numurs Atsauce uz 
apstiprinājuma 
vēstuli 

Atbalsta 
pasākuma (granta 
shēmas) ilgums 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Lauku ainavas saglabā�ana 
Atbilstīgs Padomes regulas (EC) Nr. 1257/1999 33. pantam 
 
 
 
- Konsultatīvie pakalpojumi zemnieku saimniecībām  
Atbilstīgs Padomes regulas (EC) Nr. 1257/1999 33. pantam  

Padomes regulu (CE) 
Nr. 1257/1999 
Gadījumos, kurus iespējams 
klasificēt kā valsts atbalstu, 
kur� neatbilst 1. pielikumā 
uzskaitītajiem produktiem, 
piemērojami de minimis 
regulas (Nr. 69/2001) 
nosacījumi, bet no ES 
iestā�anās datuma � arī mazo 
un vidējo uzņēmumu atbalsta 
regulas nosacījumi (Nr. 
70/2001)  
 
 
�is pasākums tiks īstenots 
saskaņā ar 17.5.1999 
Padomes regulu (CE) 
Nr. 1257/1999 
 
�is pasākums tiks īstenots 
saskaņā ar 17.5.1999 
Padomes regulu (CE) 
Nr. 1257/1999 
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Pasāku
ma 
numurs 

Atbalsta pasākuma nosaukums (granta shēma) Valsts atbalsta numurs Atsauce uz 
apstiprinājuma 
vēstuli 

Atbalsta 
pasākuma (granta 
shēmas) ilgums 

4.4.1.5. Pasākums: Me�saimniecības attīstība 
 
Atbilstīgs Padomes regulas (EC) Nr. 1257/1999 30. pantam 

 
 
 �is pasākums tiks īstenots 
saskaņā ar 17.5.1999 
Padomes regulu (CE) 
Nr. 1257/1999 
Gadījumos, kurus iespējams 
klasificēt kā valsts atbalstu, 
kur� neatbilst 1. pielikumā 
uzskaitītajiem produktiem, 
piemērojami de minimis 
regulas (Nr. 69/2001) 
nosacījumi, bet no ES 
iestā�anās datuma � arī mazo 
un vidējo uzņēmumu atbalsta 
regulas nosacījumi (Nr. 
70/2001)  

 
 
 
 

 
 
2004-2006 

4.4.1.6. Pasākums: Vietējās kapacitātes attīstī�ana (LEADER+ veida 
pasākums) 
 

 
 �is pasākums tiks īstenots 
saskaņā ar 17.5.1999 
Padomes regulu (CE) 
Nr. 1257/1999 

  
2004-2006 

4.4.1.7. Pasākums: Apmācība 
 
Atbilstīgs Padomes regulas (EC) Nr. 1257/1999 9. pantam  

 
 
�is pasākums tiks īstenots 
saskaņā ar 17.5.1999 
Padomes regulu (CE) 
Nr. 1257/1999 

  
 
2004-2006 
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Pasāku
ma 
numurs 

Atbalsta pasākuma nosaukums (granta shēma) Valsts atbalsta numurs Atsauce uz 
apstiprinājuma 
vēstuli 

Atbalsta 
pasākuma (granta 
shēmas) ilgums 

4.4.2.1. Pasākums: Zvejas intensitātes sabalansē�ana  
 
Pilnībā atbalstāms saskaņā ar Padomes regulas (EC) Nr. 2792/1999 
7.pantu, III. PIELIKUMA 1.pantu 1. punktu un 
Padomes regulas (EC) 2369/2002 1.panta 7.punktu 
 

 
Valsts atbalsta shēmām, 
kuras skar ZVFI finansētas 
darbības, �īs programmas 
ietvaros piemērojami 
Padomes regulas (EC) Nr. 
2792/1999 19.panta (2) 
punkta nosacījumi ar 
grozījumiem, kuri veikti ar 
2002.gada 20. decembra 
Padomes regulu Nr. 
2369/2002  
 

 
 
 

 
2004-2006 

4.4.2.2. Pasākums: Flotes atjauno�ana un zvejas kuģu modernizē�ana  
 
Pilnībā atbalstāms saskaņā ar Padomes regulas (EC) Nr. 2792/1999 
9.pantu, III. PIELIKUMA 1.pantu 3. punktu un 
Padomes regulas (EC) 2369/2002 1.panta 9.punktu, III. PIELIKUMA 
3.pantu  
 

 
Valsts atbalsta shēmām, 
kuras skar ZVFI finansētas 
darbības, �īs programmas 
ietvaros piemērojami 
Padomes regulas (EC) Nr. 
2792/1999 19.panta (2) 
punkta nosacījumi ar 
grozījumiem, kuri veikti ar 
2002.gada 20. decembra 
Padomes regulu Nr. 
2369/2002 
 

 
 

 
 
2004 



Latvijas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programma 2004. - 2006.gadam (04.12.2003.) 
 

320 

Pasāku
ma 
numurs 

Atbalsta pasākuma nosaukums (granta shēma) Valsts atbalsta numurs Atsauce uz 
apstiprinājuma 
vēstuli 

Atbalsta 
pasākuma (granta 
shēmas) ilgums 

4.4.2.3. Pasākums: Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un 
mārketinga, zvejas ostu aprīkojuma un akvakultūras attīstība  
 
Pilnībā atbalstāms saskaņā ar Padomes regulas (EC) Nr. 2792/1999 
13.pantu, III. PIELIKUMA 2.panta 4. punktu; 
13.pantu, III. PIELIKUMA 2.panta 3. punktu; 
13.pantu, III. PIELIKUMA 2.panta 2. punktu. 

 
Valsts atbalsta shēmām, 
kuras skar ZVFI finansētas 
darbības, �īs programmas 
ietvaros piemērojami 
Padomes regulas (EC) Nr. 
2792/1999 19.panta (2) 
punkta nosacījumi ar 
grozījumiem, kuri veikti ar 
2002.gada 20. decembra 
Padomes regulu Nr. 
2369/2002 
 

  
2004-2006 

4.4.2.4. Pasākums: Citi pasākumi 
 
Pilnībā atbalstāms saskaņā ar Padomes regulas (EC) Nr. 2792/1999 
11.pantu un 
Padomes regulas (EC) 2369/2002 1.panta 11. punktu; 
Padomes regulas (EC) Nr. 2792/1999 
12.pantu un Padomes regulas (EC) 2369/2002 1.panta 12. punktu, III. 
PIELIKUMA 3.pantu; 
Padomes regulas (EC) Nr. 2792/1999 14.pantu, III. PIELIKUMA 
3.pantu; 
Padomes regulas (EC) Nr. 2792/1999 15.pantu. 
 

 
 
Valsts atbalsta shēmām, 
kuras skar ZVFI finansētas 
darbības, �īs programmas 
ietvaros piemērojami 
Padomes regulas (EC) Nr. 
2792/1999 19.panta (2) 
punkta nosacījumi ar 
grozījumiem, kuri veikti ar 
2002.gada 20. decembra 
Padomes regulu Nr. 
2369/2002 
 

  
2004-2006 

 

Piezīme: 
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Saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1260/1999 34. panta (1) punkta (g) apak�punkta uzliktajiem pienākumiem Vado�ā iestāde nodro�ina minētās valsts atbalsta 
tabulas aktualizāciju un informē Komisiju par jebkurām izmaiņām tabulā. 

Ievie�ot jaunu granta shēmu vai pie�ķirot vienreizēju palīdzību, modifikācijas iespējamas tikai ar oficiālu Komisijas lēmumu. 

Pa�reizējo programmu apstiprino�ā Komisijas lēmuma 4. pants (apturo�a nosacījuma klauzula saistībā ar valsts atbalstu) attiecas uz pasākumiem, kuros 
paredzētais valsts atbalsts atkarīgs no atbilsto�iem pasākumiem vai ko vēl nav apstiprinājusi Komisija. Patreizējā posmā �is pants attiecas uz �ādiem 
pasākumiem: 4.2.1 (Atbalsts inovāciju attīstībai), 4.2.2 (Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība), 4.2.3 (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības atbalsta 
pasākumu stiprinā�ana), 4.2.4 (Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem) un 4.3.1 (Nodarbinātības veicinā�ana). 

Klauzula zaudēs spēku, kad Konkurences ģenerāldirektorāts oficiāli darīs Latvijai zināmu savu piekri�anu, ka minētās shēmas atbilst valsts atbalsta 
nosacījumiem. 

 

Ņemot vērā programmas ietvaros paredzētās aktivitātes, atbildību par valsts atbalsta tabulas aktualizē�anu dalīs �ādas struktūras: 

- Finan�u ministrijas Valsts atbalsta kontroles departaments atbild par valsts atbalsta tabulas sagatavo�anu un aktualizē�anu �ādām prioritātēm: 
Līdzsvarotas attīstības veicinā�ana (izņemot pasākumu � Pieejamības un transporta sistēmas attīstība); Uzņēmējdarbības un inovāciju 
veicinā�ana; Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicinā�ana; 

- Satiksmes ministrija atbild par valsts atbalsta tabulas sagatavo�anu un aktualizē�anu �ādam pasākumam: Pieejamības un transporta sistēmas 
attīstība (ietilpst prioritātē �Līdzsvarotas attīstības veicinā�ana�);  

- Zemkopības ministrija atbild par valsts atbalsta tabulas sagatavo�anu un aktualizē�anu �ādām prioritātēm: Lauksaimniecības un lauku 
attīstības veicinā�ana un Ilgstpējīgas zivsaimniecības attīstības veicinā�ana. 
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9. Partnerība 
1025.  Paredzētā VPD izstrādes institucionālā shēma nodro�ina visu nozaru ministriju, citu 

valsts pārvaldes institūciju, plāno�anas reģionu, kā arī sociālo un ekonomisko partneru 
līdzdarbo�anos programmē�anas procesā un tātad arī partnerības principa īsteno�anā.  

1026.  Parnerības principa būtība ir iesaistīt visas ieinteresētās puses attīstības iniciatīvu 
izstrādē un īsteno�anā. Sociālo un ekonomisko partneru līdzdalība plāno�anas procesā 
ļauj plānotājiem tie�ā veidā saņemt nepiecie�amo informāciju, proti, saņemt to no 
cilvēkiem, kuri �īs problēmas risina ikdienā.  

9.1. Partnerības pakāpes  
1027.  Partnerība un darba koordinācija VPD sagatavo�anas procesā organizēta �ādās trijās 

partnerības pakāpēs:  
- Pirmajā partnerības pakāpē piedalās nozaru ministrijas un plāno�anas reģioni, 

kuri ikdienā kopīgi strādā pie VPD izstrādes, sniedz ieguldījumu savas 
kompetences sfērā ietilpsto�o dokumentu sagatavo�anā. Tādējādi tiek 
nodro�ināta atsevi�ķu VPD daļu sagatavo�ana nelielās un elastīgās darba 
grupās. Pirmajā partnerības pakāpē parasti pārstāvētas ne vairāk kā trīs 
institūcijas.  

- Otrajā partnerības pakāpē piedalās institūcijas un organizācijas, kuras ir 
kompetentas noteiktās jomās, tomēr �īs jomas neietilpst to primārās 
kompetences jomu lokā. Tās ir nozaru ministrijas, plāno�anas reģionu 
padomes un attīstības aģentūras, nevalstiskās organizācijas un citas 
ieinteresētās organizācijas. �ajā partnerības pakāpē notiek pla�ākas 
diskusijas, kurās iesaistītas ne vairāk kā desmit organizācijas. 

- Tre�ā partnerības pakāpe ir sabiedrība. Jebkura institūcija, organizācija vai 
uzņēmums, kur� jūtas kompetents attiecīgajā jomā, var piedalīties diskusijā, 
tādējādi iesaistoties partnerības principa iedzīvinā�anā. 

9.2. Darba grupas 
1028.  Attīstības plāna vadības grupa (AP VG) ir augstākā administratīvā līmeņa struktūra, 

kas piedalās VPD izstrādē. To veido ministriju, plāno�anas reģionu, Latvijas Pa�valdību 
savienības, Valsts kontroles, Latvijas Bankas, Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts 
kancelejas, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Ministru prezidenta biroja pārstāvji.  

1029.  VPD izstrādei ir izveidotas astoņas darba grupas, no kurām trīs nodarbojas ar �ādu 
VPD nodaļu izstrādi: 

- Metodoloģijas darba grupa atbild par metodoloģijas izstrādi atsevi�ķām VPD 
nodaļām un par VPD nodaļu satura apstiprinā�anu, pirms tas tiek iesniegts 
AP VG izskatī�anai un apstiprinā�anai. 

- Sociālekonomiskā darba grupa atbild par sociālekonomiskās situācijas 
analīzes sagatavo�anu. 

- Finan�u darba grupa atbild par finansējuma plāna sagatavo�anu.  

1030.  Minēto darba grupu vadītāji ir Finan�u ministrijas pārstāvji. 

1031.  Papildus iepriek� uzskaitītajām darba grupām ir izveidotas piecas prioritā�u darba 
grupas. Katru no tām vada valsts pārvaldes institūcija, kura atbild par konkrēto politikas 
jomu: 
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- Labklājības ministrijas pārstāvis vada Eiropas Sociālā fonda prioritātes 
izstrādes grupu.  

- Reģionālās attīstības un pa�valdību lietu ministrijas pārstāvis vada darba 
grupu, kura sagatavo Eiropas Reģionālās attīstības fonda Uzņēmējdarbības un 
inovāciju veicinā�anas prioritāti. 

- Reģionālās attīstības un pa�valdību lietu ministrijas pārstāvis vada darba 
grupu, kura sagatavo Eiropas Reģionālās attīstības fonda Līdzsvarotas 
attīstības veicinā�anas prioritāti. 

- Zivsaimniecības vadības finan�u instrumenta apak�prioritātes izstrādē 
iesaistītas ieinteresētās asociācijas, un ar �ī finan�u instrumenta 
apak�prioritāti saistītos jautājumus koordinē un izskata Zemkopības 
ministrijas Zivsaimniecības konsultatīvā padome.  

- Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda apak�prioritāte ir 
Zemkopības ministrijas (ZM) pārziņā, un darbs noris sadarbībā ar 
partnerinstitūcijām. Tālāks darbs ar Zemkopības ministrijas (ZM) pārziņā 
eso�ām VPD nodaļām, tiek veikts Lauku attīstības pasākumu vadības grupā, 
kuru vada ZM pārstāvis, kā arī, sadarbojoties ar partnerinstitūcijām.  

1032.  Visās darba grupās ir pārstāvēti arī plāno�anas reģioni.  

1033.  Attiecīgajās darba grupās, kā arī virknē publisko deba�u par VPD piedalīju�ās arī 
nevalstiskās organizācijas. It īpa�i aktīvi biju�i tādu NVO pārstāvji kā Vides aizsardzības 
klubs un Latvijas Darba devēju konfederācija.  

9.3. Semināri 
1034.  Partnerības veicinā�anas un informācijas apmaiņas nolūkos bijusī Reģionālās 

politikas un plāno�anas pārvalde (pēc reformas � tagadējā Reģionālās attīstības un 
pa�valdību lietu ministrija) organizēja vairākus partnerības seminārus. 

1035.  2002.gada 15. martā tika organizēts seminārs nevalstisko organizāciju un 
plāno�anas reģionu pārstāvjiem. 

1036.  Līdzīgā veidā katrā Latvijas plāno�anas reģionā notika informatīvs seminārs, kurā 
piedalījās reģiona pa�valdību, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvji. 
Semināri tika organizēti: 

- 29. maijā � Vidzemē; 
- 5. jūnijā � Baltijas jūras piekrastes plāno�anas reģionā; 
- 12. jūnijā � Latgalē; 
- 14. jūnijā � Zemgalē; 
- 19. jūnijā � Rīgas reģionā. 

1037.  Bez pa�u organizētajiem semināriem semināriem VPD sagatavo�anā iesaistītie 
Finan�u ministrijas un biju�ās Reģionālās politikas un plāno�anas pārvaldes pārstāvji 
piedalījās vairākos citu institūciju un organizāciju organizētos semināros. Svarīgākie bija 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētie reģionālie semināri un 
Tautsaimniecības padomes sēde. Semināru vispārīgā tēma bija saistīta ar paredzamo ES 
struktūrfondu palīdzību un VPD sagatavo�anu, kā arī reģionu uzņēmēju iespējām 
izmantot struktūrfondu dotās iespējas, uzlabojot vispārējo uzņēmējdarbības vidi, kā arī 
tie�u atbalsu biznesa projektiem. 
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9.4. Komentāru novērtējums 
1038.  Sagatavotais VPD projekts un Programmas papildinājuma projekts bija pieejami 

publiskai apsprie�anai no 2002.gada 9. septembra līdz 1. oktobrim. Tie tika izsūtīti vairāk 
kā 70 nevalstiskajām organizācijām, publicēti Internetā � biju�ās Reģionālās politikas un 
plāno�anas pārvaldes mājas lapā.  

1039.  Uzsākot publisko apsprie�anu, tika organizēta preses konference, kurā pla�saziņas 
līdzekļiem tika sniegta informācija par VPD sagatavo�anu, saturu un nozīmi. 

1040.  Publiskās apsprie�anas laikā interesentiem tika sarīkoti četri semināri, kuros tika 
izplatīta informācija par VPD kopumā, kā arī notika debates par da�ādām prioritātēm un 
aktivitātēm. 

1041.  Komentāri par VPD tika saņemti no 15 nevalstiskajām organizācijām un 
augstskolām. Salīdzinot ar Nacionālā attīstības plāna publisko apsprie�anu, kura notika 
2001.gada beigās, sabiedrības aktivitāte nav augusi, tomēr ir uzlabojusies komentāru 
kvalitāte. 

1042.  Vairumā gadījumu saņemtie komentāri par VPD bija būtiski un vērā ņemami. 
Noslēgumā tika organizēts seminārs komentāru iesniedzējiem.  

1043.  Publiskās apsprie�anas laikā saņemtie komentāri norādīja uz vairākām nepilnībām, no 
kurām būtiskākās bija �ādas: 

- Sadarbība starp ministrijām un nevalstiskajām organizācijām joprojām ir 
nepietiekama. Daļa komentāru bija tik svarīgi, ka tos būtu bijis lietderīgāk 
apspriest VPD sagatavo�anas procesā, nevis publiskās apsprie�anas laikā;  

- Sabiedrībai trūkst informācija par ES struktūrfondiem un VPD lomu 
plāno�anas dokumentu izstrādes sistēmā. Daļa no iesniegtajiem 
priek�likumiem neatbilda ES struktūrfondu ietvaros atbalstāmiem 
pasākumiem. VPD tika uztverts kā valsts attīstību nosako�s dokuments nevis 
kā struktūrfondu programmdokuments. 

1044.  Laikā no 2002.gada 24. septembra līdz 10. oktobrim sadarbībā ar Tautsaimniecības 
padomi tika veikta uzņēmēju aptauja. Anketas tika izdalītas arī Lauksaimniecības 
organizāciju sadarbības padomes locekļiem. No 70 izdalītajām anketām atpakaļ tika 
saņemtas 49. 

1045.  35% respondentu bija lielie uzņēmumi, 31% vidējie uzņēmumi un 17% - mazie un 
mikro uzņēmumi. 76% no uzņēmumiem � respondentiem darbojas ilgāk kā 7 gadus. 
Vidējais respondentu gada apgrozījums: 44% uzņēmumu � 1 miljons LVL. 12% 
respondentu plāno ieguldīt uzņēmuma attīstībā 500 000 LVL gadā, 32% - 10 000 līdz 
50 000 LVL, bet 32% - līdz 10 000 LVL. 

1046.  Runājot par potenciālo ES struktūrfondu līdzekļu izmanto�anu, vairums respondentu 
apliecināja vēlē�anos izmantot struktūrfondu līdzekļus tehnoloģisko iekārtu, ra�o�anas 
līdzekļu un tehnoloģiju iegādei, kā arī personāla kvalifikācijas cel�anai un 
pārkvalifikācijai. 

1047.  Kā galvenos faktorus, kuri varētu negatīvi ietekmēt konkursu pieteikumu 
sagatavo�anu, uzņēmēji minēja:  

- sare�ģīto un neskaidrs administratīvo procesu (75% respondentu);  
- informācija trūkums (71%). 

1048.  Aptaujas rezultāti norāda uz informācijas trūkumu par ES struktūrfondiem un VPD, 
jo tikai 7,7% respondentu atzīmēju�i, ka ir informēti par ES struktūrfondiem un to 
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izmanto�anas iespējām, savukārt 50% ir tikai ierobe�ota informācija. 21% respondentu 
neko nezināja par VPD izstrādi. 
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10. Publicitāte 

10.1. Pamatojums 
1049.  Informācijas un publicitātes pasākumi attiecībā uz struktūrfondu palīdzību ir 

paredzēti, lai veicinātu sabiedrības informētību par Eiropas Savienības darbībām un to 
atklātību un jārada vienveidīgs priek�stats par minēto palīdzību visās dalībvalstīs.  

1050.  Lai nodro�inātu efektīvu struktūrfondu darbību Latvijā, jāuzlabo sabiedrības 
informētība par ES un tās reģionālo politiku, kā arī jānodro�ina caurskatāma Vienotā 
programmdokumenta (VPD) izpilde. 

1051.  Padomes Regulas Nr. 1260/1999 46. pants, kurā izklāstīti struktūrfondu 
pamatnoteikumi, nosaka, ka par VPD publicitātes nodro�inā�anu atbild Vado�ā iestāde. 
Vado�ā iestāde atbild par potenciālo palīdzības saņēmēju, pa�valdību un citu valsts 
institūciju, kā arī tirdzniecības un profesionālo organizāciju, ekonomisko un sociālo 
partneru, nevalstisko organizāciju, it īpa�i organizāciju, kuras nodarbojas ar dzimumu 
vienlīdzības nodro�inā�anu, informē�anu. Tā atbild par vispārējās sabiedrības 
informē�anu par Kopienas lomu palīdzības pasākumos un sasniegtajiem rezultātiem. 

1052.  Atbildot par VPD izpildi, tai nepiecie�ams saņemt struktūrfondu prasībām atbilsto�us 
projektu pieteikumus. Pieejama, visaptvero�a un informācija da�ādām sabiedrības grupām 
saprotama par struktūrfondu sniegtajām iespējām palielinās potenciālo projektu 
iesniedzēju skaitu, kā arī to iespējas izstrādāt veiksmīgus projektus. Vado�ā iestāde, 
sadarbojoties ar partnerinstitūcijām, ir izstrādājusi Informācijas un komunikācijas rīcības 
plānu, aprakstot informācijas sagatavo�anas un snieg�anas kārtību un komunikācijas 
plūsmas ES struktūrfondu ievie�anas sakarā.  

10.2. Vispārīgais mērķis 
1053.  Informēt sabiedrību par ES Reģionālo politiku, struktūrfondiem un VPD izpildi. 

10.3. Konkrētie mērķi  
1054.  Veicināt zinā�anas par struktūrfondiem, projektu identificē�anu un paātrināt projektu 

uzsāk�anu. 

1055.  Nodro�ināt ES struktūrfondu aktivitā�u caurskatāmību, pārskatatbildību un 
efektivitāti. 

1056.  Nodro�ināt sadarbību un partnerību iesaistīto pu�u starpā. 

1057.  Veicināt vispārējās zinā�anas par ES reģionālo politiku un tās lomu.  

10.4. Mērķa grupas 
1058.  Pla�saziņas līdzekļi � rūpīgi izvēlētam �urnālistu lokam tiek regulāri nodro�ināta 

aktuāla informācija. 

1059.  Potenciālie palīdzības saņēmēji � īpa�i VPD un Programmas papildinājumā minētās 
organizācijas un privātfirmas, galvenokārt MVU. 

1060.  Partneri � nozaru ministrijas un starpniekinstitūcijas, kā arī Reģionālās attīstības 
aģentūras. 
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1061.  Izglītības sektors � tajā skaitā Latvijas mācību iestā�u da�ādu līmeņu studenti, 
mācībspēki un citi. 

1062.  Nevalstiskās organizācijas � īpa�i organizācijas, kuras nodarbojas ar vienlīdzīgu 
iespēju un vides ilgtspējas nodro�inā�anu. 

1063.  Vispārējā sabiedrība. 

10.5. Publicitātes un informatīvie pasākumi 
1064.  Informācijas un komunikācijas rīcības plāns definē konkrētos katra mērķa 

sasnieg�anai domātos pasākumus. Pasākumi ir sagrupēti atbilstīgi trim VPD izpildes 
posmiem � programmas uzsāk�ana, programmas ievie�ana, programmas noslēgums.  

10.6. Indikatīvais bud�ets 
1065.  Sākot no 2004.gada 1. janvāra, Informācijas un komunikācijas rīcības plāna izpilde 

tiek finansēta Vienotā programmdokumenta Tehniskās palīdzības prioritātes ietvaros. 
Līdz 2004.gada 1. janvārim Informācijas un komunikācijas rīcības plāna izpilde tiek 
finansēta no valsts bud�eta līdzekļiem. 

10.7. Atbildīgās institūcijas  
1066.  Augstākā Informācijas un komunikācijas rīcības plāna izpildes pārraudzības 

institūcija ir Uzraudzības komiteja. Lai nodro�inātu efektīvu Informācijas un 
komunikācijas rīcības plāna izpildi, Vado�ā iestāde deleģēs informācijas un 
komunikācijas pasākumu realizāciju attiecīgajai starpniekinstitūcijai vai nozares 
ministrijai. 

10.8. Uzraudzība un pakļautība 
1067.  Struktūrfondu Uzraudzības komiteja atbildēs par plāna izpildi un apstiprinās 

ikgadējos Vado�ās iestādes sagatavotos Komunikācijas ziņojumus. �ie ziņojumi tiks 
sagatavoti, pamatojoties uz nozaru ministriju un starpniekinstitūciju iesniegto 
informāciju. Neskatoties uz to, primārā informācijas un komunikācijas vadība tiks 
nodro�ināta Vadības komiteju līmenī, jo tās izskatīs Vado�ās iestādes sagatavotos 
ziņojumus. 

10.9. Vērtē�anas kritēriji 
1068.  Informācijas un komunikācijas vērtē�anas kritēriji ir definēti Informācijas un 

komunikācijas rīcības plānā.  

 

 



 

11. Ex-Ante novērtējums 
1069.  Ex-ante novērtējumu veica Phare vispārējā nolīguma procedūras ietvaros nolīgtu 

neatkarīgu ekspertu grupa. 

1070.  �ī grupa strādāja kopā ar Latvijas amatpersonām, kuras atbild par Vienotā 
programmdokumenta izstrādi, aktīvi piedaloties kopīgās VPD projekta sagatavo�anas 
sanāksmēs, kas izrādījās ļoti noderīgi.  

1071.  Ex-ante novērtējuma gala ziņojums, kura pamatā ir 2003.gada 18. martā Ministru 
kabineta apstiprinātais Vienotā programmdokumenta projekts (oficiāli iesniegts Eiropas 
Komisijai apsprie�anai 2003.gada 19. martā), tika iesniegts 2003.gada 30. jūnijā, un to 
apstiprinājis pasūtītājs. Ziņojums skatāms Vienotā programmdokumenta 1. pielikumā. 

 


