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IEVADS 
1. 2006.gada 11.jūlija Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus 

par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ 

Regulu (EK) Nr.1260/1999 (Regula Nr.1083/2006), 67.pants nosaka, ka VI katru gadu līdz 

30.jūnijam iesniedz Eiropas Komisijā (EK) gada ziņojumu par 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda (KF) darbības programmu 

īstenošanu (ziņojums). Šis ir sestais ziņojums par 2007.-2013.gada plānošanas periodu un ietver 

izpildes laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim pārskatu par darbības 

programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, identifikācijas numurs: 2007LV051PO001 (DP).   

2. DP mērķis: Sniegt atbalstu izglītības un zinātnes attīstībai, nodarbinātības, sociālās iekļaušanas 

un darbaspēka veselības veicināšanā, tādējādi sekmējot darbaspēka konkurētspējas, 

profesionalitātes un efektivitātes paaugstināšanu, kā arī veicināt administratīvās kapacitātes 

stiprināšanu, nodrošinot sniegto pakalpojumu operativitāti, kvalitāti un atbilstību indivīda 

prasībām. 

3. Attiecīgā atbilstīgā joma: izglītības un zinātnes attīstība, nodarbinātības, sociālās iekļaušanas un 

darbaspēka veselības veicināšana un administratīvās kapacitātes stiprināšana. 

4. Ziņojums apstiprināts ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu uzraudzības komitejas 

(UK) lēmumu Nr. L-2014/8 2014.gada 05.jūnijā. 

5. Ziņojuma struktūra pamatā atbilst EK regulas (EK) Nr.1828/2006 kas paredz noteikumus par to, 

kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (Regula Nr. 

1828/2006) XVIII pielikumā noteiktajam un iekļauj sevī šādas sadaļas: 

1.sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām galvenajām sociāli 

ekonomiskajām tendencēm 2013.gadā; 

2.sadaļā ietverta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu uz 

2013.gada beigām, horizontālo prioritāšu ieviešanu, n+3/n+2 izpildi, ieguldījumu ES 2020 

stratēģijas mērķu sasniegšanā, DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju, kā arī atbilstību Kopienas 

tiesībām, jo īpaši publisko iepirkumu jomā. Tāpat aplūkoti izaicinājumi DP ieviešanā un veiktie 

pasākumi šo problēmu risināšanai, ES fondu vadības un kontroles sistēmas optimizēšanai, kā arī 

veiktie uzraudzības un izvērtēšanas, finanšu vadības un kontroles pasākumi; 

3.sadaļā sniegta analīze par katras DP prioritātes īstenošanas gaitu un sasniegto uz 2013.gada 

beigām, tai skaitā iekļaujot informāciju aktivitāšu un apakšaktivitāšu līmenī, ja to ietvaros 

sasniegts nozīmīgs progress, par konstatētiem riskiem un to iestāšanās novēršanas vai ietekmes 

mazināšanās pasākumiem, kā arī ilustratīviem nolūkiem iekļauta informācija par labās prakses 

piemēriem projektos. 

4.sadaļā sniegta informācija par saskaņotību un koncentrēšanu; 

5.sadaļā aplūkots progress TP prioritāšu ieviešanā; 

6.sadaļa veltīta ar DP ieviešanu saistītajiem informācijas un publicitātes pasākumiem;  

Ziņojumā noslēgumā sniegti galvenie secinājumi par DP ieviešanu uz 2013.gada 31.decembri, 

kā arī veicami pasākumi konstatēto problēmu risināšanai un DP ieviešanas procesa 

pilnveidošanai.  

6. Pamatojoties uz Regulas Nr.1828/2006 XVII pielikuma 2.8.punktā minētajam, ziņojumā nav 

sniegta informācija par valsts snieguma rezervi. Tāpat ziņojumā nav iekļauts apraksts par 

reģionālām aktivitātēm, kas iekļautas iniciatīvā ”Regions for economic change” (iniciatīva), kas 

cieši saistīta ar ES struktūrfondu 3.mērķi „Eiropas Teritoriālā sadarbība”, un projektu 
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finansēšana tiek veikta INTERREG IVC starpreģionu sadarbības programmas un URBACT II 

pilsētvides attīstības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros. Līdz ar to, informācija par 

reģionālām aktivitātēm, kas iekļautas iniciatīvā nevar tikt attiecināta uz ES fondu 1.mērķa 

„Konverģence” gada ziņojumiem par darbības programmu ieviešanu. 

7. Sagatavojot informāciju par sociāli ekonomiskajām tendencēm, tika izmantoti CSP dati un FM 

Tautsaimniecības analīzes departamenta sniegtie secinājumi, savukārt informācija par DP 

ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu balstās uz  VIS datiem un ES fondu vadībā 

iesaistīto institūciju sniegto analītisko informāciju.  

8. Informācija par kopējo finanšu progresu DP līmenī sniegta, norādot kopējo attiecināmo 

finansējumu, kā arī finansējuma avotu dalījumā, lai pilnīgāk atspoguļotu ieviešanas progresu un 

būtu iespējams aptvert arī nacionālā  līdzfinansējuma ieguldījumu ES fondu projektu ieviešanā. 

Detalizētāka analīze prioritāšu un aktivitāšu līmenī sniegta, norādot tikai ES fondu finansējuma 

daļu. Pamatinformācija par finanšu progresu sniegta euro, piemērojot Latvijas bankas fiksēto 

euro kursu 1 euro = 0,702804 LVL, izņemot ziņojuma 2.pielikumā sniegtos datus par veiktajiem 

maksājumiem finansējuma saņēmējiem, kur izmantots Eiropas Centrālās Bankas ik mēneša 

konvertācijas kurss.  
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1. SOCIĀLI EKONOMISKĀ SITUĀCIJA UN TENDENCES 

9. Šajā sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām galvenajām sociāli 

ekonomiskajām tendencēm Latvijā 2013. gadā. 

10. Iekšzemes kopprodukts, ekonomiskā aktivitāte. Atbilstoši CSP publiskotā ātrā novērtējuma 

datiem Latvijas IKP 2013. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies par 4,1 procentu. 

2013. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, IKP 

palielinājies par 3,6 procentiem.  

Ilustrācija 1 IKP pieaugums pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, salīdzināmās cenās, %. 

 

11. Kopējās IKP izmaiņas (salīdzināmās cenās) no ražošanas aspekta 2013. gadā noteica galvenokārt 

apjomu pieaugumi uz iekšējo pieprasījumu vērstajās tirdzniecības, būvniecības, nekustamā 

īpašuma, informācijas un komunikācijas nozares. Šīs nozares arī bijušas starp tām, kas 2013. 

gadā uzrādījušas straujākos izaugsmes tempus – nekustamo īpašumu nozare palielinājusies par 

7,9%, būvniecība par 7,4%, informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozare par 6,1%, 

ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu nozare par 5,7%, tirdzniecība par 4,3%. A/S „Liepājas 

metalurgs” apturēšanas rezultātā apstrādes rūpniecības kopējais izlaides apjoms 2013. gadā 

nepieauga, savukārt negatīva izaugsme (-0,7%) bija lauksaimniecības nozarē, ko noteica 2012. 

gadā sasniegtais augstais izlaides līmenis, kā arī ieguves rūpniecībā, enerģētikā un ūdensapgādē 

(-3,3%). 

12. Kopējās IKP izmaiņas no izlietojuma aspekta. No izlietojuma puses 2013. gadā lielākais 

pieaugums bija vērojams privātajā patēriņā, kas palielinājās par 5,4%. To noteica situācijas 

uzlabošanās darba tirgū un algu pieaugums, kas līdz ar cenu stabilitāti noteica reālās pirktspējas 

pieaugumu. Tikmēr samazinājās eksporta loma izaugsmē, un tā izaugsmes tempi gan iekšēju, 

gan ārēju faktoru ietekmē bija būtiski zemāki – 2013. gadā preču un pakalpojumu eksports 

salīdzināmās cenās palielinājās par 1,0%. Negatīva izaugsme bija vērojama investīcijās. To 

apjoms bija par 4,3% zemāks nekā 2013. gadā. Investīciju apjoma samazināšanos noteica lielu 

investīciju projektu noslēgšana, kā arī vājais ārējais pieprasījums, kas lika uzņēmējiem atlikt 

investīciju projektus. Ņemot vērā, ka jaudu noslodžu rādītāji atrodas tuvu vēsturiskajam 

maksimuma, prognozējams, ka 2014. gadā līdz ar ārējā pieprasījuma pieaugumu, būs vērojams 

straujāks investīciju pieaugums. 

13. Iepriekšējos gados par ekonomikas dzinējspēku bija kļuvis eksports, tomēr 2013. gadā augstās 

bāzes, vāja ārējā pieprasījuma un metāla nozares sarežģījumu dēļ eksporta pieauguma tempi 

būtiski samazinājās. 2013. gadā preču un pakalpojumu eksporta apjoms palielinājās par 1,0%. 
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Savukārt importa apjomi salīdzinājumā ar 2013. gadu samazinājās par 1,7%. Importa 

samazināšanos galvenokārt noteica investīciju un eksporta dinamika, nosakot mazāku 

nepieciešamību pēc kapitāla un starppatēriņa precēm. Tomēr, visticamāk, ka līdz ar lielāku 

investīciju aktivitāti, importa pieauguma tempi 2014. gadā kļūs pozitīvi. 

14. Pozitīvu devumu izaugsmē 2013. gadā nodrošināja privātais patēriņš, kas palielinājās par 5,4%, 

tādējādi atspoguļojot uzlabojumus darba tirgū, kur bija novērojami uzlabojumi nodarbinātībā, kā 

arī algu kāpums, kas līdz ar cenu stabilitāti noteica reālās pirktspējas pieaugumu. Privātā patēriņa 

straujāku atjaunošanos ierobežo joprojām salīdzinoši augstais bezdarba līmenis un 

mājsaimniecību parādu slogs. Savukārt sabiedriskais patēriņš 2013. gadā palielinājās par 3,6%. 

15. Inflācija. Lai gan ekonomikā saglabājās augsti izaugsmes tempi, patēriņa cenas 2013. gadā, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palika nemainīgas. Gada otrajā pusē atsevišķos mēnešos pat bija 

vērojama neliela deflācija. Zemo inflācijas līmeni 2013. gadā turpināja noteikt ārējie procesi jeb 

tā sauktā importētā inflācija, pirmām kārtām energoresursu cenu kritums. Tajā pašā laikā 

spēcīgas izaugsmes periodam netipiski zemā līmenī saglabājās arī pamatinflācija jeb tā patēriņa 

groza daļa, kuru nosaka iekšējās norises. 

16. Ražotāju cenas 2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. gadu palielinājās par 0,3%, tajā skaitā vietējā 

tirgū realizētās produkcijas cenas samazinājās par 0,6%, bet eksportētajai produkcijai palielinājās 

par 1,3%. Vislielākie cenu pieaugumi bija vērojami koksnes izstrādājumu ražošanā -  par 5,4%, 

ādas un ādas izstrādājumu ražošanā – par 5,2% un poligrāfijas un ierakstu reproducēšanā – par 

3,3%. Savukārt lielākie cenu samazinājumi bijuši datoru un optisko iekārtu ražošanā – par 16,0%, 

elektrisko iekārtu ražošanā – par 4,8% un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 

3,4%.   

17. Nodarbinātība un bezdarbs. Spēcīgā ekonomikas izaugsme pēdējos gados ir pozitīvi ietekmējusi 

situāciju darba tirgū, palielinot nodarbinātību un samazinot bezdarba līmeni. Tajā pašā laikā 

salīdzinoši augstā līmenī joprojām saglabājas ilgstošais bezdarbs, un augsts bezdarba līmenis ir 

arī atsevišķās vecuma grupās, tajā skaitā jauniešu un pirmspensijas vecuma cilvēku vidū. 

18. Pēc CSP veiktā darbaspēka apsekojuma rezultātiem, tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju 

skaits 2013. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 2,1% līdz 893,9 tūkstošiem. 

Savukārt darba meklētāju īpatsvars 2013. gadā sarucis līdz 11,9%, salīdzinot ar 15,0% 2012. 

gadā. Turpmākajos gados nodarbinātības pieaugums kļūs mērenāks un ekonomikas izaugsme 

galvenokārt balstīsies uz produktivitātes pieaugumu, savukārt darba meklētāju īpatsvara 

samazināšanās tempu noteiks tautsaimniecības izaugsme un strukturālās izmaiņas. 

19. Darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī 2013. gadā bijis 

augstāks nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 12,6% un 11,1%. 

2013. gadā darba meklētāji ar darba pieredzi bija 102,4 tūkstoši jeb 85,1% no darba meklētāju 

skaita, savukārt 2012. gadā šis rādītājs attiecīgi bijis 133,5 tūkstoši un 86,1% procenti. 
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Ilustrācija 2 Nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba meklētāju īpatsvars un reģistrētā bezdarba līmenis, 

% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, ceturkšņu dati. 

 

20. 2013. gadā ekonomiski neaktīvi bijuši 521,8 tūkst. cilvēku, kas ir par 1,4% mazāk nekā 2012. 

gadā. Savukārt tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības atrast darbu, 2013. gadā valstī bija 30,8 

tūkst. jeb 6,0% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita, un tas ir par 0,1 tūkst. cilvēku jeb 

0,3% mazāk nekā 2012. gadā. 

21. Savukārt NVA oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis 2013. gada beigās salīdzinājumā ar attiecīgo 

laiku pirms gada ir samazinājies par vienu procentpunktu un bija 9,5% no ekonomiski aktīvajiem 

iedzīvotājiem. Reģistrēto bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar 2012. gada decembri, samazinājies 

par 10,7 tūkstošiem cilvēku un 2013. gada decembra beigās bijis 93,3 tūkstoši cilvēku. 2013. 

gadā bezdarbnieka statuss valstī kopumā tika piešķirts 107,9 tūkst. cilvēku, kas ir par 0,1% vairāk 

nekā 2012. gadā. 

22. Augstākais bezdarba līmenis 2013. gada beigās bija reģistrēts Latgales reģionā – 18,8%. 

Savukārt, Kurzemes reģionā - 11,5%, Vidzemes reģionā – 11,2% un Zemgales reģionā – 9,8%. 

Zemākais bezdarba līmenis bija Rīgas reģionā – 6,0%. 

23. Iedzīvotāju ienākumi 2013. gadā līdz ar ekonomikas izaugsmi turpināja palielināties. Mēneša 

vidējā bruto darba samaksa 2013.gadā sasniedza 716 euro, gada laikā palielinoties par 4,6% un 

par 5,0% pārsniedzot pirmskrīzes augstāko līmeni 2008. gadā. Apmēram vienāds samaksas 

pieaugums pērn bijis gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tomēr sabiedriskajā sektorā alga 

joprojām par 4,6% atpaliek no pirmskrīzes līmeņa, kamēr privātajā sektorā šis līmenis jau ir 

pārsniegts par 10,6%. No 2012. gada otrās puses jūtami sākusi augt arī reālā alga, un 2013. gadā 

kopā tā palielinājusies par 5,6%. 

24. FM 2014. gada februārī izstrādātais makroekonomiskās attīstības scenārijs ir veidots uz 

konservatīviem pieņēmumiem par ārējās vides attīstību un 2014. gadam paredz izaugsmi 4,3% 

apmērā. Scenārijs ir balstīts uz pieņēmumu, ka situācija eirozonā turpina stabilizēties, izaugsmes 

tempiem pakāpeniski atjaunojoties. Eirozonai atgriežoties pie izaugsmes, sagaidāms ārējā 

pieprasījuma pieaugums pēc Latvijas eksporta precēm un pakalpojumiem, kā arī investīciju 

plūsmu aktivizēšanās, kas veicinās Latvijas ekonomikas turpmāku attīstību. 

25. Atbilstoši scenārijam 2014. gadā privātais patēriņš vēl arvien dominēs kā izaugsmes dzinējspēks, 

tomēr šī ietekme pakāpeniski mazināsies un izaugsmi ar katru turpmāko gadu arvien vairāk virzīs 

investīcijas un ārējā tirdzniecība.  Investīciju pieaugumu noteiks augošais iekšējais un ārējais 

pieprasījums, kā arī augstie jaudu noslodzes līmeņi atsevišķās apstrādes rūpniecības 

apakšnozarēs. Paredzams, ka investīciju īpatsvars IKP turpinās palielināties, tomēr tas joprojām 

atpaliks no pirmskrīzes līmeņa. 
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26. Privātā patēriņa pieaugums būs atkarīgs no iedzīvotāju ienākumu izmaiņām. Turpinot krist 

bezdarba līmenim, kopējo ienākumu līmeni arvien mazāk noteiks nodarbinātības kāpums, 

savukārt darba algu pieaugums vidējā termiņā ir sagaidāms samērā spēcīgs, tomēr tas nepārsniegs 

produktivitātes pieaugumu. Patēriņa cenu līmenis 2014. gadā vēl arvien augs samērā lēni. 

Atbilstoši ekonomikas cikliskajai pozīcijai, pamatinflācija vēl arvien būs zema un pieņemsies 

spēkā tikai vidējā termiņā, kopējai inflācijai nepārsniedzot 2,5 procentus. 

27. Vienlaikus jāpiemin, ka Ukrainas – Krievijas konflikts ir viens no potenciāliem riskiem, kas var 

ietekmēt izaugsmes rādītājus vidējā termiņā. Piemēram, ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanās 

reģionā apdraud ienākošās investīcijas, kā arī konflikta eskalācija var izraisīt cenu lēcienus, jo 

Krievija ir būtisks naftas produktu tirgus dalībnieks, savukārt Ukraina ir viens no lielākajiem 

lauksaimniecības produktu eksportētājiem. 

28. Plašāka informācija par sociāli-ekonomisko situāciju Latvijā 2013.gadā (salīdzinājumā ar 

2012.gadu) ir pieejama makroekonomikas un valsts budžeta ikmēneša apskatā1 ka arī  ziņojumā 

par horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanu un sasniegto 2013.gadā.2 

2. DARBĪBAS PROGRAMMAS IZPILDES PĀRSKATS 

29. Šajā sadaļā sniegta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu uz 

2013.gada beigām, horizontālo prioritāšu ieviešanu, ieguldījumu Lisabonas stratēģisko mērķu 

sasniegšanā, DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju, DP īstenošanu atbilstoši 2006.gada 5.jūlija 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un 

Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu 10. pantam un atbalstu mērķa grupām, sociālo partneru 

un NVO iesaisti aktivitāšu īstenošanā, kā arī atbilstību Kopienas tiesībām publisko iepirkumu, 

valsts atbalsta jomā. Tāpat aplūkotas DP ieviešanā galvenās konstatētās problēmas un veiktie 

pasākumi šo problēmu risināšanai, kā arī veiktie uzraudzības un izvērtēšanas, finanšu vadības un 

kontroles pasākumi. 

30. ES fondu ieviešanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā notiek saskaņā ar attiecīgo ES un LR 

normatīvo aktu prasībām, no kuriem nozīmīgākais ir Regula Nr.1083/2006, kas nosaka 

vispārīgus noteikumus par ES fondiem, tai seko ES struktūrfondu un KF vadības likums (nosaka 

ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un ES fondu finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, 

UK pieņemto lēmumu statusu, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju lēmumu pieņemšanas, 

apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību u.c.), kā arī virkne Ministru kabineta (MK) noteikumu, 

kas pieejami FM administrētajā ES fondu tīmekļa vietnē 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=458) .   

2.1. Darbības programmas īstenošanas progress 2013.gadā 

31. Šajā sadaļā ir aplūkots finanšu un fiziskais progress DP līmenī, ietverot informāciju par projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriju, MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas 

progresu, DP līmeņa uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu, finanšu progresu sadalījumā pa 

nozarēm, kā arī ietverta informācija par atbalstu mērķa grupām, sociālo partneru un NVO iesaisti 

aktivitāšu īstenošanā, horizontālo prioritāšu (HP) īstenošanas koordināciju, ieguldījumu 

Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā un DP sasaisti ar BJS.   

32. Detalizēta informācija aktivitāšu un apakšaktivitāšu griezumā par apstiprinātajiem projektiem, 

noslēgtajiem līgumiem un kopējiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansa 

                                                 
1 Makroekonomikas un valsts budžeta ikmēneša apskati ir piejejami šeit - 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/ikmenesa_makroekonomikas_un_budzeta_apskats/  
2 Ziņojums par horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanu 2013.gadā ir pieejams šeit - 

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit

%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fMakroekonomisk%c4%81%20stabilit%c4%81te&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61F
D%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=458
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/ikmenesa_makroekonomikas_un_budzeta_apskats/
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maksājumus) sniegta ziņojuma 1.pielikumā, bet dati par deklarējamo izdevumu apjomiem - 

2.pielikumā. Ziņojuma 4.pielikumā sniegta informācija par DP noteikto rādītāju sasniegšanas 

progresu.    

2.1.1. Izmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā  

33. Grozījumi DP pārskata periodā netika veikti. Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu ESF apguvi, 

nozaru ministrijas veikušas nepieciešamos grozījumus DPP. Minētie grozījumi tika veikti, 

reaģējot uz sociālekonomisko situāciju Latvijā, nodrošinot atbalsta pieejamību tajās jomās, kur 

tas ir visvairāk nepieciešams, kā arī nodrošinot atbalsta mērķtiecīgumu. 

34. EM ir veikusi grozījumus DPP, kas paredz no 1.3.1.2.aktivitātes “Atbalsts pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai” atbalstāmajām darbībām izslēgt apmācību izmaksas un pārdalīt 

finansējumu citām EM pārziņā esošajām aktivitātēm. Tādējādi ESF atbalsts tika koncentrēts 

aizdevumu izsniegšanai, bet apmācības uzņēmējdarbības uzsākšanai tiek nodrošinātas valsts 

atbalsta programmas ietvaros. 

35. IZM ir veikusi grozījumus DPP, kas paredz palielināt 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes finansējumu 

projektu iesniegumu otrās atlases kārtas projekta īstenošanai, lai nodrošinātu mērķstipendiju 

izmaksas 2013./2014.mācību gadā, tādējādi  nodrošinot, ka nav pārrāvums atbalsta sniegšanā 

mērķstipendiju veidā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Rezultātā tiks veicināta 

profesionālās izglītības pievilcība un pieejamība papildus 20 100 audzēkņiem, t.sk. izmantojot 

valsts budžeta virssaistību finansējumu.  

36. Grozījumi paredz arī finansējuma pārdali 1.1.1.2.aktivitātes otrās atlases kārtas ietvaros iesniegto 

projektu finansēšanai, kas tika noraidīti nepietiekama finansējuma dēļ, lai atbalstītu jauno 

speciālistu, kuri potenciāli var radīt augstas pievienotās vērtības produktus, piesaisti darbam 

zinātniskajās institūcijās Latvijā. Vienlaikus, iesaistot vairāk jauno zinātnieku 1.1.1.2.aktivitātes 

ietvaros, tiek mazināts  risks zaudēt šādus speciālistus, motivējot viņus palikt un darboties valstī.  

37. LM ir veikusi grozījumus, kas paredz precizēt 1.2.2.1.2.apakšaktivitātes mērķa grupu, nosakot 

kritērijus dalībnieku iesaistei, lai nodrošinātu atbalstu tām personām, kuras bezdarba riskam 

pakļautas visvairāk.  Ņemot vērā NVA statistikas datus, tika konstatēts, ka vecuma grupai pēc 

45 gadiem ir īpaši nozīmīgi papildināt un pilnveidot zināšanas, lai veiksmīgi pielāgotos darba 

tirgus un sociālajām pārmaiņām, saglabājot sociālo un ekonomisko aktivitāti. Savukārt 

nodarbinātās personas vecuma grupā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot) ir aktīvas un bezdarbnieku 

statusā paliek īsāku laika periodu, tāpēc tika noteikti papildu kritēriji, lai šajā vecuma amplitūdā 

identificētu bezdarba riskam vairāk pakļautās personas. Līdz ar to, attiecīgi ierobežojumi bija 

nepieciešami, ņemot vērā nodarbināto personu paaugstināto interesi par iespēju saņemt 

apmācības, savukārt mūžizglītībai paredzētais finansējums aktivitātes ietvaros ir  ierobežots.  

38. Grozījumi paredz papildināt 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes mērķa grupu ar potenciālajiem darba 

ņēmējiem, lai paaugstinātu to informētību un izpratni par darba aizsardzības un darba attiecību 

jautājumiem. Grozījumi tika veikti, reaģējot uz Valsts darba inspekcijas sniegto informāciju, ka 

33% no nelaimes gadījumos cietušajiem darba vietā ir jaunie darbinieki, kuru darba stāžs 

nepārsniedz vienu gadu. Arī pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā 2009-2010”3 rezultāti 

liecina, ka viena no lielākajām riska grupām no darba aizsardzības viedokļa ir jaunieši vecumā 

no 18 līdz 24 gadiem.  

39. Pārskata periodā tika precizēta 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes un 1.3.1.5.aktivitātes mērķa grupa, 

paredzot iespēju atbalsta pasākumos iesaistīties arī tām personām, kuras bezdarbnieka statusā 

atrodas mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nestrādā. Pārskata periodā tika 

precizēta informācija par iesaistāmo mērķa grupa 1.4.1.1.1. apakšaktivitātē (paredzot atbalsta 

                                                 
3 Pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā 2009-2010” pieejams: http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2014/01/Darba-
apst%C4%81k%C4%BCi-un-riski-Latvij%C4%81-2009%E2%80%932010.pdf  

http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2014/01/Darba-apst%C4%81k%C4%BCi-un-riski-Latvij%C4%81-2009%E2%80%932010.pdf
http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2014/01/Darba-apst%C4%81k%C4%BCi-un-riski-Latvij%C4%81-2009%E2%80%932010.pdf
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pasākumos iesaistīties arī tām personām, kuras pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas nav 

strādājušas (nav uzskatāmas par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu "Par 

valsts sociālo apdrošināšanu") vismaz sešus mēnešus, kā arī personas, kas NVA kā bezdarbnieki 

ir reģistrēti vismaz trīs mēnešus) un 1.3.1.5. aktivitātē (paredzot atbalsta pasākumos iesaistīties 

arī tām personām, kuras bezdarbnieka statusā atrodas mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz 

12 mēnešus nestrādā. Grozījumi tika veikti, ņemot vērā NVA statistikas datus uz 2013.gada 

28.februāri, kad no uzskaitē esošajiem 107 687 bezdarbniekiem pēdējā gada laikā aptuveni 66 

660 bezdarbniekiem (61,9%) nav bijušas darba attiecības vai tās bijušas uz laiku līdz diviem 

mēnešiem, no tiem aptuveni 16 209 bezdarbnieki ir reģistrēti bezdarbnieka statusā līdz sešiem 

mēnešiem.  

40. Informācija par DP aktivitāšu ieviešanu atbilstoši stratēģiskajiem pasākumiem ir atspoguļota 

4.sadaļā „Saskaņotība un koncentrēšana”. 

2.1.2. Informācija par finanšu un fizisko progresu 

41. Šajā sadaļā aplūkota informācija par sasniegto progresu aktivitāšu nosacījumu un projektu 

iesniegumu atlases kritēriju izstrādē, projektu apstiprināšanā, līgumu noslēgšanā, maksājumu 

finansējuma saņēmējiem veikšanā (skat. 1. un 2. pielikumu). Lai nodrošinātu ziņojuma 

pārskatāmību, lielākā daļa statistiskās informācijas tika iekļauta ziņojuma pielikumos, sniedzot 

tekstā tikai pamatdatus par finanšu progresu un atsevišķus piemērus jau sasniegto rādītāju 

vērtībām. Pielikumā par iznākuma un rezultāta rādītājiem iekļauti komentāri par sasniegto 

vērtību būtiskām nobīdēm no plānotajām, informāciju par to, kādā projektu īstenošanas etapā 

tika aprēķinātas rādītāju vērtības.  

Ilustrācija 3 Noslēgto līgumu, veikto maksājumu progress pret ESF piešķīrumu 2007-2015, milj. euro 

 

42. Tas, ka 2007.-2013. gada ES fondu ieviešanas periods tuvojas noslēgumam, skaidri iezīmējas 

apstiprināto projektu un noslēgto līguma skaita ziņā – ja vislielākais progress šajā ziņā DP 

ietvaros bija vērojams iepriekšējos pārskata periodos, tad salīdzinoši 2013.gadā pieaugums 

apstiprināto projektu un noslēgto līgumu skaita ziņā salīdzinot ar 2012.gadu ir vidēji 5% 

(iepriekšējā pārskata periodā šis rādītājs bija vidēji 14%). Tomēr tas, ka progress šajā ziņā vēl 

aizvien ir vērojams, ir skaidrojams līdzīgi kā 2012.gadā - turpinājušās 2. un / vai 3. kārtas projektu 

iesniegumu atlases vairākās  aktivitātēs, kā arī joprojām bijušas  pieejamas valsts budžeta 

virssaistības.  

Valsts budžeta virssaistības 

43. Kā norādīts 2012. gada ziņojumā par ESF ieviešanu, lai sekmētu ES fondu finansējuma 2007.-

http://likumi.lv/doc.php?id=45466
http://likumi.lv/doc.php?id=45466
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2013.g. plānošanas periodā izmantošanas iespēju pilnā apmērā, tika pieņemti MK lēmumi4 par 

valsts budžeta virssaistību konceptuālu piešķiršanu ES fondu projektiem. 1DP prioritātēm 

sākotnēji tika piešķirts 50,7 milj. euro no ES fondu finansējuma - 1.3.prioritātei „Nodarbinātības 

veicināšana un veselība darbā” un 1.2. prioritātei „Izglītība un prasmes”, attiecīgi 38,4 milj. euro 

jeb 66% un 10,4 milj. euro jeb 17,9% no kopējā piešķirto virssaistību apjoma. Ņemot vērā 

valdības pieņemtos  lēmumus par papildu finansējuma nodrošināšu konkrētām nozarēm (t.sk. 

nodarbinātības veicināšanai), plānotos pasākumus EK iniciatīvas par jauniešu nodarbinātību 

ietvaros, kā arī iepriekšējā plānošanas perioda pieredzi, virssaistību mērķis ir nodrošināt ES 

fondu līdzfinansējumu 100% apmērā, kompensējot neatbilstības un lauztos līgumus, vienlaikus 

bez negatīvas vai pieļaujamās ietekmes uz valsts budžeta deficītu. 

44. Ņemot vērā, ka virssaistību uzņemšanās var radīt papildus slogu valsts budžetam un pirms 

virssaistību apjoma apstiprināšanas valdībā tika veikti aprēķini iespējamai ietekmei uz valsts 

budžeta deficītu, tika apstiprināts VI priekšlikums5 disciplinējošiem pasākumiem, kas paredz 

noteikt skaidru virssaistību izlietojuma plāna un maksājumu mērķa izpildes uzraudzību un 

mehānismu korekcijām to neizpildes gadījumā, t.sk. uzraudzīt virssaistību ietekmi uz budžetu, 

nepieciešamības gadījumā sniedzot priekšlikumus virssaistību samazinājumam.  

45. No sākotnējā  kopējā 1DP pieejamā  virssaistību  apjoma (58,2 milj. euro, t.sk. 50,7 milj. euro 

ES fondu finansējums) 2013.gadā vērtējot saistību uzņemšanās progresu, kā  arī citus faktorus 

atsevišķās prioritātēs ir veikta  virssaistību pārdale – summas iekļaujot MK protokollēmumā. 

Pārdale  notikusi starp 1.2. un 1.4. prioritāti6, savukārt MK 20. augustā MK sēdes lēmumi 1DP 

virssaistību sadalījumā ienesa lielākas korekcijas – īpaši attiecībā uz EM un LM pārziņā esošajām 

aktivitātēm  (no 1.3.1.1.6. apakšaktivitātes  „Atbalsts darba vietu radīšanai”  LM pārziņā esošo 

preventīvo bezdarba mazināšanas pasākumu īstenošanai)7, kā arī veicot pārdales attiecībā uz IZM 

pārziņā  esošajām 1.2.prioritātes aktivitātēm (t.sk. 1.1.1.2. aktivitātei „Cilvēkresursu piesaiste 

zinātnei īstenošanai” otrās kārtas ietvaros iesniegto projektu ieviešanai, kas noraidīti 

nepietiekama finansējuma dēļ). Šāda elastība ir radījusi priekšnoteikumus efektīvai finansējuma 

apguvei un  prioritātēm noteikto rādītāju sasniegšanai. Joprojām vislielākais pieejamais 

virssaistību īpatsvars saglabājas 1.3 prioritātē, bet salīdzinot ar 2012. gadu būtiski pieaudzis 1.1. 

prioritātē – ņemot vērā papildus saņemto finansējumu zinātnes atbalstam. Tādējādi 2013.gadā 

1DP kopējais virssaistību apjoms ir pieaudzis - sasniedzot 74,9 milj. euro, t.sk. 64,8 milj. euro 

ES fondu finansējums (skatīt salīdzinošu pārskatu arī ilustrācijā).      

46. Līdz 2013. gada beigām par piešķirto virssaistību finansējumu jau ir noslēgti līgumi par 69% no 

piešķirtā virssaistību apjoma, bet 1DP par  86,7%, līdz ar to dažu prioritāšu noslēgto līgumu ES 

fondu finansējums pārsniedz pieejamo finansējumu (detalizētāk skatīt 3. sadaļā „Prioritāšu 

ieviešana”).  

47. Neatbilstību un lauzto līgumu kopapjoms, kas uz 2013.gada beigām dzēstu uzņemtās 

virssaistības, ir 66,5 milj. euro, savukārt prognozējamais apjoms, kas vēl līdz 2015.gada beigām 

varētu tikt novirzīts uzņemto virssaistību dzēšanai, ir no 95,5 – 148,7 milj. euro. Tādējādi 

prognozējams, ka virssaistību apjoms līdz 2015.gada beigām varētu tikt dzēsts 162,3 – 215,3 

milj. euro apmērā. 

48. Ņemot vērā salīdzinoši nelielo neatbilstību un lauzto līgumu apjomu 1DP aktivitāšu projektos –

pieejamo virssaistību apjoms 1DP kopumā uzskatāms  par valsts budžeta papildu investīciju 

prioritāro jomu atbalstam. 

                                                 
4 MK 2012.gada 8.maija sēdes protokols Nr.25, 26.§  un citi 
5 MK 2012.gada 4.decembra protokols Nr.68 34.§ un citi 
6 MK 2013.gada 12.marta sēdes protokols Nr.14, 32.§  7. un 8. punkts. 
7 MK 2013.gada 20.augusta sēdes protokols Nr.45, 97.§,   
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Ilustrācija 4 Prioritātēm piešķirtais ES fondu finansējums un virssaistību finansējums (ES fondu daļa) 

līdz 31.12.2013. salīdzinājumā ar piešķirto finansējumu, virssaistību finansējumu ES fondu daļu 

2012.gadā, atbilstoši apstiprinātiem MK lēmumiem, milj. euro (% no piešķīruma) 

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 

49. Līdz 2013.gadam 31.decembrim kopumā DP ietvaros apstiprināti 70 kritēriju komplekti un veikti 

52 grozījumi 44 kritēriju komplektos. Salīdzinājumā ar 2012.gadu, kad tika apstiprināts viens 

kritēriju komplekts un tika veikti grozījumi vienā kritēriju komplektā, 2013.gadā netika 

apstiprināti vai grozīti kritēriju komplekti. 

MK noteikumi par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu 

50. Līdz 2013.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 52 MK noteikumi par aktivitāšu 

īstenošanu jeb  89,5 % no 57 DP noteiktajām aktivitātēm/apakšaktivitātēm par kopējo publisko 

attiecināmo finansējumu 653,3 milj. euro jeb 100% no DP noteiktā kopējā attiecināmā publiskā 

finansējuma, tai skaitā par ESF finansējumu 583,1 milj. euro jeb 100% no DP noteiktā kopējā 

ESF finansējuma. Tādējādi tika nodrošināta MK noteikumu esamība visām DP 

aktivitātēm/apakšaktivitātēm, kurām ir pieejams finansējums. Līdz 2013.gada 31.decembrim 

saskaņoti un izdarīti 256 grozījumi (neieskaitot TP) 52 MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu, 

t.sk. 40 grozījumi 24 MK noteikumos tika veikti 2013.gadā.  

51. Ar 2013.gada 12.marta MK prototokollēmumu Nr.14 32.§ un 20.augusta MK protokollēmumu 

Nr.45  97.§ tika piešķirtas virssaistības LM pārziņā esošo aktīvo nodarbinātības un preventīvo 

bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai, t.sk. aktīvo nodarbinātības pasākumu 

nepārtrauktai nodrošināšanai (1.2.2.1.2., 1.4.1.1.2. apakšaktivitāte un 1.3.1.5. aktivitāte), saistībā 

ar AS „Liepājas Metalurgs” maksātnespējas procesu (1.3.1.1.3., 1.4.1.1.2.apakšaktivitāte) un 

pabalsta par asistenta izmantošanu izmaksai (1.4.1.1.1.apakšaktivitāte), stipendiju izmaksu 
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turpināšanai (1.2.1.1.4.apakšaāktivitāte) un cilvēkresursu piesaistei zinātnei (1.1.1.2.aktivitāte), 

vienlaikus samazinot to aktivitāšu/apakšaktivitāšu virssaistību apmēru, kurām bija konstatēta 

neefektīva apguve.  Ņemot vērā piešķirtās virssaistības, tika veikti attiecīgi grozījumi MK 

noteikumos par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu, precizējot aktivitātēm/apakšaktivitātēm 

kopējā pieejamā finansējuma apmēru, sasniedzamos iznākuma rādītājus un citus ieviešanas 

nosacījumus. Papildus MK noteikumos tika precizēts pieejamais finansējums, atbalstāmās 

darbības un citi ieviešanas nosacījumi. 

Projektu iesniegumu atlases 

52. Līdz 2013.gada beigām tika iesniegti 2 786 projektu iesniegumi par kopējo attiecināmo 

finansējumu (t.sk. virssaistības) 1 080,67 milj. euro apmērā , t.sk. ESF finansējuma daļu 921,8 

milj. euro apmērā, valsts budžeta līdzfinansējuma daļu 109,37 milj. euro apmērā, privātā 

līdzfinansējuma daļu 49,5 milj. euro apmērā. No tiem tika apstiprināti 996 projektu iesniegumi. 

Lielākā daļa projektu iesniegumu tika noraidīta nepietiekama finansējuma dēļ. 

53. 2013.gadā netika izsludināta neviena projektu iesniegumu atlases kārta.  

54. Pārskata periodā 1.1.1.2.aktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros notika 

projektu iesniegumu pieņemšana un vērtēšana. Rezultātā tika iesniegti 66 projektu iesniegumi 

par kopējo attiecināmo finansējumu 31.95 milj. euro, t.sk. ESF finansējumu 29,55 milj. euro, no 

tiem tika apstiprināti 48 projektu iesniegumi.  14 no 18 noraidītiem projekta iesniegumiem tika 

noraidīti nepietiekama finansējuma trūkuma dēļ.  

55. 1.3.1.1.6.apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pārskata periodā notika 

projektu iesniegumu pieņemšana un vērtēšana. Rezultātā tika apstiprināti visi seši iesniegtie 

projektu iesniegumi. Ņemot vērā 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes ietvaros atbrīvojušos finansējumu, 

pārskata periodā apakšaktivitātes trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros papildus tika 

apstiprināti 11 projektu iesniegumi 460 tūkst. euro apmērā. 

56. Informācija par apstiprināto projektu finansējumu un noslēgtajiem līgumiem ir pieejama 

Pielikumā Nr.1. 

Progress projektu apstiprināšanā, līgumu slēgšanā un maksājumu veikšanā finansējuma 

saņēmējiem   

57. 2013.gadā DP ieviešana kopumā vērtējama kā laba un tiek realizēta plānotajā apjomā un tempā. 

Vērtējot sasniegto progresu projektu apstiprināšanā, līgumu slēgšanā un maksājumu veikšanā 

kopumā process ir vērtējams pozitīvi. Progress gada laikā vērojams vidēji 8,5 % apmērā.  

58. Apstiprināto projektu apjoms ir 109,0% (2013. gadā apstiprināti projekti 31,9 milj. euro apmērā, 

sasniedzot 5,5% progresu gada ietvaros), noslēgto līgumu apjoms – 109% (2013. gadā noslēgti 

līgumi par projektu īstenošanu 30,1 milj. euro, sasniedzot 5,2% progresu gada ietvaros) ņemot 

vērā papildus pieejamo finansējumu, ir pārsniegts sākotnēji plānotais mērķis. Savukārt izmaksāts 

finansējuma saņēmējam ir 92,2%, 2013. gadā sasniedzot 14,7% progresu. 

59. No finansējuma apguves viedokļa lielākais progress 2013.gadā ir sasniegts tieši maksājumos 

finansējuma saņēmējiem, savukārt, salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata periodiem, būtiski 

samazinājies gadā apstiprināto projektu un noslēgto līgumu apjoms, ņemot vērā, ka 2007.-2013. 

gada ES fondu ieviešanas periods atrodas noslēguma fāzē un attiecīgi daudz mazāk tiek 

izsludinātas jaunas atlases kārtas un slēgti jauni līgumi. Pārskata periodā turpinās iepriekšējos 

periodos apstiprināto projektu un noslēgto līgumu īstenošana. 

60. Lielākais progress apstiprinātajos projektos un noslēgtajos līgumos 2013.gadā tāpat kā 

pagājušajā pārskata periodā ir bijis 1.1. prioritātē – apstiprināto projektu summa palielinājusies 

par 20,2 milj. euro jeb 17,4% no prioritātē piešķirtā ESF finansējuma. Tas lielā mērā saistīts ar  

to, ka 2013.gada II pusgadā 1.1.1.2. aktivitātes 2.kārtas projektu atlases ietvaros tika apstiprināti 
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jauni projekti, kas attiecīgi ietekmēja arī noslēgto līgumu skaitu. Vienmērīgs apstiprināto 

projektu un noslēgto līgumu apjoma kāpums (2%-5%) attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu 

ir vērojams arī 1.2, 1.3 un 1.4 prioritātēs. Savukārt 1.5 un 1.6 prioritāšu ietvaros apstiprināto 

projektu un noslēgto līgumu apjoms 2013.gadā ir par 0.2%-1% samazinājies attiecībā pret 

2012.gadu, saistībā ar līgumu grozījumiem jau pabeigtiem projektiem.  

61. Noslēgto līgumu apjoma pieaugums 2013. gadā procentuāli lielā mērā atbilst apstiprināto 

projektu skaita pieaugumam, finansiālā ziņā pieaugums nav tik ievērojams kā iepriekšējos 

pārskata periodos, jo lielākā daļa projektu jau tikuši apstiprināti līdz šim, tāpat kā noslēgto līgumu 

lielākais progress bijis vērojams 2007.-2013.gada ES fondu ieviešanas perioda vidusposmā.  

62. Vērtējot progresu prioritāšu līmenī, četrās no sešām prioritātēm apstiprināto projektu apjoms 

pārsniedz 100% no ES fondu piešķīruma, kas skaidrojams ar papildu piešķirto finansējumu 

prioritāšu ietvaros, turklāt vislielākais apstiprināto projektu apjoms – 112% vērojams 1.3 

prioritātē, kurā ir arī vislielākais papildu piešķirtā finansējuma apjoms – 36,7 milj. euro (ES 

fondu daļa). Jāteic, ka noslēgto līgumu apjoms šajā prioritātē atbilst apstiprināto projektu 

apjomam, kas vērtējams kā pozitīvs process. 

63. 2013.gadā kopumā finansējuma saņēmējiem ir veikti maksājumi 85,8 milj. euro jeb 14,7% 

apjomā no DP piešķirtā ES fondu finansējuma (neieskaitot virssaistības). 

Ilustrācija 5 DP ietvaros pieejamais finansējums, apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie 

maksājumi līdz 2013.gada beigām salīdzinājumā ar progresu līdz 2012. gada beigām, ES fondu 

finansējums, milj. euro  

 

 
 

64. Kopumā kopš plānošanas perioda sākuma līdz 2013.gada 31.decembrim: 

 apstiprināti 996 projekti par 635,7 milj. euro jeb 109% no DP piešķirtā ES fondu 

finansējuma (2013.gadā apstiprināto projektu apjoms ir audzis no 603,80 milj. euro 

jeb 103,6% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma 2012.gadā līdz 635,7 milj. euro 

jeb 109% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma 2013.gadā); 
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 noslēgti 990 līgumi 633,9 milj. euro apmērā jeb 109% no pieejamā ES fondu 

finansējuma (apjoms audzis no 603,75 milj. euro jeb 103,5% no DP piešķirtā ES 

fondu finansējuma 2012.gadā līdz 633,9 milj. euro jeb 109% no DP piešķirtā ES 

fondu finansējuma 2013. gadā); 

 veikti maksājumi, t.sk., avansi un atmaksas valsts pamatbudžetā 537,8 milj. euro 

apmērā jeb 92% no DP pieejamā ES fondu finansējuma (apjoms ir pieaudzis no 

451,9   milj. euro jeb 77,5%  no DP pieejamā finansējuma 2012. gadā līdz 537,8 

milj. euro jeb 92% no DP pieejamā finansējuma 2013. gadā).  

65. Procentuāli vislielākais maksājumu finansējuma saņēmējiem pieaugums sasniegts 1.4.prioritātē 

„Sociālās iekļaušanas veicināšana” 18,3% apmērā pret 2012.gadu. 2013.gadā finansējuma 

saņēmējiem veikti maksājumi 8,80 milj. euro (protams, citās prioritātēs veikto maksājumu 

finansējuma saņēmējiem apjoms ir daudz lielāks, tomēr tā kā 1.4.prioritātes finanšu progress līdz 

šim bijis viszemākais, šāds pieaugums gada griezumā veido visaugstāko progresa procentu). 

Salīdzinoši ar iepriekšējo pārskata periodu augsts finanšu apguves progress vērojams arī 1.3. 

prioritātē – 17,3% jeb 43,12 milj. euro. Savukārt 1.2. un 1.5.prioritātes 2013.gadā ir uzrādījušas 

līdzīgu finanšu apguves progresu - vidēji 14,1%. Salīdzinoši zemākais maksājumu pieaugums 

2013.gadā – 10,4% – vērojams 1.6.prioritātē „Tehniskā palīdzība”, kur kopumā no piešķirtā ES 

fondu finansējuma finansējuma saņēmējiem izmaksāti 74,3%.  

66. 31.decembrim no EK saņemti maksājumi 482,4 milj. euro jeb 82,7% apmērā no kopējā  ES fondu 

finansējuma (kas attiecīgi veido 15,7%  pieaugumu salīdzinot 2012.gadu), t.sk.: 

 1.1. prioritātē „Augstākā izglītība un zinātne” saņemti maksājumi 95,9 milj. euro 

jeb 82,09% apmērā (2013.gadā progress – 17,2%) no EK kopējā piešķirtā ES fondu 

finansējuma; 

 1.2. prioritātē „Izglītība un prasmes” saņemti maksājumi 105,2milj. euro jeb 82,3% 

apmērā (2013.gadā progress – 19,3%) no EK kopējā piešķirtā ES fondu 

finansējuma; 

 1.3. prioritātē „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” saņemti maksājumi 

213,1 milj. euro jeb 85,5% apmērā (2013.gadā progress – 12,8%) no EK kopējā 

piešķirtā ES fondu finansējuma; 

 1.4. prioritātē „Sociālās iekļaušanas veicināšana” saņemti maksājumi 39,3 milj. 

euro jeb 82% apmērā (2013.gadā progress – 19,2%) no EK kopējā piešķirtā ES 

fondu finansējuma; 

 1.5. prioritātē „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” saņemti maksājumi 16,1 

milj. euro jeb 70,5% apmērā (2013.gadā progress – 19,2%)  no EK kopējā piešķirtā 

ES fondu finansējuma; 

 1.6. prioritātē „Tehniskā palīdzība” saņemti maksājumi 12,4 milj. euro jeb 68,3% 

apmērā (2013.gadā progress – 8,2%) no EK kopējā piešķirtā ES fondu finansējuma; 

67. 2013.gads un līdz ar to viss 2007.-2013.gada ES fondu ieviešanas perioda noslēgums iezīmē 

progresu ne vien maksājumos, kas veikti finansējuma saņēmējiem un saņemtajos maksājumos 

no EK, bet arī finansējuma saņēmējiem izmaksāto avansu izlietojumā – kopumā pārskata periodā 

dzēsti avansi 30,9 milj. euro apmērā jeb 81% no izmaksāto avansu kopsummas, kas ir gandrīz 

divreiz vairāk nekā iepriekšējā pārskata periodā.   

68. Detalizēta informācija par kopējiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem un deklarējamo 

izdevumu apjomiem sniegta ziņojuma 2.pielikumā. 
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Ilustrācija 6 Līdz 31.12.2013 DP ietvaros finansējuma saņēmējiem veiktie starpposma un gala 

maksājumi un iesniegtie maksājumu pieprasījumi salīdzinājumā ar 31.12.2012., ES fondu finansējums, 

milj., euro 

 

 Noteikto  mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem sasniegšana 

69. Lai nodrošinātu EK regulā Nr. 1080/2006, kas stājās spēkā 2006.gada 1.augustā, minētā 1.mērķa 

2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu finansējuma apguvi, 2013.gada nacionālais 

mērķis ir noteikts 82,2 milj. euro apmērā no ES fondu finansējuma.8  

70. Ambiciozie nacionālie mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem un papildus budžeta 

virssaistību iespējas ir nodrošinājuši garantētu ES Regulas n+3/n+2 principa izpildi un ES 

finansējuma izmantošanas iespēju nezaudēšanu. 

71. Neskatoties uz mērķa neizpildēm atsevišķu ministriju administrētajās aktivitātēs, plānotais 

maksājumu mērķis 82,2 milj. euro ir veiksmīgi izpildīts 104% apmērā, sasniedzot 85,8 milj. euro, 

kas nozīmē, ka DP tiek realizēta plānotajā tempā. Būtiskāko sniegumu uzrāda IZM (124%), VM 

(110%) un LM (106%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Finanšu apguves mērķi apstiprināti ar 2013.gada 12.marta MK sēdes protokola Nr.14 32§. 
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Ilustrācija 7 Finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi no kopējā ESF finansējuma (ieskaitot 

avansus) līdz 31.12.2013. salīdzinājumā ar nacionālo finanšu mērķiem izpilde, ES fondu finansējums, 

milj. euro 

 

72. Arī turpmāk VI nodrošinās patstāvīgu ESF finansējuma apguves uzraudzību, lai nodrošinātu 

mērķu sasniegšanu 2014.gadā un 2015.gadā, kā arī sekmētu finansējuma nepārtrauktību 

atsevišķās jomās. Vienlaikus 2014.gadā AI finansējuma saņēmējam plāno izmaksāt 63,6 milj. 

euro (ieskaitot virssaistību finansējumu). 

73. Situācijā, ja maksājumu mērķu prognoze 2014.gadam tiks izpildīta, iespējams ES finansējums 

tiks apgūts pilnā apmērā – 103% (ieskaitot virssaistību finansējumu). 

74. Vienlaikus VI ir aicinājusi AI un SI finanšu plānošanas procesā arī turpmāk ievērot galvenos 

finanšu disciplīnas principus, proti, nodrošināt vienmērīgu maksājumu plūsmu gada garumā, 

neatlikt lielāko daļu maksājumus uz gada beigām. Galvenās problēmas, kas skar maksājumu 

mērķu izpildi lielākoties saistītas ar finansējumu saņēmēju iesniegtajiem precizētajiem 

maksājumu grafikiem, pārceļot plānotās aktivitātes no 2013.gada uz 2014.gada 1.pusgadu, kas 

saistīts ar darbu izpildes kavēšanos, līdz ar to daudzi finansējuma saņēmēji neplāno iesniegt 

daudz starpposma maksājumu, bet gan vienu noslēguma maksājuma pieprasījumu, kā arī 

problēmas, kas saistītas ar iepirkumu procedūru organizēšanu. Minētie apstākļi nerada problēmas 

ES Regulas n+3/n+2 principa izpildē, bet gan budžeta līdzekļu efektīvā izmantošanā. 

DP ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem līdz 31.12.2013.  

75. Saskaņā ar DP Latvijai 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā piemērojamas trīs 

dimensijas – „Prioritārie temati”, „Finansēšanas veids” un „Teritorijas tips”, savukārt saskaņā ar 

Regulas Nr.1828/2006 prasībām ziņojumā apkopots noslēgto līgumu ES fondu finansējuma 

sadalījums atbilstoši piecām dimensijām. Jāatzīmē, ka tam ir tikai informatīvs raksturs un 

atsevišķos gadījumos, kad nav iespējams precīzi noteikt finansējuma sadalījumu pa dimensiju 

kodiem, aprēķinos tika izmantota ekspertu metode.  

76. Dimensiju kodu dalījumā īpatsvars noslēgtiem līgumiem pret DP noteikto finansējumu ir 

108,7%. Nozīmīgākais progress noslēgto līgumu apjomu ziņā kopš plānošanas perioda sākuma 

līdz 2013.gada beigām ir sasniegts vairākās dimensijās (prioritārajos tematos). Piemēram, 

„Prioritārie temati” 74.kodā „Cilvēku potenciāla attīstība pētniecības un inovācijas jomā”, kur 

gada laikā noslēgto līgumu apjoms pret iepriekšējo periodu ir pieaudzis par 18,3 milj. euro jeb 

15,9% un kopējā summa uz 2013.gada beigām ir 125,6 milj. euro jeb 108,8% no DP noteiktā 

apjoma, kas skaidrojams ar 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” otrās atlases 

kārtas projektu īstenošanu, kā arī papildus piešķirtajām virssaistībām, kā arī 73.kodā „Pasākumi, 
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lai vairotu dalību izglītības un apmācības darbībās visas dzīves laikā” noslēgti līgumu apjoms ir 

sasniegts par 113,9% jeb 77,4 milj. euro apmērā no noteiktā DP apjoma. 

77. Kā labus rezultātus 2013. gadā noslēgto līgumu apjoma ziņā var minēt 66.kodā „Aktīvu un 

preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū”, kur noslēgti līgumi par 241,3 milj. euro, kas DP 

noteikto koda apjomu sasniedz 114,3% apmērā, 71.kodā „Iespējas cilvēkiem, kas atrodas 

nelabvēlīgā situācijā, integrēties un atkal iekļauties darba tirgū”, kur noslēgti līgumi 49,8 milj. 

euro apmērā jeb 103,7% no noteiktā DP apjoma. 

78. Dimensiju kodi, kuros 2013.gadā ir saglabājies nemainīgs noslēgto līgumu apjoms (99,9% no 

DP noteiktā), ir 65.kods „Darba tirgus iestāžu modernizācija un stiprināšana”, kā arī 85/86 

„Sagatavošana, īstenošana, uzraudzība un pārbaude/ Vērtēšana un izpēte, informācija un saziņa” 

– 97,9% no DP noteiktā apjoma. 

Ilustrācija 8 DP ietvaros noslēgtie līgumi  sadalījumā pa dimensiju kodiem- ekonomiskā darbība līdz 

31.12.2013.,% no DP plānotās līdzfinansējuma summas, progress pret datiem līdz 2012.gada 

31.decembrim, ES fondu finansējums, milj. euro 

 

79. Detalizēta informācija par noslēgto līgumu ES fondu līdzfinansējuma sasniegto apjomu 

sadalījumā pa dimensiju kodiem aplūkojama ziņojuma 3.pielikumā. 

Informācija par fizisko progresu, projektu skaitu, tai skaitā pabeigtajiem projektiem  

80. Kopumā fizisko rādītāju sasniegšana 2013.gadā līdzīgi kā iepriekšējā pārskata periodā notikusi 
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pakāpeniski atbilstoši DP noteiktajiem mērķiem. Pozitīvi vērtējams tas, ka šobrīd salīdzinoši 

pieaugušas to rādītāju vērtības, kas ir pārsniegušas uz plānošanas perioda beigām izvirzīto mērķi 

- piemēri šiem rādītājiem ir sniegti zemāk, savukārt, sīkāka informācija par aktivitāšu ieviešanas 

fizisko un finanšu progresu ir sniegta 3.sadaļā  „Prioritāšu īstenošana”. 

81. Tā kā sasniegto rādītāju vērtību aprēķināšanas metode ir palikusi nemainīga – tā atkarīga no 

aktivitāšu specifikas, līdz ar to pārsvarā  rādītāji ir uzskatāmi par sasniegtiem tikai tad, kad 

projektā īstenotas visas plānotās darbības. Tādējādi, lai gan lielas daļas projektu īstenošana jau ir 

noslēgusies un projekti uzskatāmi par pabeigtiem,  joprojām ir aktivitātes, kuru ietvaros notiek 

aktīva projektu īstenošana (noslēgušās jaunas projektu atlases kārtas) un projektu ietvaros 

izvirzītie rādītāji vēl nav pilnībā sasniegti. Daļu rādītāju vērtības var noteikt pēc kāda projekta 

posma pabeigšanas, tomēr salīdzinoši lielai daļai projektu to varēs noteikt 2014.-2015.gadā, 

ņemot vērā aktivitāšu specifiku. Zemāk ir sniegta informācija par projektu skaitu dalījumā pa 

statusiem un sasniegto fizisko progresu.  

82. Zemāk esošajā ilustrācijā ir atspoguļota informācija par visu iesniegto projektu iesniegumu 

statusiem. Līdzīgi kā iepriekš, arī 2013.gadā ir saglabājies augsts noraidīto ESF projektu 

iesniegumu īpatsvars (62%), kas skaidrojams ar tradicionāli lielo potenciālo finansējuma 

saņēmēju interesi par iespējām saņemt ESF finansējumu projektu realizācijai un attiecīgi lielo 

saņemto projektu iesniegumu skaitu dažādu atklātas projektu iesniegumu atlases konkursu 

ietvaros. Pārtraukto un atsaukto ESF projektu īpatsvars salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir par 1% 

samazinājies un šobrīd veido 2% no visu pieteikto projektu skaita - šajā kategorijā lielāko daļu 

veido projekti, kurus dažādu iemeslu dēļ atsaukuši paši finansējuma saņēmēji galvenokārt sakarā 

ar finansējuma nepietiekamību. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu nav neviens 

projekts ar statusu pieteikts, kas arī liecina par plānošanas perioda beigām un ļauj izdarīt 

secinājums, ka lielākā daļa projektu šobrīd atrodas īstenošanas stadijā. 

Ilustrācija 9 ESF Projektu dalījumus pa to statusiem, % no kopējā projektu skaita  

 

83. DP ietvaros līdz 2013.gada beigām ir pabeigti 717 projekti 223,0 milj. euro jeb 38,2% no 

pieejamā ES fondu finansējuma, līdz ar to progress pret iepriekšējo gadu ir 22,1% (286 projekti, 

94,1 milj. euro). Vislielākais pabeigto projektu īpatsvars to skaita ziņā tāpat kā iepriekšējā gadā 

ir 1.5.prioritātē  „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”, kur kopumā pabeigti 408 projekti – 

2013.gadā pabeigti 183 projekti 5,37 euro apmērā jeb 23,4% no prioritātei piešķirtā ES fondu 

finansējuma. Tomēr finansiālā apjoma ziņā kopumā līdz 2013.gada beigām vislielākais pabeigto 

projektu īpatsvars, tieši tāpat kā laika posmā pirms gada, novērojams 1.3.prioritātē 

„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” − 80,9 milj. euro jeb 32,5%  no pieejamā ES 

fondu finansējuma. 
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Ilustrācija 10 ESF Projektu dalījumus pa to statusiem, % no kopējā projektu apjoma  

 

84. Analizējot VIS pieejamo un atbildīgo iestāžu sniegto informāciju par rādītāju sasniegšanas 

progresu 2013.gadā un  plānoto rādītāju sasniegšanas progresu dalījumā pa gadiem līdz 

plānošanas perioda beigām, ņemot vērā pieejamo informāciju par ieviešanas stadiju, ir norādīti 

komentāri par sasniegšanas progresu, riskiem. Līdz 2013.gada beigām lielākā daļa DP/DPP 

fizisko rādītāju visās jomās ir ļoti tuvu plāna izpildei vai pat pārsnieguši sākotnēji plānoto 

apmēru. Daļā aktivitāšu tas skaidrojams ar uzņemto virssaistību apjomu. 

85. Līdz 2013.gada 31.decembrim ir sasniegti vai pārsniegti liela daļa rezultāta rādītāju, kā piemērus 

ar lielāko progresu var minēt: 

 1.2. prioritātē „Izglītība un prasmes” aktivitātēs sasniegtais rādītāju izpildes progress 

tāpat kā iepriekšējā gadā, arī 2013.gada ietvaros, ir būtiski pieaudzis. 1.2.1.1.2. 

apakšaktivitātē „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences 

paaugstināšana” pārskata periodā bijusi vērojama liela profesionālās izglītības pedagogu 

interese par iespējām saņemt atbalstu un paaugstināt kompetences līmeni, līdz ar to 

aktivitātes īstenošanai noslēdzoties,  rādītāju apjoms par 25% ir pārsniedzis sākotnēji 

DP/DPP plānoto. 

 Vērtējot 2013.gada griezumā sasniegto progresu, īpaši jāuzsver ievērojamais ESF 

mērķstipendiju studijām profesionālās izglītības programmās saņēmušo jauniešu skaita 

pieaugums –  1.2.1.1.4. apakšaktivitātē „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana” mērķstipendijas ir piešķirtas 58 659 sākotnējā profesionālajā izglītībā 

studējošajiem jauniešiem, līdz ar to  DP noteiktā rādītāja izpilde sasniegusi 147% apmēru. 

Rādītāja vērtības pārsniegšana skaidrojama ar to, ka rādītāja prognoze tika veikta, 

pamatojoties uz mērķstipendiātu saņēmēju skaita dinamiku gada griezumā, kas bija vidēji 

5 000 audzēkņu. Ņemot vērā, ka iznākuma rādītājs 2011.gada 1. janvārī bija 31 983, tika 

prognozēts, ka līdz 2013.gadam tie būs 40 000 audzēkņu, vienlaikus rādītāju vērtības 

pārsniegšanu ietekmējušas arī aktivitātei piešķirtās virssaistības  8,69 milj. euro apmērā.  

 Tāpat kā pozitīvs piemērs atzīmējama arī 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu 

īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem 

traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros izvirzītā rādītāja izpilde – DP/DPP noteiktā 

rādītāja vērtība krietni pārsniegta, uz 2013.gada beigām sasniedzot 231% - ESF atbalstu 

aktivitātē līdz šim saņēmuši 23 128 jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem. Krietni 

pārsniegtā rādītāja vērtība skaidrojama ar to, ka jauniešu ar funkcinonāliem traucējumiem 

vidū, bijusi liela interese par aktivitāti,  kā arī palielinājies vispārējo izglītības iestāžu 
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skaits kas pielāgots izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, tai skaitā ar kustību 

traucējumiem. 

 1.3. prioritātē „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” galvenokārt rādītāju 

vērtību pārsniegšana saistīta ar sekmīgo vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu 

plānu ieviešanu − kopumā sabiedrībai derīgos darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits jau ir 

sasniedzis 186 232 jeb 138% no DP plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2013.gadā 

par 18% pieaudzis modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos 

atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, sasniedzot  133 660 jeb 113% 

no DP plānotās gala rādītāja vērtības. 

 Tāpat par 22% pieaudzis arī ESF līdzfinansētajā 1.3.2.3. aktivitātes projektā kopā 

atbalstīto veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu skaits – līdz 

2013.gada beigām kopumā atbalstīti 47 024  jeb 143% no DP plānotā. Rādītāja vērtība 

ievērojami pārsniegta saistībā ar lielo interesi no mediķu puses, aktivitātei piešķirtajām 

virssaistībām, projekta termiņa pagarinājumu un vidējo izmaksu samazināšanos uz vienu 

apmācāmo no 470 euro uz 332 euro. 

 1.4. prioritātē „Sociālās iekļaušanas veicināšana” līdz 2012.gada beigām vērojams labs 

progress fizisko rādītāju sasniegšanā gandrīz visās aktivitātēs un tāpat kā iepriekšējā gadā, 

jo īpaši 1.4.1.1.2. apakšaktivitātē „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu 

bezdarbniekiem” un 1.4.1.2.2. apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”. Būtiski pieaudzis arī sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo personu skaits – tomēr jāņem vērā, ka sākotnējie 

rādītāji daļā no sociālās iekļaušanas veicināšanas jomas aktivitātēm tik plānoti 

piesardzīgi.   

 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros straujākais progress 

vērojams 1.5.2.2.2.apakšaktivitātē „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana”- līdz 

2012.gada 31.decembrim projektos atbalstīto NVO skaits ir sasniedzis 2 935 jeb 1468% 

no DP plānotā sasniedzamā apjoma. Rādītāja pārsniegšanas iemesli saistīti ar vairākiem 

faktoriem -  lai iegūtu papildus punktus projektu iesniegumu vērtēšanā projekta 

iesniedzēji centušies iesniegumā paredzēt atbalstu iespējami vairākām NVO, līdz ar to 

faktiski atbalstu saņēmis lielāks skaits NVO nekā sākotnēji plānots, kā arī jāņem vērā, ka 

plānošanas periodā ir ļoti maz atbalsta instrumentu un aktivitāšu vai programmu, kuru 

ietvaros NVO vispār ir iespējams saņemt atbalstu, tādējādi šī ir vērtējama kā viena no 

galvenajām aktivitātēm šāda atbalsta nodrošināšanā un ar to arīdzan skaidrojams lielais 

atbalstīto NVO skaits. 

 Tomēr atsevišķu rādītāju sasniegšanas progress joprojām atpaliek no noteiktā. Šo rādītāju 

sasniegšanas riskus attiecīgi vērtē AI sadarbībā ar finansējuma saņēmējiem, meklējot 

risinājumus, tostarp atsevišķās IZM  administrētajās  aktivitātēs. 

86. Detalizēta informācija par DP un DPP noteikto rādītāju sasniegšanas gaitu, kā arī sasniegto 

rādītāju vērtībām reģionālajā griezumā  ir sniegta ziņojuma sadaļās, kurās ir sniegta plašāka 

analīze par prioritāšu un aktivitāšu ieviešanas gaitu, t.sk., ziņojuma 3.sadaļā „Prioritāšu 

ieviešana” un 4.pielikumā „Darbības programmas ietvaros sasniegtie uzraudzības rādītāji līdz 

31.12.2013.”  

DP īstenošana atbilstoši 2006.gada 5.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu 

10.pantam 

87. DP īstenošanā iesaistītās institūcijas un organizācijas arī 2013.gadā ir nodrošinājušas DP iekļauto 

pasākumu un aktivitāšu īstenošanu atbilstoši 2006.gada 5.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Regulas (EK) Nr. 1081/2006 par ESF un Regulas (EK) Nr. 1081/2006 par ESF un Regulas (EK) 

Nr. 1784/1999 atcelšanu 10.pantam. Aktivitāšu īstenošanā tiek ievērots vienlīdzīgu iespēju 

princips un dzimumu līdztiesība, netiek pieļauta personu ar invaliditāti vai mazākumtautību 

pārstāvju diskriminācija. 

Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai  

88. Eiropas Dzimumu līdztiesības pakta īstenošana panākta, paplašinot DPP aktivitātes, nodrošinot 

horizontālu pieeju draudzīgākas darba vides izveidošanai, saskaņas starp darbu un ģimeni 

veicināšanai, profesiju segregācijas un dzimumu stereotipu mazināšanai, bērnu un no citiem 

atkarīgu personu aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanai. 

89. ESF līdzfinansētajās aktivitātēs 2013.gadā piedalījās 206 485 personas, t.sk. 128 050 jeb 62% 

bija sievietes un 78 435 jeb 38% bija vīrieši. Šāda situācija ir vērtējama kā līdzvērtīga vīriešu un 

sieviešu līdzdalība ESF līdzfinansētajās aktivitātēs, kur gan vīrieši, gan sievietes vienlīdzīgi ir 

labuma guvēji šajās aktivitātēs9. Tomēr minētā proporcija norāda uz tendenci palielināties 

sieviešu īpatsvaram un šī līdzvērtība nav viennozīmīgi vērtējama, ņemot vērā sieviešu un vīriešu 

līdzdalību aktivitāšu griezumā, kur parādās būtiskas atšķirības - galvenokārt izglītības un 

veselības aprūpes jomā, kā arī valsts pārvaldē strādājošo vidū. Šī disproporcija ir izteikta kopš 

2004.gada un nav mainījusies valstī īstenotās dzimumu līdztiesības politikas un HP VI pasākumu 

ietekmē kopš plānošanas perioda sākuma. Tomēr vērojama arī pozitīva tendence - ir strauji 

auguši sieviešu nodarbinātības rādītāji: no - 59,4% 2010.gadā līdz 63,4% 2013.gadā. 

Ilustrācija 11 Sieviešu un vīriešu līdzdalība ESF aktivitātēs 2013.gadā 

 

90. Kā gandrīz jebkurā jomā, kurā vērojama atšķirīga sieviešu un vīriešu situācija, viens no 

būtiskākajiem cēloņiem ir sabiedrības uzskati jeb stereotipi par viena vai otra dzimuma sociālo 

lomu sabiedrībā vai piemērotību konkrētai profesijai.  

91. 2013.gadā veiktajā pētījumā10 tika izvērtēta 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda 

projektu ietvaros īstenoto HP VI pasākumu atbilstība dzimumu līdztiesības politikai, proti, vai 

tie veicina, ierobežo, atbilst sieviešu un vīriešu atšķirīgās situācijas uzlabošanai, iezīmējot 

galvenās problēmu jomas:  

                                                 
9 Atsaucoties uz Eiropas parlamenta direktīvu (SOC 943 COMPET 708 DRS 130 Impact Assessment on Costs and Benefits of Improving the 

Gender Balance in the Boards of Companies Listed on Stock Exchanges),  ES dalībvalstu situācijas analīzi, un EP prasībām, šāda attiecība 

40:60%, kur 40% ir mazākpārstāvētais dzimums, ir uzskatāma par līdzvērtīgu (analīze tiek veikta balstoties uz iedzīvotāju skaitu un dzimumu 
proporciju, kritisko masu nozarē u.c. faktoriem) un noteiktiem sasniedzmajiem mērķiem dzimumu līdzsvara nodrošināšanai, kad situācija, 

piemēram ir 30:70%. 
10

 PĒTĪJUMS PAR HORIZONTĀLĀS POLITIKAS „VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS” IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTI 2007. – 2013.GADA 
PLĀNOŠANAS PERIODĀ (http://www.lm.gov.lv/upload/petijumi/121213_gala_zin.pdf) 
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 darba un ģimenes dzīves saskaņošana (elastīgs darba laiks, vīriešu iesaistīšana bērnu 

aprūpes pienākumos, pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība); 

 sieviešu un vīriešu ekonomiskās neatkarības un vienlīdzīgu iespēju veicināšana darba 

tirgū (profesiju segregācija, darba samaksas lielums, sieviešu virzīšana augstākajiem 

amatiem, apmācības konkurētspējas paaugstināšanai u.c.); 

 vīriešu un sieviešu veselības rādītāju uzlabošana (veselības aprūpes pakalpojumu un 

infrastruktūras pieejamība). 

92. Izvērtējot specifiskos pasākumus dzimumu līdztiesības veicināšanai, tika secināts, ka projektu 

ietvaros īstenotās specifiskās aktivitātes dzimumu līdztiesības veicināšanai ir atbilstošas un 

vērtējamas kā mērķtiecīgas darbības dzimumu līdztiesības veicināšanai un konkrētu problēmu 

risināšanai. Vienlaicīgi ir jāatzīmē, ka specifiskajām aktivitātēm ir fragmentārs raksturs un līdz 

ar to nevar uzskatīt, ka tās sniedz būtisku, izmērāmu ietekmi uz dzimumu līdztiesības politikas 

problēmjautājumu risināšanu.  

93. Minētajā pētījumā tika izteiktas rekomendācijas dzimumu līdztiesības veicināšanai un 

turpmākajam darbam 2014.-2020. gada Eiropas Savienības investīciju fondu plānošanas periodā, 

t.sk: lielāka uzmanība jāpievērš sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju, tiesību un pieejas 

resursiem veicināšana, tai skaitā jāparedz specifiskas aktivitātes:  

 dzimumu lomu un stereotipu mazināšanai (piemēram, kampaņas, semināri dažādām 

mērķa grupām, izglītojoši raksti, aktivitātes plašsaziņas līdzekļiem);  

 sabiedrības un speciālistu izglītošana par dzimumu līdztiesības principa nozīmi un 

integrēšanu visās dzīves jomās;  

 sieviešu un vīriešu ekonomiskās neatkarības un vienlīdzīgu iespēju veicināšana darba 

tirgū (vienlīdzīga darba samaksa, pašnodarbinātības uzsākšana, atgriešanās darba tirgū 

vai pārkvalifikācija pēc ilgas prombūtnes, pasākumi darba un ģimenes dzīves 

saskaņošanai);  

 pozitīvās diskriminācijas principa piemērošana profesiju un nodarbinātības segregācijas 

mazināšanai; 

 vīriešu un sieviešu veselības veicināšana. 

94. Pētījumā tika norādīts, ka būtu jāaktualizē jautājums par darba vietu kultūras (working culture) 

izmaiņām, piemēram, no tradicionāli „ maskulīnām” vai „femīnām” uz dzimumu neitrālām darba 

vietām, kas būtu pievilcīgas abiem dzimumiem. Kā arī tādi būtiski jautājumi kā vienlīdzīgu 

iespēju sievietēm un vīriešiem darba plāni, kas padarītu uzņēmumus draudzīgus abiem 

dzimumiem. Papildus arī sociālajiem partneriem (arodbiedrībām) ieteicams attīstīt solidaritātes 

principus savā starpā.  

95. Lai veicinātu ne tikai mērķa grupu izpratnes veidošanos, bet arī veicinātu izmaiņas dzimumu 

līdztiesības jomā, semināri būtu jāīsteno ciklu veidā, atkārtojot vienai mērķa grupai, pievēršoties 

padziļinātai atsevišķu dzimumu līdztiesības jomu izpētei, piemēram, nodarbinātība, izglītība, 

uzņēmējdarbība, darba un ģimenes dzīves saskaņošana u.c.  

96. Papildinoša informācija par sieviešu un vīriešu iesaisti ESF aktivitātēs sniegta arī nākamajā 

ziņojuma sadaļā  ”Atbalsts pa mērķa grupām”, kā arī sadaļā HP Vienlīdzīgas iespējas. 

Atbalsts pa mērķa grupām  

Sieviešu un vīriešu līdzdalības raksturojums 

97. 1.1. prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” aktivitātēs piedalījās 1 747 personas, no kurām 

931 sieviete un 816 vīrieši (53% : 37 %), kas norāda uz līdzvērtīgu abu dzimumu dalību.  
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98. 1.2. prioritātes „Izglītība un prasmes” aktivitātēs piedalījās 107 340 personas, no kurām 65 367 

sievietes un 41 973 vīrieši (61% : 39%) un šāda attiecība ir uzskatāma par līdzvērtīgu abu 

dzimumu dalību. Tomēr, aktivitāšu griezumā ir atšķirīga dzimumu proporcija.  

99. 1.2.2.4.1. apakšaktivitātē „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 

atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences 

paaugstināšana” piedalījās 37452 personas, t.sk. 24974 sievietes un 12478 vīrieši (67% : 33%), 

kas norāda uz nelielu disproporciju sieviešu un vīriešu līdzdalībā. Tomēr disproporcija 

galvenokārt veidojas vecuma grupā  25-54 gadi, kur sieviešu un vīriešu proporcija ir 84% : 16%, 

kas savukārt norāda uz pastāvošo segregāciju izglītības nozarē. 

100. Savukārt 1.2.1.2.3. apakšaktivitātē "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana 

un prasmju atjaunošana"  un 1.2.2.1.5. apakšaktivitātē "Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" disproporcija ir īpaši izteikta: 93% no mērķa grupas 

dalībniekiem ir sievietes. Šajās aktivitātēs mērķa grupa ir izglītības nozarē strādājošie, un šī ir 

visvairāk segregētā nozare. 1.2.2.1.2. apakšaktivitātē “Atbalsts Mūžizglītības politikas 

pamatnostādņu īstenošanai" ir sieviešu pārsvars (79% : 21%). Šāda situācija pamato pieņēmumu, 

ka sievietes ir vairāk motivētas paaugstināt savas zināšanas un kompetenci, līdz ar to aktīvāk 

izmanto ESF atbalsta sniegtās iespējas. 

101. 1.3. prioritātes „Nodarbinātība un veselības veicināšana darbā” aktivitātēs piedalījās 69 409 

personas, t.sk. 42 542 sievietes un 26 867 – vīrieši (61% : 39%), kas atbilst uzskatam par 

līdzvērtīgu abu dzimumu piedalīšanos, arī sadalījumā pa aktivitātēm šajā prioritātē saglabājas 

dzimumu līdzsvars. 1.3.1.1.1. apakšaktivitātē „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ir vērojams 

dzimumu līdzsvars, tomēr šeit būtu jāvērš uzmanība uz dzimumu līdzdalību sadalījumā pa 

nozarēm. 1.3.2.3. aktivitātē „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju 

personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” ir vērojama izteikta 

dzimumu disproporcija, kas ir skaidrojama ar situāciju veselības un sociālās aprūpes nozarē, kur 

83 % no visiem nozarē nodarbinātajiem ir sievietes un 17 % vīrieši. 

102. 1.4. prioritātē „Sociālās iekļaušanas veicināšana” aktivitātēs piedalījās 14 572 personas, no tām 

8 805 sievietes un 5 767 vīrieši (60% : 40%) un tas ir vērtējams kā līdzvērtīga abu dzimumu 

līdzdalība un līdzīga proporcija saglabājas arī šīs prioritātes aktivitātēs, izņemot apakšaktivitāti 

1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu 

attīstība reģionos”, kur piedalījās 65% sievietes un 35% vīrieši. Šie dati liecina par to, ka sievietes 

biežāk ir sociālo pakalpojumu saņēmējas un aktīvāk iesaistās sociālās rehabilitācijas programmās 

un atbalsta sniegšanā sev un savas ģimenes locekļiem.   

103. Izteikta dzimumu disproporcija ir vērojama 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes 

stiprināšana” aktivitāšu dalībniekiem, kur no 12 732 dalībniekiem bija 9 858 sievietes un 2 874 

vīrieši (77% : 23%). Līdzīga disproporcija saglabājas visās šīs prioritātes 

aktivitātēs/apakšaktivitātēs. Dzimumu nevienlīdzība šajā prioritātē norāda uz valsts pārvaldē un 

sociālās jomas nevalstiskajā sektorā strādājošo sieviešu lielo īpatsvaru. Attiecībā uz valsts 

pārvaldē strādājošo sieviešu pārsvaru disproporcija skaidrojama ar pētījumu datiem  par 

profesijām, ko izvēlas sievietes, kur pamatargumenti sievietēm ir stabilitāte, sociālās garantijas, 

iespēja savienot darbu un ģimenes dzīvi, kur valsts pārvalde ir novērtēta kā „visdrošākais” 

nodarbinātības sektors. 

104. Tāpat kā 1.5. prioritātē arī 1.6.prioritātes „Tehniskā palīdzība”  aktivitāšu dalībniekiem vērojama 

izteikta dzimumu disproporcija − 547 sievietes, 138 vīrieši (80% : 20%), kas norāda uz kas 

norāda uz izteiktu sieviešu pārsvaru valsts pārvaldē nodarbinātajiem. 

105. Aplūkotie dati par sieviešu un vīriešu līdzdalību ES fondu līdzfinansētajās aktivitāšu griezumā 

norāda uz izteiktu disproporciju, galvenokārt izglītības un veselības aprūpes jomā, kā arī valsts 
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pārvaldē strādājošo vidū.  

106. Kopumā Latvijā, tāpat kā ES, sieviešu nodarbinātības līmenis ir audzis, un to izglītības līmenis 

ir augstāks nekā vīriešu, savukārt atalgojuma līmenis vīriešiem ir augstāks nekā sievietēm, turklāt 

sievietes ir mazāk pārstāvētas vadošajos amatos, kas nozīmē nākotnē - mazākas pensijas un 

lielāks nabadzības risks sievietēm, savukārt vīriešiem – lielāks bezdarba risks krīzes apstākļos, 

jo īpaši vīriešiem ar zemu izglītības līmeni.  

107. Vienlaikus jāatzīmē, ka dzimumu līdztiesības jautājumi aptver plašāku nozaru politiku rīcību, 

proti, īstenojot dzimumu līdztiesības integrēto pieeju. LM Plāna dzimumu līdztiesības 

īstenošanai 2012.–2014. gadam11 ietvaros ir paredzēti rīcības virzieni dzimumu līdztiesības 

īstenošanai nozaru politikās. Plāna ietvaros līdz 2014. gadam tiks īstenoti tādi pasākumi kā, 

piemēram, sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana (EM rīcība); dzimumu līdztiesības jautājumu 

vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības mācību saturā aktualizēšana (IZM rīcība); 

sieviešu atgriešanās darba tirgū, darba drošības un darba iespēju un karjeras virzības darba tirgū 

veicināšana u.c. (LM rīcība). Lai mazinātu darba samaksas atšķirības starp vīriešiem un 

sievietēm, paredzēta LM / LDDK/ TS, LBAS IZM, EM, NVO rīcība, izstrādājot rekomendācijas 

sieviešu un vīriešu skaita līdzsvarošanai segregētākajās nozarēs (pedagogi, sociālie darbinieki, 

uzņēmējdarbība u.c.), tēmas aktualizēšana medijos u.c. 

108. Plāna ietvaros 2013. gadā tika īstenota virkne pasākumu dzimumu līdztiesības veicināšanai 

nozarēs, tostarp pasākumi –  

 Dzimumu lomu un stereotipu mazināšanai, t.sk. darba tirgus segregācijas mazināšanai,  

 Sieviešu un vīriešu ekonomiskās neatkarības un vienlīdzīgu iespēju veicināšana darba 

tirgū 

109. Skatīt arī sadaļu „Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai”. 

Tabula 1 Kopsavilkums par mērķa grupu dalībnieku portretu ESF līdzfinansētajās aktivitātēs 2013.g., % 

Mērķa grupas raksturojums 

Dalījums pa dzimumiem 

Kopā, 

% 

Sievietes, 

% 

Vīrieši, 

% 

Kopā dalībnieki ESF 100 62  38 

Nodarbinātības statuss 

darba ņēmēji jeb darbinieki 31,1 24,2 6,9 

pašnodarbinātās personas 0,54 0,38 0,16 

bezdarbnieki, kas NVA uzskaitē ir līdz vienam 

gadam 13,32 7,66 5,66 

ilgstošie bezdarbnieki 18,91 11,74 7,17 

neaktīvas personas, kuras mācās vai tiek apmācītas 35,16 16,88 18,28 

Vecumu grupas 

līdz 14 gadiem 11,58 5,42 6,16 

15-24 gadi 26,18 12,74 13,44 

25-54 gadi 49,58 34,82 14,76 

55-64 gadi 11,34 7,54 3,8 

65 gadi un vairāk 1,29 0,94 0,35 

Personas no sociālās atstumtības riska grupām 

                                                 
11 Plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.–2014.gadam http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file62154.doc  

http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file62154.doc
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Mērķa grupas raksturojums 

Dalījums pa dzimumiem 

Kopā, 

% 

Sievietes, 

% 

Vīrieši, 

% 

minoritāšu grupas 13,18 7,80 5,38 

migranti 0,011 0,007 0,004 

personas pēc soda izciešanas 0,1 0,01 0,09 

personas ar invaliditāti, t.sk.: 6,5 3,49 3,01 

      ar redzes traucējumiem 0,48 0,27 0,21 

      ar dzirdes traucējumiem 0,35 0,21 0,14 

      ar kustību traucējumiem 0,54 0,28 0,26 

      ar garīga rakstura traucējumiem 0,95 0,41 0,54 

      ar cita veida traucējumiem 4,23 2,35 1,88 

Izglītības līmenis 

bez izglītības 7,45     

sākumskolas vai pamatskolas izglītība (ISCED1 un 

ISCED2) 31,05     

vidējā un vidējā profesionālā izglītība (ISCED3) 29,76     

augstāka par vidējo izglītību, kas nav augstākā 

izglītība (ISCED4) 3,69     

augstākā izglītība (ISCED5 un ISCED6) 28,03     

 

110. 2013.gadā ESF līdzfinansētajās aktivitātēs kopumā piedalījās 206 485 personas (2012.gadā – 196 

135, 2011.gadā – 219 986, 2010.gadā – 128 963, 2009.gadā – 55 893). Ņemot vērā, ka 

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits valstī pēc CSP datiem 2013.gada 4.ceturksnī bija 1 014 700 

personas, t.sk. 504 200 jeb  49,7 % sievietes un 510 500 jeb 50,3% vīrieši, varam secināt, ka 

19,7% (2012.gadā - 16,26 %) no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita piedalījās ESF 

līdzfinansētajās aktivitātēs, t.sk. 24,4 % no ekonomiski aktīvo sieviešu skaita un 15% no 

ekonomiski aktīvajiem vīriešiem. 

111. Līdzīgi kā iepriekšējos gados kopš 2009.gada, salīdzinot vīriešu un sieviešu līdzdalības rādītājus 

ESF aktivitātēs, arī 2013.gadā ir novērojams stabils sieviešu līdzdalības pārsvars. 
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Ilustrācija 12 ESF aktivitāšu mērķa grupu dalībnieku skaits dzimumu griezumā 2009.-2013. gadā 

 

112. 2013.gadā darbības ESF līdzfinansētajos projektos uzsāka 137 249  personas  (86 870 sievietes 

un 50 379 vīrieši). Darbības projektā turpināja 52 307 personas (28 806 sievietes un 23 501 

vīrieši). Nepabeidzot darbības projektā, no tā izstājās 12 037 personas (7 039  sievietes un 4 998 

vīrieši), bet 142 106 personas izstājās, pabeidzot darbības projektā (95 292 sievietes un 46 814 

vīrieši). 

113. Sadalījumā pēc izglītības līmeņiem, no visiem ESF aktivitāšu dalībniekiem 61 355 personām jeb 

30% no kopējā dalībnieku skaita ir vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (ISCED3), 62 227 

personām jeb 30% no kopējā dalībnieku skaita ir sākumskolas vai pamatskolas izglītība (ISEDI1 

vai ISCEDI2), bet 60 335 personām jeb 29% no kopējā dalībnieku skaita – augstākā izglītība 

(ISCED5 vai ISCED6), 14 923 personas jeb 7% ir bez izglītības un 7 634 personām jeb 4% ir 

augstāka par vidējo izglītību, kas nav augstākā izglītība (ISCED4). 

114. Analizējot ESF līdzfinansēto aktivitāšu mērķa grupas vecumu griezumā, secināms, ka vecuma 

grupā līdz 14 gadiem piedalījās 10 857  sievietes un 12 332 vīrieši, vecuma grupā no 15 līdz 24 

gadiem piedalījās 25 491 sievietes un 26 888 vīrieši, vecuma grupā no 25 līdz 54 gadiem 

piedalījās 69 655 sievietes un 30 728 vīrieši, vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem – 15 916 

sievietes un 7 765 vīrieši un vecuma grupā 65 gadi un vairāk piedalījās 1 924 sievietes un 722 

vīrieši.  

115. Līdzīgi kā 2012.gadā, arī 2013.gadā novērojamas būtiskas dalībnieku skaita atšķirības dzimumu 

griezumā vecuma grupā no 24 līdz 54 gadiem, kur sieviešu skaits ir  2,2 reizes lielāks nekā 

vīriešu. Analizējot šo atšķirību pasākumu griezumā, secinām, ka atšķirības šajā vecuma grupā 

galvenokārt veidojas 1.2.1.2.3 apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences 

paaugstināšana un prasmju atjaunošana” ietvaros (8 114 sievietes un 508 vīrieši), 

1.2.2.4.1.apakšaktivitātes „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto 

jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un 

kompetences paaugstināšana” (14 053 sievietes un 2 667 vīrieši). Arī 1.3.1. pasākuma 

"Nodarbinātība" minētās vecuma grupas ietvaros ir vērojams sieviešu pārsvars (26 364 sievietes 

un 18 666 vīrieši).  
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116. Disproporcija starp dzimumiem lielā mērā ir skaidrojama ar izglītības sistēmā strādājošo 

dzimumu un vecumu struktūru, kur 80% no nodarbinātajiem ir sievietes  vecumā no 24 līdz 54 

gadiem (attiecas uz 1.2.1. un 1.2.2. pasākumu). Arī 1.3.1. pasākumā vērojama atšķirība aktivitāšu 

griezumā, kur sievietes lielākoties ir piedalījušās aktivitātē 1.3.1.5. „Vietējo nodarbinātības 

veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” (18 188 sievietes un 13 941 vīrietis). Sieviešu 

pārsvars šajā aktivitātē skaidrojams arī ar to, ka sieviešu – bezdarbnieču skaits valstī 2013.gada 

decembrī bija lielāks nekā vīriešu bezdarbnieku skaits12. 

117. Mērķa grupas dalībnieki pēc piederības sociālās atstumtības riska grupām bija 38 595 jeb 18,7 

% no kopējā ESF aktivitāšu mērķa grupu dalībnieku skaita (2012.gadā –  19,21%, 2011.gadā – 

21 %, 2010. – 34 %), t.sk. 22 416  jeb 11% sievietes un 16 179 jeb 8 % vīrieši. 

118. No sociālās atstumtības riskam pakļautajām mērķa grupām bija 27 445 minoritāšu pārstāvji (t.sk. 

16 477 sievietes un 10 968 vīrieši).  

119. No kopējā ESF aktivitātēs iesaistīto minoritāšu grupu pārstāvju skaita lielākajai daļai jeb 14 605 

personām bija vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, 6 362 personām – sākumskolas vai 

pamatskolas izglītība, 3 030 – augstākā izglītība, bet 1 322 personas bija bez izglītības. Dalībnieki 

bez izglītības (1 016 personas) galvenokārt tika iesaistīti 1.2.2.4. aktivitātē  "Izglītības 

pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas 

izglītības attīstība". 

120. ESF līdzfinansētajās aktivitātēs 2013.gadā tika iesaistīti 24 migranti t.sk. 15 sievietes un 9 vīrieši. 

1.1. prioritātes ietvaros aktivitātēs bija iesaistīti 6 migranti (t.sk. 2 sievietes un 4 vīrieši), 

1.2.prioritātē – 2 migranti, abas sievietes, 1.3.prioritātē – 11 migranti (t.sk. 7 sievietes un 4 

vīrieši), 1.4. prioritātē – 1 migrants, sieviete un 1.5. prioritātē – 4 migranti (t.sk. 3 sievietes un 1 

vīrietis). 

121. 2013.gadā ESF līdzfinansētajās aktivitātēs piedalījās 13 395 personas ar invaliditāti (t.sk. 7 286 

sievietes un 6 109 vīrieši) jeb 6,5% no kopējā ESF līdzfinansēto pasākumu dalībnieku skaita. 

Salīdzinot ar 2012. un 2011.gadu, šis skaits ir pieaudzis, kad personas ar invaliditāti bija attiecīgi 

6,3% un 4,6% no kopējā ESF pasākumu dalībnieku skaita. Ir vērojama pozitīva tendence HP 

„Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanā, kas norāda uz vienlīdzīgu iespēju veicināšanu personām ar 

invaliditāti. Atšķirīga aktivitāšu griezumā un šī līdzdalība ir augstāka aktivitātēs, kuras bija 

mērķētas uz personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanu un bija paredzēti specifiski pasākumi šīs 

grupas iekļaušanai. 

122. Prioritātes "Augstākā izglītība un zinātne" aktivitātēs piedalījās 9 personas ar invaliditāti (t.sk. 3 

sievietes un 6 vīrieši), 1.2. prioritātes "Izglītība un prasmes" aktivitātēs – 5 261 personas ar 

invaliditāti (t.sk. 2 624 sievietes un 2 637 vīrieši) jeb 2,5% no visiem ESF dalībniekiem, 1.3. 

prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” aktivitātēs piedalījās 5 469 personas 

ar invaliditāti (t.sk. 2 991 sievietes un 2 478 vīrieši) jeb 2,6%, 1.4. prioritātes "Sociālās 

iekļaušanas veicināšana" aktivitātēs piedalījās 1 949 personas ar invaliditāti (t.sk. 1 143 sievietes 

un 806 vīrieši) jeb 0,9%, un 1.5. prioritātes "Administratīvās kapacitātes stiprināšana" aktivitātēs 

piedalījās 704 personas ar invaliditāti (t.sk. 523 sievietes un 181 vīrieši) jeb 0,3% no visiem ESF 

dalībniekiem. 

123. 1.4. prioritātē salīdzinājumā ar 2012.gadu ir vērojams šīs mērķa grupas samazinājums vairāk 

nekā divas reizes. Tas skaidrojams ar to, ka lielākā daļa projektu noslēdzās 2012.gadā. 

124. Dalījumā pa invaliditātes veidiem, 983 personas bija ar redzes traucējumiem (t.sk. 554 sievietes 

un 429 vīrieši) jeb 7,3% no kopējā dalībnieku ar invaliditāti skaita, 711 personas ar dzirdes 

traucējumiem (t.sk. 421 sievietes un 290 vīrieši) jeb 5,3% no kopējā dalībnieku ar invaliditāti 

                                                 
12 Pēc NVA statistikas datiem 2013.gada decembrī valstī bija 93 321 bezdarbnieki, 56 % (skaits – 52 295) no tiem sievietes un 44 % (skaits – 41 026) 
vīrieši. 
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skaita, 1 119 personas ar kustību traucējumiem (t.sk. 587 sievietes un 532 vīrieši) jeb 8,4% no 

kopējā dalībnieku ar invaliditāti skaita, 1 888 personas ar garīga rakstura traucējumiem (t.sk. 813 

sievietes un 1 075 vīrieši) jeb 14% no kopējā dalībnieku ar invaliditāti skaita un 8 817 personas 

ar cita veida funkcionāliem traucējumiem (t.sk. 4 980 sievietes un 3 837 vīrieši) jeb 66% no 

kopējā dalībnieku ar invaliditāti skaita. Kā rāda skaitļi, visvairāk ESF līdzfinansētajās aktivitātēs 

piedalījās personas ar garīga rakstura traucējumiem, īpaši bērni un jaunieši vecumā līdz 14 

gadiem (1 122 personas), kā arī personas ar kustību traucējumiem. 

125. Personas ar kustību traucējumiem piedalījās galvenokārt 1.2.2.4.1. "Iekļaujošas izglītības un 

sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla 

sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana" (76 personas) un 1.2.2.4.2. 

„Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 

funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (63 personas), 1.3.1.1.3. "Bezdarbnieku un 

darba meklētāju apmācība" (166 personas), 1.3.1.5. „Vietējo nodarbinātības veicināšanas 

pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” (194 personas), kā arī 1.4.1.2.4. apakšaktivitātē „Sociālās 

rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” – 375  

personas.  

126. Personas ar dzirdes traucējumiem galvenokārt piedalījās apakšaktivitātēs 1.5.2.2.2. "NVO 

administratīvās kapacitātes stiprināšana" (321 persona), 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu 

īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem 

traucējumiem integrācijai izglītībā” (87 personas) un 1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” (77 personas). 

127. Lielākais skaits no kopējā cilvēku ar redzes traucējumiem skaita piedalījās 1.4.1.1.1. 

apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” projektos – 

371 persona, savukārt 1.4.1.2.2. „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar 

redzes un dzirdes traucējumiem” projektos piedalījās 61 persona. Šīs apakšaktivitātes mērķa 

grupa ir personas ar redzes traucējumiem, pilnīgi neredzīgi un vājredzīgi cilvēki, arī tādi, kam 

redzes traucējumi ir viena no vairākām nopietnām veselības problēmām, līdz ar to projektos bija 

paredzēti specifiski pasākumi šīs mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai un iesaistīšanai ESF 

līdzfinansētajās aktivitātēs. 

128. Personas ar garīga rakstura traucējumiem galvenokārt tika iesaistītas 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas 

izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, 

nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” – 604 

personas; 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 

mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” – 950 personas 

un 1.4.1.2.4. apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos” – 215 personas. 

129. Vecumu griezumā cilvēki ar invaliditāti  visvairāk bija pārstāvēti 25-54 gadu vecuma grupā – 5 

111 (t.sk. 2 893 sievietes un 2 218 vīrieši), kas norāda uz to, ka ESF atbalstu saņēmušie cilvēki 

ar invaliditāti galvenokārt ir darbspējas vecumā. Vecuma grupā līdz 14 gadiem piedalījās 3 729 

personas (t.sk. 1 828 sievietes un 1 901 vīrieši), vecuma grupā 15-24 gadi – 1 492 personas (t.sk. 

666 sieviete un 826 vīrieši), vecuma grupā 55-64 gadi – 2 342 personas (t.sk. 1 414 sievietes un 

928 vīrieši), vecuma grupā virs 65 gadi – 721 personas (t.sk. 485 sievietes un 236 vīrieši). 

130. Īpaši personām ar invaliditāti paredzētie pasākumi ir aktivitāšu 1.4.1.1.1. „Kompleksi atbalsta 

pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” un 1.4.1.1.2. „Atbalstītās nodarbinātības 

pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” ietvaros. Komplekso atbalsta pasākumu ietvaros personas 

ar invaliditāti ir viena no prioritārajām mērķa grupām, tostarp pasākumā „Darba vieta jaunietim” 

un pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, kur salīdzinājumā ar citām šajos 

pasākumos iesaistītajām personām, tieši personām ar invaliditāti tiek sniegts papildu finanšu 
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atbalsts, tāpat arī pasākumā „Apmācība pie darba devēja” personām ar invaliditāti ir noteikts 

papildus atbalsts. Lai nodrošinātu iespēju saņemt atbalstu mūžizglītības apmācības pasākumos 

nodarbinātām personām vecuma grupā no 25 līdz 44 gadiem ieskaitot, personas ar invaliditāti ir 

noteiktas kā viena no prioritāri iesaistāmajām grupām šajos pasākumos, jo personas ar invaliditāti 

bezdarba riskam ir pakļautas visvairāk. 

131. 2013.gadā atbalstītās nodarbinātības projekta ietvaros izveidotas 121 (2012.gadā – 390, 

2011.gadā – 603) valsts līdzfinansētās darba vietas personām ar invaliditāti. Kopumā 2013.gadā 

projektā tika iesaistīti 289 (2012.gadā – 492, 2011.gadā – 715) bezdarbnieki ar invaliditāti (kas 

veido 17% no visiem šī pasākuma dalībniekiem un 2% no visiem nodarbinātības pasākumus 

uzsākušajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, t.sk. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu 

informatīvās dienas)13. 

132. 2013.gadā, atbilstoši katra pasākumā iesaistāmā bezdarbnieka ar invaliditāti veselības stāvokļa 

novērtējumam, tika pielāgotas 84 (2012.gadā – 308, 2011.gadā – 510) darba vietas. 2013.gadā 8 

bezdarbniekiem ar invaliditāti (2012.gadā – 15, 2011.gadā – 9) tika sniegti asistentu pakalpojumi. 

133. 2013.gadā dalību NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos (t.sk. konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumu informatīvās dienas) uzsāka 16 231 (vienai personai var būt sniegti 

vairāki pakalpojumi) bezdarbnieks ar invaliditāti (2012.gadā – 13 810, 2011.gadā – 13 051). 

Šajos pasākumos viņiem papildus tika nodrošināti tādi pakalpojumi kā darba vietas pielāgošana, 

surdotulku un ergoterapeitu pakalpojumi. Karjeras konsultācijas 2013.gadā saņēmušas 3 257 

personas ar invaliditāti, no tiem bezdarbnieki (darba meklētāji) –  3 187. 

Personu ar invaliditāti integrācija darba tirgū   

134. Nodarbinātības līmenis personām ar invaliditāti visās vecuma grupās – 23,3% (2012. g. - 22,6%, 

2011. g. - 20,7%, 2010. g. – 19,3%) pret kopējo personu ar invaliditāti skaitu, t.sk. 11,6 % 

sievietēm (2012. g. - 11.2 %) un 11,8 % - vīriešiem (2012. g. - 11,3 %), (indikatīva bāzes vērtība 

2006. gadā – 40-52%).  

135. Attiecībā uz personu ar invaliditāti nodarbinātību vērojams šīs iedzīvotāju grupas nodarbinātības 

līmeņa stabils pieaugums no 2010. gada aptuveni par 2 procentpunktiem katru gadu, izņemot 

2013. gadu, kur pieaugums ir 0,7 procentpunkti. Tomēr, ņemot vērā šādu tendenci, var prognozēt, 

ka indikatīvā bāzes vērtība 2006. gadā – 40-52% netiks sasniegta. Tas izskaidrojams gan ar to, 

ka izvirzītais mērķis ir bijis pārāk ambiciozs, gan arī ar to, ka 2006. gadā nebija pieejami 

pietiekami ticami dati par invalīdu nodarbinātību. Ņemot vērā nodarbinātības līmeņa vidējo 

pieaugumu gadā gan iedzīvotājiem kopumā, gan personām ar invaliditāti, var prognozēt, ka 2014. 

gada nogalē invalīdu nodarbinātības līmenis varētu sasniegt 24%.  

136. Vienlaikus jāatzīmē, ka personu invaliditāti nodarbinātības jautājums nav risināms tikai HP 

„Vienlīdzīgas iespējas” ietvaros, bet gan aptver daudz plašāku nozaru politiku rīcību, proti, EM 

rīcība, veicinot personu ar invaliditāti uzņēmējdarbību (mikrouzņēmumi, pašnodarbinātība u.c. 

uzņēmējdarbības formas); FM rīcība, rosinot pasākumus, kas motivētu darba devējus nodarbināt 

invalīdus (nodokļu atlaides uzņēmumiem,), IZM rīcība, risinot profesionālās izglītības 

jautājumus un izglītības pieejamības jautājumus, LM rīcība, organizējot nodarbinātību 

veicinošus pasākumus, veicinot darba drošību un darba iespēju un karjeras virzību darba tirgū 

u.c.  

137. Attiecībā uz personu ar invaliditāti bezdarba rādītājiem, jānorāda, ka saskaņā ar NVA datiem 

2014. gada janvāra beigās reģistrēti 9 384 bezdarbnieki ar invaliditāti, kas ir 9,7 % no kopējā 

reģistrētā bezdarbnieku skaita valstī.  Tāpat vairāk nekā puse (56,7%) no reģistrētajiem 

bezdarbniekiem ar invaliditāti ir bezdarbnieki vecumā 50 un vairāk gadu, jaunieši bezdarbnieki 

                                                 
13 viena persona var iesaistīties vairākos pasākumos 
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ir 3,5% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. 

138. Vienlaikus jāvērš uzmanība uz to, ka VSID noteiktā HP „Vienlīdzīgas iespējas” rādītāja izpilde 

tiek mērīta pret CSP (attiecībā uz nodarbinātību dzimumu un vecumu griezumā) un VSAA 

datiem (attiecībā uz nodarbinātību invaliditātes jomā), kas neatspoguļo tikai ES fondu 

ieguldījumu nodarbinātības veicināšanā, bet gan kopumā valsts mērogā atspoguļo nodarbinātības 

tendences, ko var ietekmēt kopējie valstī notiekošie ekonomiskie procesi, piemēram, jāņem vērā 

situāciju/datus, kas ir attiecināmi uz 2009.-2010. gadu, kad Latvijā ekonomiskās krīzes iespaidā, 

samazinoties nodarbinātības intensitātei un darba vietu skaitam, bija strauji pieaudzis bezdarba 

līmenis. 

Starptautiskā un starpreģionālā sadarbība 

139. DP starptautiskā un starpreģionālā sadarbība nav izdalīta kā atsevišķs prioritārs virziens, bet 

starptautiskās un starpreģionālās sadarbības aspekts integrēts aktivitātēs un apakšaktivitātes DP 

ietvaros.  

140. Starptautiskās un starpreģionālās sadarbības aspekts plānošanas līmenī integrēts vairākās DP 

papildinājuma aktivitātēs un apakšaktivitātēs, tomēr tas, vai projektu aktivitāšu īstenošanā tiek 

paredzēta starptautiskā sadarbība (piesaistot ārvalstu ekspertus, pakalpojumu sniedzējus u.c.), ir 

atkarīgs no projekta mērķa un ir projektu īstenotāju kompetencē. Starptautiskās sadarbības 

pasākumi DP ietvaros galvenokārt plānoti izglītības, darba tiesisko attiecību un darba drošības, 

kā arī veselības aprūpes jomā kā pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana, ārvalstu ekspertu 

un mācībspēku piesaiste. 

2013.gadā īstenotie un turpmāk plānotie starptautiskās sadarbības pasākumi 

1.prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” ietvaros 

141. 1.1.1.2.aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” mērķis ir veicināt papildu cilvēkresursu 

piesaisti zinātnei, veidojot jaunas zinātniskās grupas, un sadarbību ar augstskolām, pētniecības 

centriem un komersantiem, piesaistot zinātniskajam un pētnieciskajam darbam zinātniekus, kas 

atgriežas darbā Latvijā, un ārvalstu zinātniekus, kā arī veicināt jauno zinātnieku iesaistīšanos 

projektos un to vadībā, īpaši starpdisciplināros pētījumu virzienos.  

142. Tāpat kā iepriekšējā gadā, 2013.gadā aktivitātes ietvaros ir notikusi zinātnieku dalība 

starptautiskās konferencēs, veicinot informācijas un pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī, 

kontaktu un starptautiskās sadarbības veidošanu. Starptautiskās sadarbības pasākumu īstenošana 

ir sniegusi ieguldījumu aktivitātes mērķa sasniegšanā, veicinot informācijas un pieredzes 

apmaiņu starptautiskā līmenī, kontaktu un starptautiskās sadarbības veidošanu. Sadarbība 

notikusi ar tādām ES dalībvalstīm kā Austrija, Čehija, Igaunija, Lietuva, Itālija, Nīderlande, 

Polija, Rumānija, Somija, Vācija un Zviedrija. 2014.gadā paredzēta zinātnieku dalība 

starptautiskās konferencēs. 

143. 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes “Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” mērķis ir visās 

izglītības tematiskajās grupās palielināt to speciālistu skaitu, kas ieguvuši augstāko kvalifikāciju 

(doktora zinātnisko grādu) un spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas 

produktus, kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot 

tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata. Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī 2013.gadā 

apakšaktivitātes ietvaros notika ārvalstu lektoru vieslekcijas, tika īstenota doktorantūras studentu 

dalība starptautiskās konferencēs un semināros, kā arī dalība simpozijos un kolokvijos, notiek 

kontaktu dibināšana ar potenciālajiem sadarbības partneriem promocijas darba izstrādei un 

tālākai aizstāvēšanai, doktorantūras studenti publicējas ārvalstu izdevumos, notiek stažēšanās 

ārvalstu institūcijās, kā arī pieredzes apmaiņas vizītes, lai pārņemtu ārvalstu labo praksi, iepazītos 

ar ārvalstu pētījumiem, konsultētos ar pētniekiem. Starptautiskās sadarbības pasākumu 

īstenošana ir sniegusi ieguldījumu aktivitātes mērķa sasniegšanā, veicinot informācijas un 



 

34 
Gada ziņojums_1DP_VI_lv_05.06.2014.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2013.gads  

 

pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī, kontaktu un starptautiskās sadarbības veidošanu. 

Sadarbība notiek ar tādām ES dalībvalstīm kā Beļģija, Francija, Igaunija, Lielbritānija, Polija, 

Somija, Spānija un Vācija. 2014.gadā paredzēti līdzīgi pasākumi starptautiskās sadarbības 

ietvaros. 

2.prioritātes “Izglītība un prasmes” ietvaros 

144. 1.2.1.1.2.apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences 

paaugstināšana” mērķis ir paaugstināt sākotnējā profesionālajā izglītībā, profesionālajā 

tālākizglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju 

kompetenci, nodrošināt prasmju atjaunošanu, īpaši saistībā ar modernizēto profesionālās 

izglītības saturu, inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku, kā arī uzlabot profesionālās 

izglītības pedagogu sagatavošanu. Tāpat kā iepriekšējā gadā, 2013.gadā apakšaktivitātes ietvaros 

notika ārvalstu lektoru piesaiste tālākizglītības kursu organizēšanai profesionālajā ievirzē un 

profesionālajā vidējā izglītībā iesaistītajiem pedagogiem, kad Latvijas pedagogiem tiek dota 

iespēja apgūt mūsdienīgas mācību metodes, kas jau tiek izmantotas citās valstīs. Starptautiskās 

sadarbības pasākumu īstenošana ir sniegusi ieguldījumu aktivitātes mērķa sasniegšanā, veicinot 

informācijas un pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī, kontaktu un starptautiskās sadarbības 

veidošanu. Sadarbība notiek ar tādām ES dalībvalstīm kā Dānija, Igaunija, Lielbritānija, Lietuva, 

Somija un Zviedrija.  

145. Projekta „Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu  un praktisko 

kompetenču paaugstināšana” ietvaros tika organizēta stažēšanās ES dalībvalstīs sākotnējās 

profesionālās izglītības pedagogiem un prakšu vadītājiem. Kopš projekta uzsākšanas projekta 

ietvaros stažieri ir apmeklējuši Vāciju (metālapstrādes nozare) un Lielbritāniju (uzņēmējdarbības 

nozare), pedagogi un prakšu vadītāji turpinās stažēties Polijā, Vācijā, Somijā, Igaunijā, Holandē, 

Norvēģijā. Līdzīgi starptautiskās sadarbības pasākumi plānoti arī 2014.gadā. 

146. 1.2.2.3.2.apakšaktivitātes “Atbalsts izglītības pētījumiem” ietvaros netiek paredzēti 

starptautiskās sadarbības pasākumi, bet notiek dalība starptautiskos izglītības kvalitātes 

pētījumos: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskā skolēnu 

novērtēšanas programmā, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskajos 

mācību vides pētījumos un Āzijas–Eiropas sanāksmes Mūžizglītības foruma pētījumos. Latvijas 

līdzdalība minētajos starptautiskajos pētījumos sekmē izglītības politikas attīstību, kas balstīta uz 

labās prakses pārņemšanu un starptautiski salīdzinošiem rādītājiem, ņemot vērā rezultātus citās 

valstīs, kas piedalās minētajos pētījumos. Attiecīgi minētie pasākumi notika 2013.gadā un 

turpināsies arī 2014.gadā. 

3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” ietvaros 

147. 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska 

piemērošana nozarēs un uzņēmumos” mērķis ir sekmēt darba tiesisko attiecību un darba drošības 

normatīvo aktu praktisku ieviešanu, mazināt darba tiesisko attiecību pārkāpumu un nelaimes 

gadījumu skaitu, veidot sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, tādējādi mazinot arī nelegālo 

nodarbinātību, kā arī panākt pilnīgāku darba devēju, darbinieku, sabiedrības informētību un 

veicināt darba tiesību subjektu izpratni par darba tiesisko attiecību, darba drošības un 

arodveselības prasībām. Īstenojamo projektu ietvaros 2013.gadā Rīgā organizēts starptautisks 

forums ar ārvalstu lektoru un ekspertu piedalīšanos par labo praksi un inovācijām darba tiesību 

jomā. Apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu ieviešana noslēgusies 2013. gada 31. decembrī. 

148. 1.3.1.4.aktivitātes „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām” mērķis ir izveidot 

modernas un uz klientiem vērstas institūcijas, kas operatīvi reaģē uz klientu (darba devēju, 

nodarbināto, bezdarbnieku, darba meklētāju, ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju darbspējas 

vecumā) pieprasījumu un sniedz atbilstošas kompetentas konsultācijas, nodrošina informatīvo 

atbalstu, sekmē darbaspēka konkurētspēju un darba kvalitātes paaugstināšanu.  
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149. Īstenojamā projekta ietvaros 2013.gadā notikuši šādi starptautiskās sadarbības pasākumi: 

konference „Atgriežoties pie izaugsmes: liekot pamatus iekļaujošai izaugsmei Latvijā” ar 

starptautisko ekspertu no Nīderlandes, Vācijas, Lielbritānijas, Francijas piedalīšanos; apmācības 

semināri NVA darbiniekiem pieredzes apmaiņas ietvaros Austrijā „Nodarbinātības dienestu 

darbības stratēģijas izstrāde un pilnveide bezdarba mazināšanai un nodarbinātības veicināšanai” 

un „Klientu apkalpošanas stratēģijas, t.sk. darbs ar mērķgrupu klientiem un vakanču 

aizpildīšanu”; 5 semināri, kas notikuši Rīgā, Liepājā un Tukumā, NVA filiāļu darbiniekiem, 

kuros piedalījušies eksperti nodarbinātības jautājumos no sešām ES dalībvalstīm (Lielbritānija, 

Somija, Francija, Īrija, Igaunija, Lietuva); savukārt gada nogalē starptautiskajā konferencē 

jauniešu nodarbinātības veicināšanai „Jauniešu garantija – pasākumi un partnerības”, kurā 

aicināti piedalīties arī visu Latvijas pašvaldību pārstāvji, kā arī izglītības jomas un dažādu 

nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri strādā ar jauniešiem, piedalījušies pārstāvji no Austrijas, 

Somijas un Slovēnijas nodarbinātības dienestiem. 2014.gadā plānota konference „Valsts darba 

inspekcijas konference par efektīvām inspicēšanas metodēm” un vairāki semināri. 

4.prioritātes “Sociālās iekļaušanas veicināšana” ietvaros 

150. 1.4.1.2.1.apakšaktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” mērķis ir izveidot 

invaliditātes noteikšanas sistēmu, kas balstīta uz darbspēju, funkcionālo traucējumu un 

individuālo vajadzību novērtēšanu, tādējādi mazinot risku kļūt par invalīdiem personām ar 

draudošu invaliditāti, stiprināt invaliditātes ekspertīzes institūciju kapacitāti. Īstenojamā projekta 

ietvaros ārvalstu eksperti snieguši regulārus ziņojumus par ārvalstīs izveidotajiem invaliditātes 

noteikšanas modeļiem un pieredzi to ieviešanā.  

151. Attiecīgi 2013.gadā notikusi pieredzes apmaiņa ar starptautiskiem ekspertiem no Šveices un 

Francijas, kuras ietvaros notika vizīte Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās 

funkcionēšanas klasifikatora Ieviešanas laboratorijā, lai iegūtu praktiskas zināšanas par 

Starptautiskā funkcionēšanas klasifikatora pielietošanu invaliditātes noteikšanā un iepazītos ar 

laboratoriju, kurā tiek mērīti personu funkcionēšanas ierobežojumi, kas Latvijā šobrīd neeksistē. 

Papildus, projekta specifikas dēļ, aktuāli bija iesaistīt augsti kvalificētus ārvalstu ekspertus ar 

specifiskām kompetencēm, bet šādiem ekspertiem ir Latvijas apstākļiem ļoti augstas 

pakalpojuma cenas, kā rezultātā viņu iesaiste projektā ir ļoti ierobežota apjoma ziņā. 

152. 2014.gadā plānots veikt profesionālās darbspēju vērtēšanas pieejas iekļaušanas invaliditātes 

noteikšanas sistēmā izvērtējumu, kura ietvaros plānots piesaistīt arī ārvalstu ekspertu ar pieredzi 

starptautisku salīdzinošu pētījumu veikšanā par darbspēju vērtēšanas modeļiem dažādās Eiropas 

valstīs, Starptautiskās Funkcionēšanas, veselības un nespējas klasifikācijas principu pielietošanā 

darbspēju vērtēšanā un darbspēju ekspertīzes kvalitātes jautājumos.  

153. 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos” otrā kārtas mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus plānošanas reģionos, lai pilnveidotu 

personu ar funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam 

pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu mērķa grupas 

nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā. Projektu ietvaros starptautiskā sadarbība nav atsevišķi 

akcentēta projektu mērķu un rezultātu sasniegšanā. Tomēr vairākos projektos ārvalstu ekspertu 

atbalsts paredzēts programmu izstrādē, novērtēšanā un ieviešanā.  

154. Attiecīgi 2013.gadā minētās apakšaktivitātes projektu ietvaros tika īstenoti tādi pieredzes 

apmaiņas un labās prakses pārņemšanas pasākumi kā dalība EK rīkotajā konferencē „Trešā 

ikgadējā konference par nostādni cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību” Briselē (Beļģija),  

kur tika prezentēts apakšaktivitātes otrās kārtas ietvaros Rīgas patversmes īstenotais projekts 

“Motivāciju programmu izstrāde un ieviešana bezpajumtniekiem-bezdarbniekiem”. 

5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros 
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155. 1.5.1.2.aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana” mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un mazināt administratīvos šķēršļus 

iedzīvotājiem un NVO, palielinot publiskās pārvaldes sniegto pamatpakalpojumu pieejamību un 

kvalitāti.  

156. Attiecīgi 2013.gadā minētās apakšaktivitātes projektu ietvaros īstenoti tādi pieredzes apmaiņas 

un labās prakses pārņemšanas pasākumi kā dalība ES valsts pārvaldes foruma (EUPAN) 

sanāksmē, dalība starptautiskā konferencē ”The path to growth: achieving excellence in business 

friendly public administration”  Briselē un dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas sanāksmē "Meeting of the OECD Network on E-Government (E-Leaders)” Bernē. 

157. 1.5.1.3.2.apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un 

vietējā līmenī” mērķis ir nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās 

pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu 

administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus uzņēmējdarbības, 

nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī.  

158. Attiecīgi 2013.gadā minētās apakšaktivitātes projektu ietvaros īstenoti tādi pieredzes apmaiņas 

un labās prakses pārņemšanas pasākumi kā dalība pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju (5 

darbinieki), kur notika tikšanās ar Somijas Migrācijas dienesta darbiniekiem par uzturēšanas 

atļauju dokumentu iesniegšanas procedūru un elektronisko lietu apstrādes sistēmu, pieredzes 

apmaiņas braucienā uz Somiju, kura laikā notika tikšanās ar Somijas Nodarbinātības un 

ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, FM Attīstības nodaļas vadītāju, Somijas Vietējo un 

reģionālo pašvaldību asociāciju, kā arī Lietuvā, kur notika tikšanās ar Lietuvas Iekšlietu 

ministrijas Viļņas novada Migrācijas dienesta un Iekšlietu ministrijas Migrācijas departamenta 

darbiniekiem.  

159. 1.5.2.2.1.apakšaktivitātes ”Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķis ir 

veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas 

rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā.  

160. Attiecīgi 2013.gadā minētās apakšaktivitātes projektu ietvaros īstenoti tādi pieredzes apmaiņas 

un labās prakses pārņemšanas pasākumi kā dalība Eiropas arodbiedrību konfederācijas 

starpkongresu konferencē vidusposma darbības izvērtēšanai un jaunu mērķu noteikšanai „Īrijā, 

pieredzes apmaiņas braucienā projekta" Ekonomiskās sadarbības, uzņēmējdarbības un inovāciju 

iespējas starp Latvijas, Zviedrijas un Norvēģijas metālapstrādes MVU un biznesa organizācijām" 

Zviedrijā un Norvēģijā u.c. 

161. 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ar 

mērķi panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā 

un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, 2013.gadā tikušas īstenotas tādas 

pieredzes apmaiņas un labās prakses pārņemšanas aktivitātes kā pieredzes apmaiņas brauciens 

uz Briseli 06.11.2013- 08.11.2013., kuras laikā notika tikšanās ar IPPF(Starptautiskās Ģimenes 

plānošanas federācija) Eiropas birojā, Euro NGO's, Eiropas parlamentārā forumā., vizītē uz 

Lietuvu (16 dalībnieki), kuras laikā notika tikšanās ar Lietuvas Skuodas pilsētas NVO 

pārstāvjiem (diskusijā piedalās Priekules novada NVO pārstāvji, Skodas Mobilā jauniešu centra 

un Senioru biedrības pārstāvji) u.c.  

Inovatīvas darbības 

162. Kaut arī inovāciju ieviešana nav DP prioritārais mērķis, atsevišķas ESF līdzfinansētās aktivitātes, 

ietver arī inovatīva rakstura darbības. Lai reaģētu uz ekonomiskās krīzes radītajiem 

izaicinājumiem, LM sadarbībā ar NVA un sociālajiem partneriem pastāvīgi pilnveido aktīvās 

darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. ievieš jaunus pakalpojumus un pārveido esošo pasākumu 

īstenošanas nosacījumus. Arī izglītības jomā ar ESF atbalstu tiek īstenotas inovatīvas darbības, 
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piemēram, studiju programmu izvērtēšana un pilnveidošana.  

Sociālo partneru iesaiste, partnerības veicināšana un NVO iesaiste 

163. Biedrības un nodibinājumi, tai skaitā sociālie partneri kā finansējuma saņēmēji atbalstu var 

saņemt  10 DP aktivitāšu ietvaros (tai skaitā aktivitātēs, kurās ir finansējuma saņēmēji ar dažādu 

juridisko statusu). 

164. NVO noteiktas kā finansējuma saņēmēji šādās DP apakšaktivitātēs: 

 1.3.1.1.1. apakšaktivitātē „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” (kopējais finansējums 47,4 

euro, t.sk. ESF finansējums 30,9 milj. euro); 

 1.3.1.3.2. apakšaktivitātē „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska 

piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (kopējais finansējums 9,5 milj.  euro, t.sk. ESF 

finansējums 8,1 milj.  euro); 

 1.5.2.2.1.apakšaktivitātē „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

(kopējais finansējums 3, 2 milj. euro, t.sk. ESF finansējums  2,7 milj. euro); 

 1.5.2.2.2.apakšaktivitātē „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes 

stiprināšana” (kopējais finansējums 3,7 milj. euro, t.sk. ESF finansējums  3,4 milj. euro). 

165. NVO var būt vieni no finansējuma saņēmējiem šādās DP apakšaktivitātēs: 

 1.2.1.1.1.apakšaktivitāte „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās 

izglītības pārstrukturizācija” (kopējais finansējums 3,4 miilj. euro, t.sk. ESF finansējums 

3, 4 milj. euro); 

 1.2.1.1.2.apakšaktivitāte „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences 

paaugstināšana” (kopējais finansējums 8,5 milj. euro, t.sk. ESF finansējums 7,2 milj. 

euro); 

 1.2.1.1.3.apakšaktivitāte „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” (kopējais finansējums 14,3 milj. euro, 

t.sk. ESF finansējums 12,6 milj. euro); 

 1.2.2.4.2.apakšaktivitāte „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības 

riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 

(kopējais finansējums 8,1 milj. euro, t.sk. ESF finansējums 8,1  milj. euro); 

 1.4.1.2.2.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar 

redzes un dzirdes traucējumiem” (kopējais finansējums 5,4 milj. euro, t.sk. ESF 

finansējums 4,6 milj. euro); 

 1.4.1.2.4.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās 

aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” (kopējais finansējums 13,8 milj.euro, t.sk. ESF 

finansējums 13,7 milj. euro).  

Labklājības ministrijas pārziņā esošās aktivitātes: 

166. Sociālie partneri (LDDK un LBAS) iesaistās ES fondu projektu īstenošanā kā finansējuma 

saņēmēji DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba 

attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 

ietvaros, kurā ar 2013.gada beigām noslēgušies 2 projekti. Projektu kopējais finansējums 9,5 

milj. euro ( tai skaitā ESF finansējums 8,1 milj. euro). 

167. LBAS projektā "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs 

un uzņēmumos" 2013. gadā turpināja darboties pieci  konsultatīvie   centri   (Valmierā,   Jelgavā, 
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Daugavpilī,  Liepājā un Rīgā) iedzīvotāju informēšanai, kuros sniegtas 2 108 konsultācijas darba 

strīdu risināšanā, darba tiesisko  attiecību  un  darba aizsardzības    normatīvo    aktu    praktiskas    

piemērošanas jautājumiem. Tāpat 2013.gadā īstenotas šādas aktivitātes –  

 programmā "Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem uzņēmumos"  apmācīti 87 

darba ņēmēji,   

 savukārt programmā  "Arodbiedrību uzdevumi darba aizsardzības jomā"  apmācīto  

arodbiedrību  nozaru  vadītāju kopskaits sasniedzis 54.  

 Darba aizsardzības jautājumos  apmācīti 64 darba aizsardzības speciālisti un notikušas 2 

pilnveides apmācības profesionālo izglītību iestāžu pasniedzējiem par jaunajiem darba 

aizsardzības apmācību moduļiem. 

 Turpina darboties LBAS elektronizēta datu bāze par darba koplīgumiem un 

ģenerālvienošanos nozarēs.  

 Īstenoti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi darba tiesību un darba 

aizsardzības jautājumos.   

 Organizēta konference un viens starptautiskais forums, organizēta ceļojošā izstāde, 

notikuši 12 informatīvie radioraidījumi Latvijas Radio, kā arī izveidoti 12 televīzijas 

raidījumi, lai veicinātu plašākas sabiedrības ieinteresētību un iesaisti darba tiesību un 

darba drošības jautājumu risināšanā. 

168. LDDK projektā  "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana 

nozarēs un uzņēmumos" 2013. gadā turpināja darboties pieci  konsultatīvie   centri   (Valmierā,   

Jelgavā, Daugavpilī,  Ventspilī un Rīgā) sniedzot konsultācijas par darba tiesisko attiecību un 

darba aizsardzības normatīvo aktu praktisku piemērošanu. Tāpat 2013.gadā īstenotas šādas 

aktivitātes –  

 veikts pētījums par darba apstākļiem un riskiem Latvijā un izdots materiāls par pētījumu 

rezultātiem (materiāls ar CD tika izdots 500 eks. skaitā), izstrādāti ieteikumi politikas 

veidotājiem un ieviesējiem; 

 elektronizētā visu nozaru darba vides risku novērtēšanas sistēma saturiski papildināta, 

veikti uzlabojumi sistēmas jautājumu saturā; 

 uzlabots materiāls, kas informē par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem, 

uzsākot komercdarbību, CD un papīra formātā. 2013. gadā materiāls tika izdots tirāžā 24 

000 eks. apjomā; 

 uzsākti un pabeigti 2 pilotprojekti darba normēšanas metodoloģijā; 

 izstrādāts un izdots 24 000 eksemplāros materiāls „Darba aizsardzība uzņēmumā. Jaunā 

komersanta pakete” (kopš projekta sākuma 60 000 eks.), kas informē par darba tiesību un 

darba aizsardzības jautājumiem, kas jāzina uzsākot komercdarbību; 

 veiktas 20 darba devēju organizāciju vadītāju un speciālistu apmācības kvalifikācijas 

celšanai darba aizsardzības un darba tiesību jautājumos; 

 organizēti 38 apmācību pasākumi darba devējiem darba aizsardzības jautājumos visos 

piecos plānošanas reģionos. 

169. Partnerības veicināšanas un NVO kā finansējuma saņēmēju vai sadarbības partneru iesaiste ir 

iespējama divās LM apakšaktivitātēs - 1.4.1.2.2.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem” un 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes 

„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība 

reģionos”.  
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170. 1.4.1.2.2.apakšaktivitātē tiek īstenoti divi projekti par kopējo finansējumu – 5,4 milj. euro. 

Latvijas Nedzirdīgo savienības projektā "Klusuma pasaule 2013. gadā tika īstenota kompleksās 

sociālās rehabilitācijas speciālās programmas nedzirdīgajiem (t.sk. ar garīgās attīstības 

traucējumiem), motivācijas un iekļaušanas pasākumi, radošās pašizteiksmes programma, 

informatīvie pasākumi par sociālajiem un nodarbinātības jautājumiem, apmācība datorprasmēm, 

uzturēta mājaslapa informācijas pieejamības nodrošinājumam, un citas aktivitātes. LM projektā 

"Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" 2013. 

gadā projekta ietvaros turpinājās un noslēdzās sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana 

dažādu prasmju un iemaņu apguvei mērķa grupas dalībniekiem. Tāpat 2013.gadā tika īstenotas 

dažādas aktivitātes - divas motivēšanas nometnes projekta mērķa grupai, apmācīts un klientam 

nodots trešais suns-pavadonis, organizēti kvalifikācijas celšanas semināri projektā iesaistītajiem 

speciālistiem, nodrošinātas supervīzijas projekta vietējiem koordinatoriem un īstenotas citas 

aktivitātes t.sk. kempera (apdzīvojamā autofurgona) izmantošana ar pakalpojuma nodrošināšanu 

klienta dzīvesvietā, notika 5 savstarpējās pieredzes apmaiņas braucieni, tai skaitā viens uz 

Karalisko Nacionālo Neredzīgo institūtu Londonā. Notika divi projekta aktivitāšu īstenošanā 

iesaistīto speciālistu un SIA LNB RC darbinieku kvalifikācijas celšanas semināri, 24 mērķa 

grupas dalībnieki pabeidza profesionālās vidējās izglītības programmu „Fizioterapija” LU Rīgas 

Medicīnas koledžā, iegūstot kvalifikāciju „Masieris”. 

171. 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes 2.kārtas īstenošanā, partnerības veicināšanai šīs apakšaktivitātes 

ietvaros, konkursa kārtībā tika paredzēta iespēja biedrībām un nodibinājumiem kā projektu 

iesniegumu vērtēšanas komisijas locekļiem ar padomdevēja tiesībām (bez balsstiesībām) 

piedalīties projektu iesniegumu vērtēšanā ar mērķi nodrošināt mērķa grupu interešu pārstāvību. 

Divreiz organizējot atlases konkursu, neviena no biedrībām un nodibinājumiem dalībai 

vērtēšanas komisijā nepieteicās. 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās aktivitātes: 

172. Attiecībā uz partnerības veicināšanu, 2013.gadā ir notikusi jauna projektu atlases 2.kārta 

1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”. Tās mērķis ir veicināt papildu cilvēkresursu 

piesaisti zinātnei, veidojot zinātniskās grupas, kuras zinātniskajam un pētnieciskajam darbam 

piesaista jaunos zinātniekus, ārvalstu zinātniekus un reemigrējošos Latvijas zinātniekus.  Šajā 

kārtā 46 no 48 projektiem tiek īstenoti partnerībā. Partnerības aspekts tika novērtēts ar augstāku 

punktu skaitu projektu atlases posmā – augstāku novērtējumu saņēma projekti, ko plāno īstenot 

zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas ir valsts nozīmes pētniecības 

centru veidojoša zinātniskā institūcija, un projektu plānots īstenot partnerībā ar citu valsts 

nozīmes pētniecības centru veidojošo zinātnisko institūciju. 

173. Kā īpaši nozīmīgu joprojām jāatzīmē 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes „Nacionālās kvalifikāciju 

sistēmas pilnveide, profesionālās izglītības satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu 

sadarbības uzlabošana” projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās 

izglītības pārstrukturizācija” ietvaros izveidotās 12 nozaru ekspertu padomes. Tās joprojām 

turpina darbu, veicinot profesionālās izglītības iestāžu sadarbību ar nozares darba devējiem, 

izstrādājot nozaru kvalitatīvo un kvantitatīvo pasūtījumu darbaspēka sagatavošanai, nosakot 

darba tirgus prasības kvalitatīvu speciālistu sagatavošanai, organizējot prakses nozares 

uzņēmumos.  

174. ESF projekta ietvaros 2012.gadā ir pabeigta 14 nozaru izpēte profesionālās izglītības vajadzībām, 

kā rezultātā ir izstrādāti nozaru apraksti un izveidotas nozaru profesionālo kvalifikāciju 

struktūras. ESF projekta ietvaros plānots izstrādāt un pilnveidot 80 profesiju standartus un 

profesionālās kvalifikācijas pamatprasības atbilstoši nozaru profesionālo kvalifikāciju 

struktūrām. Līdz 2013.gada beigām ir izstrādāti un pilnveidoti 52 profesiju standarti 

pamatprofesijām, kā arī 19 profesionālo kvalifikāciju pamatprasības saistītajām profesijām un 

specializācijām. 
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175. Šobrīd ir uzsākta profesionālās izglītības satura pārstrukturēšana, izmantojot elastīgu moduļveida 

pieeju. ESF projekta ietvaros plānota 56 modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde 

un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde 32 profesijām. 

176. Sociālo partneru iesaistes mehānisms nodrošina: (1) sociālo partneru līdzatbildību; (2) 

pasūtījuma principu – kad tautsaimniecības nozaru pārstāvji prognozē nākotnē pieprasīto 

speciālistu skaitu un profilu un (3) priekšnoteikumus elastīgas izglītības sistēmas izveidei. 

Valsts kancelejas pārziņā esošās aktivitātes: 

177. VKanc administrēto aktivitāšu ietvaros administrēto aktivitāšu ietvaros tiek īstenotas labas 

pārvaldības un partnerības formas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1081/2006 5.pantu. NVO un 

sociālie partneri VKanc administrētajās aktivitātēs iesaistās gan ESF sniegtā atbalsta vērtēšanas 

un uzraudzības procesā, gan piedalās vairāku aktivitāšu īstenošanā.  

178. 2013.gadā partnerības un sociālo partneru līdzdalības principi 2013.gadā tika īstenoti, iesaistot 

partnerus starpinstitūciju darba grupā, kuras mērķis kuras mērķis bija rast risinājumus un iesniegt 

Finanšu ministrijā konkrētus un argumentētus priekšlikumus par ES fondu normatīvā regulējuma 

vienkāršošanu, lai mazinātu administratīvā sloga iestrādi normatīvajos aktos ES fondu vadībā 

2014.-2020.gada plānošanas periodā. 

179. Divas ESF apakšaktivitātes – 1.5.2.2.1.apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvas 

kapacitātes stiprināšana” un 1.5.2.2.2.apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās 

kapacitātes stiprināšana” ir pilnībā veltītas NVO un sociālo partneru administratīvās kapacitātes 

stiprināšanai un sociālā dialoga attīstībai.  

180. 2013.gadā turpinājās 1.5.2.2.1.apakšaktivitātes „Sociālo partneru administratīvas kapacitātes 

stiprināšana”  abu – LBAS un LDDK −  projektu īstenošana.  LDDK reģionālās struktūrvienības 

(Rīgā, Cēsīs, Jēkabpilī, Rēzeknē, Liepājā) un 5 LBAS reģionālās struktūrvienībās (Rīgā, 

Valmierā, Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī) reģionālie koordinatori sadarbojas ar 

arodorganizācijām, piesaista jaunus biedrus un veido arodorganizācijas, apmeklē uzņēmumus, 

kuros nav arodbiedrības, konsultē par koplīgumu slēgšanu un arodbiedrību biedrus, sadarbojas 

ar dalīborganizācijām, reģionālajām pašvaldību institūcijām un darba ESF kapacitātes projekta 

reģionālajiem konsultantiem, kā arī darba devēju pārstāvjiem sniedz informāciju par divpusējo 

un trīspusējo sociālo dialogu, kā arī aktuālajiem darba, profesionālās izglītības, nodarbinātības, 

sociālās drošības un zinātnes un inovāciju jomas jautājumiem.  

181. LBAS reģionālā sadarbības tīkla darbības rezultātā tiek veicināta reģionālo trīspusējo vienošanos 

slēgšana. Šobrīd trīspusējās sadarbības padomes darbojas Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, 

Jelgavā, Jūrmalā un Liepājā. Iestrādes šādu vienošanos slēgšanai šobrīd notiek Dobelei, Bauskai 

un Talsiem.  

182. LBAS dalīborganizāciju vadītājiem un speciālistiem, kā arī uzņēmumu arodorganizāciju 

vadītājiem reģionos ir notikuši 90 apmācību kursi, kuros piedalījušies 2 727 dalībnieki no 17 

dalīborganizācijām, par tādām tēmām kā divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstība – 

nacionālā, reģionālā un uzņēmuma līmenī, mehānisms sociālo partneru iesaistei rīcībpolitikas 

izstrādē un īstenošanā un arodbiedrību struktūru kapacitātes stiprināšana. Organizēti arī 69 

semināri 1 868 dalībniekiem no 18 dalīborganizācijām par reģionālo struktūru darbību, 

koplīguma lomu sociālā dialoga veidošanas procesos, vienādu iespēju nodrošināšanu sociālā 

dialoga veidošanas procesos, arodbiedrības iesaisti sociālekonomisko jautājumu risināšanā 

uzņēmumu līmenī, reģionālo sociālo dialogu kopumā un iespējām ar tā palīdzību iesaistīties 

politikas procesos nacionālajā un reģionālajā līmenī. 

183. Viena no LBAS projekta galvenajam aktivitātēm ir arī sabiedrības informēšanas un publicitātes 

pasākumi. Regulāri tiek sagatavoti un izdoti ceturkšņa biļeteni „LBAS vēstis”, līdz šim projekta 

ietvaros izdoti 20 biļeteni. Reizi gadā tiek organizēts sociālās partnerības pasākums, notikušas 
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18 informatīvās dienas reģionos, nodrošināta dalība 3 izstādēs. Svarīga loma ir informatīvajām 

kampaņām, ar kuru palīdzību tiek uzlabota izpratne par arodbiedrību un koplīgumu 

priekšrocībām, darba ņēmēji motivēti aizstāvēt sava tiesības, apvienojoties arodorganizācijās. 

Izveidota video filma „Stāsts par mums”, kas skaidro darba ņēmēja ieguvumus, apvienojoties 

arodorganizācijās, kā arī zaudējumus, strādājot bez tā. 2013.gadā tika īstenota LBAS reklāmas 

kampaņa "Esi zem jumta". 

184. LDDK īstenotā projekta Nr.1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 "LDDK administratīvās kapacitātes 

stiprināšana reģionos" ietvaros sociālā dialoga stiprināšanai reģionos sagatavoti, izdoti un 

izplatīti drukātie materiāli, tiek organizēti semināri, kuru ietvaros dalībnieki tiek informēti par 

iespējamo līdzdalību valsts pārvaldē, normatīvo aktu prasībām, sadarbību ar arodbiedrībām, 

darba koplīgumiem, sarunu veidošanu, veiksmīgu pārrunu nosacījumiem u.c. jautājumiem (līdz 

31.12.2013. piedalījušās 1846 personas). 

185. Līdz 2013. gada beigām LDDK projekta ietekmē izveidojušās 47 uzņēmēju apvienības  −  Rīgas 

reģionā − 13 biedrības, Vidzemes reģionā – 14 biedrības, Latgales reģionā – 6 biedrības, 

Kurzemes reģionā – 10 biedrības, Zemgales reģionā – 4 biedrības, kā arī vairākas Trīspusējās 

konsultatīvās padomes. Sākotnēji projekta pieteikumā uzņēmēju apvienības netika plānots kā 

rezultatīvais rādītājs, bet projekta aktivitātes ietekmējušas šāda rezultāta sasniegšanu. 

186. Sociālo partneru organizācijas tiek iesaistītas arī VKanc īstenotā ESF  projekta „Administratīvā 

sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” aktivitāšu ieviešanā 

1.5.1.2.aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana” ietvaros. Nozīmīgs  pasākums 2013.gadā bijis VKanc un LDDK rīkotā konference 

„Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai un partnerībai”, kurā piedalījās 120 uzņēmēji, pārstāvji 

no valsts pārvaldes un nevalstiskā sektora. Pasākuma ietvaros diskutētās tēmas bija saistītas ar 

administratīvā procesa efektivitāti un investoru aizsardzību, un kāda šiem pasākumiem ir ietekme 

uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā, kā arī lēmumu pieņemšanas procesu valsts pārvaldē – tā 

efektivitātes novērtējumu, problēmām un risinājumiem. 

187. Partnerības veicināšanai VKanc ir iesaistījusi ne tikai valsts institūciju pārstāvjus, bet arī sociālo 

partneru un NVO pārstāvjus, organizējot regulāras pasākumu uzraudzības komitejas. Šo 

komiteju funkcijas ir vērstas uz valsts un pašvaldību iestāžu, biedrību, nodibinājumu un sociālo 

partneru līdzdalības veicināšanu pasākumu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesā, kā arī 

informācijas apmaiņas sekmēšanu un sadarbības stiprināšanu, lai sekmīgāk īstenotu pasākuma 

mērķus. 2013.gadā notika astoņas pasākumu uzraudzības komiteju sanāksmes, kuru laikā 

sadarbības partneri uzklausīja informāciju par projektu progresu visās VKanc administrētajās 

aktivitātēs, sniedza priekšlikumus ES fondu ieviešanas un uzraudzības procesa uzlabošanai, 

diskutēja par nevalstiskā sektora lomu ES fondu plānošanā, uzraudzībā un mērķu sasniegšanā, 

par nevalstisko sektoru kā partneri valsts pārvaldei, par NVO iespējām pārstāvēt interešu 

aizstāvības jomas, par citu valstu nevalstiskā sektora pieredzes apgūšanu un platformas 

turpmākai sadarbībai veidošanu, kā arī kopīgi veica VKanc administrēto aktivitāšu uzraudzības 

rādītāju izpildes monitoringu. 

188. Partnerības izveidošanas un attīstības aspekti ir iekļauti daudzos NVO īstenotajos projektos 

apakšaktivitātes 1.5.2.2.2 „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

ietvaros. Partnerības veicināšanas aktivitātes notiek gan apmācību ietvaros, gan izstrādājot un 

parakstot, piemēram, līdzdarbības līgumu starp NVO,  pašvaldību un sociālajiem partneriem par 

kopīgu problēmu risināšanu sociālajā, nodarbinātības, teritoriālās plānošanas, infrastruktūras un 

ekonomiskajā sfērā, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, sociālo stabilitāti un labklājības 

līmeņa paaugstināšanu, kā arī izveidoti NVO un ministriju (LM, IZM, VM) sadarbības modeļi. 

2013.gadā projektu ietvaros izstrādāti materiāli un vadlīnijas dažādu līmeņu partnerību 

veidošanai, kā arī izstrādāti sadarbības instrumenti starp NVO. 
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189. Kā atsevišķa partnerības veicināšanas institūcija ir izdalāma NVO un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padome, kas ir konsultatīva institūcija un tās darbību nosaka 

MK noteikumi Nr.14 . Padomes darbības mērķis ir veicināt NVO un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda mērķu un principu īstenošanu valsts pārvaldē un sekmēt efektīvas un sabiedrības 

interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti 

lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, veicinot pilsoniskās 

sabiedrības attīstību. Padomes funkcijas ir saistītas ar memoranda īstenošanas organizēšanu, 

izvērtēšanu un pilnveidošanu, tai skaitā – attiecīgu valsts budžeta prioritāšu noteikšana un 

ieteikumu sagatavošana par nepieciešamajiem tiesību aktiem un politikas plānošanas 

dokumentiem, kas saistīti ar valsts pārvaldes institūciju un NVO sadarbības īstenošanu. Uz 

2013.gada 31.decembri Ministru kabineta memorandu ir parakstījušas 352 NVO organizācijas. 

190. 1.5.2.2.2.apakšktivitātē „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

projektus īsteno LR reģistrētas biedrības un nodibinājumi. Apakšaktivitātes ietvaros 2013.gadā 

tika palielināts finansējums, noslēdzot  papildus 6 līgumus par projektu īstenošanu (kopumā 

noslēgti 136 līgumi). Visas līdz šim notikušās atlases liecina, ka projektu iesniedzēju interese 

ievērojami pārsniedz iespēju atbalstīt projektu īstenošanu, piemēram, kopumā ir iesniegti 650 

projekti, bet apstiprināt ir bijis iespējams tikai 136 projektus. Lielākā daļa projektu tiek īstenoti 

Rīgas reģionā vai arī projektu darbība aptver visu Latvijas teritoriju. 67 projekti no šajā aktivitātē 

apstiprinātajiem projektiem tiek īstenoti partnerībā ar citām NVO, tādējādi paplašinot atbalstīto 

NVO skaitu. 

191. Vairāk kā puse apstiprināto projektu ir vērsti uz līdzdalības palielināšanu lēmumu pieņemšanas 

procesā, pārstāvot NVO intereses sociālajā jomā, veselības aprūpē, lauksaimniecībā, reģionālajā 

attīstībā, nodarbinātībā, sabiedrības interešu aizstāvībā u.c. NVO piedalās atzinumu sniegšanā 

par normatīvajiem aktiem, piedalās darba grupās un komisiju sēdēs, iesaistās memoranda 

padomes darbā. Aptuveni puse no NVO piedalās lēmumu pieņemšanā nacionālajā līmenī un puse 

– novadu pašvaldību līmenī. 

192. Otrs lielākais projektu bloks, ko var izdalīt šajā apakšaktivitātē, ir projekti, kas vērsti uz publisko 

pakalpojumu sniegšanu. Galvenās pakalpojumu jomas, kas ir aptvertas projektos, ir sociālā joma, 

veselība, kultūra, vide u.c. Šajos projektos NVO veic savu organizāciju sniegto publisko 

pakalpojumu pielāgošanu kvalitātes standartiem, kā arī inovatīvu pakalpojumu attīstīšanu. 

193. Uz 2013.gada 31.decembri pabeigto projektu aktivitātēs piedalījušies vairāk kā 6000 NVO biedru 

un darbinieku vai brīvprātīgo. Projektu ietvaros notikušas vairāk kā 840 apmācības par līdzdalību 

lēmumu pieņemšanas procesos, par pilsoniskās sabiedrības vietu un lomu šodien, par partnerības 

veicināšanu attīstības procesu nodrošināšanai un sadarbības tīklu veidošanu. Dalībnieki apguvuši 

organizāciju vadības un kontroles jautājumus un citas  specifiskas prasmes inovatīvu un 

kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai. 

194. Organizācijas ir nodrošinājušas arī ļoti daudz informācijas un publicitātes pasākumu un 

aktivitāšu norisi. Tie ir bijuši ne tikai informatīvi semināri mērķa grupai un partneriem, 

piemēram, par projektu rezultātiem un to izvērtējumu, vai preses relīzes un publikācijas, bet arī 

atvērto durvju diena, baneri, bukleti un informatīvie materiāli. Tāpat plaši tiek izmantoti sociālie 

tīkli un virtuālā bibliotēka informācijas un publicitātes pasākumiem. 

195. Atbalsts NVO ir būtisks arī valsts pārvaldē notiekošo strukturālo reformu kontekstā, jo viens no 

funkciju audita mērķiem ir iespēju deleģēt uzdevumus privātajam sektoram un NVO izvērtēšana, 

lai samazinātu valsts budžeta izdevumus un uzlabotu valsts pārvaldes darbības efektivitāti. 

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās aktivitātes: 

196. Īstenojot Regulas (EK) Nr.1081/2006 5.pantu, EM pārziņā esošajā 1.3.1.1.1.apakšaktivitātē 

"Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās 

organizētām apmācībām" 2.kārtā un 3. kārtā projektus īsteno nozaru asociācijas (NVO) visas 



 

43 
Gada ziņojums_1DP_VI_lv_05.06.2014.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2013.gads  

 

nozares labā. Šajās kārtās ir piešķirts ESF finansējums 28,5 milj. euro apmērā 17 nozaru 

asociāciju īstenotajiem projektiem. Nozaru asociācijas koordinē apmācību sniegšanu 

komersantiem un pašnodarbinātajiem, tas  organizējot  partnerībā. Pie viena apmācību sniedzēja 

ir jāapmāca savi darbinieki vismaz trim saimnieciskās darbības veicējiem. 

197. EM regulāri sadarbojas ar sociālajiem partneriem un ņem vērā piedāvātos priekšlikumus attiecībā 

uz atbalsta programmām un vispārējo uzņēmējdarbības vides uzlabošanu.  

Veselības ministrijas pārziņā esošās aktivitātes: 

198. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1081/2006 (2006. gada 5. jūlijs) 

par ESF un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu 5.pantu par sociālo partneru un NVO iesaisti 

ES fondu projektu īstenošanā un partnerības veicināšanu DP 1.3.2. pasākumā „Veselība darbā” 

1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla 

kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projektā „Veselības aprūpes un 

veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai 

attīstībai” 2013.gadā veiktas aktivitātes partnerības un sadarbības veicināšanā ar Latvijas Ārstu 

biedrību, Latvijas Māsu asociāciju, Latvijas Slimnīcu biedrību, Latvijas Universitāti un 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. 

199. NVO projekta ietvaros pārrauga projekta īstenošanu, pārstāvot nozares speciālistu profesionālās 

intereses un izstrādā priekšlikumus projekta aktivitāšu īstenošanai, kuras saistītas ar ārstniecības 

personu vispārējo un profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi, kā arī ar māsu un ārstu palīgu 

specializācijas ieguvi. Papildus tiek organizētas projekta plānošanas un uzraudzības komisijas 

sanāksmes, kuru ietvaros nevalstisko organizāciju pārstāvji piedalās un pieņem lēmumus par 

projekta īstenošanas jautājumiem. 

200. Vienlaikus VM ir arī nodrošinājusi NVO un sociālo partneru līdzdalību ES fondu uzraudzībā un 

plānošanā 1.3.2.pasākuma „Veselība darbā” uzraudzības komisijas līmenī, kurā līdzdarboties ir 

aicinātas šādas NVO un sociālie partneri – biedrība „DIA+LOGS”, „Invalīdu un viņu draugu 

apvienība „Apeirons””, Latvijas Ārstu biedrība, LBAS, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām 

sadarbības organizācija „SUSTENTO”, LDDK, Latvijas Farmaceitu biedrība, Latvijas Māsu 

arodbiedrība, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju 

apvienība, Latvijas Sarkanais Krusts, Latvijas Slimnīcu biedrība, Latvijas Veselības un sociālās 

aprūpes darbinieku arodbiedrība un Veselības aprūpes darba devēju asociācija.  

2.1.3.Ieguldījums ES 2020 (ex-Lisabonas) stratēģisko mērķu sasniegšanā 

201. ES fondu plānošanas dokumentu mērķi 2007.–2013.gada plānošanas periodā tika izstrādāti, 

ņemot vērā ES attīstības stratēģijas 2000.– 2010.gadam Lisabonas stratēģijas mērķus un 

prioritātes. Pēc Lisabonas stratēģijas darbības beigām 2010.gadā tika apstiprināta ES 2020 

stratēģija, kas ir ES izaugsmes stratēģija 2010.–2020.gadam ar saviem mērķiem un prioritātēm. 

202. ES 2020 stratēģijā noteikto prioritāšu sasniegšanai ES 2020 stratēģijā ir definēti 5 mērķi14: 

1) Nodarbinātība - jānodarbina 75 % cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem (LV nacionālais 

mērķis 73%) 

2) Pētniecība, attīstība un inovācijas - šajā jomā jāiegulda 3 % no ES iekšzemes kopprodukta 

(gan no publiskā, gan privātā sektora) (LV nacionālais mērķis 1,5%); 

3) Klimata pārmaiņas un enerģētika (neviena no ESF aktivitātēm nav tieši saistīta ar šo ES 

2020 stratēģijas mērķi, līdz ar to šajā ziņojumā tas netiks sīkāk apskatīts); 

4) Izglītība:  

                                                 
14 Par kalendārā 2013.gada ES 2020 mērķu izpildi informācija būs pieejama indikatīvi 2014.gada vidū 
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4.1.skolu nebeigušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem 10 % robežas (LV nacionālais 

mērķis 13,4%); 

4.2.vismaz 40 % cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākā izglītība (LV 

nacionālais mērķis 34-36%); 

5) Nabadzība un sociālā atstumtība — vismaz par 20 miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, 

kuri dzīvo nabadzībā vai ir sociāli atstumti (vai kuriem draud šāds liktenis) (LV nacionālais 

mērķis 121 000 personas). 

203. Zemāk esošajā tabulā ir atspoguļota DP aktivitāšu sasaiste ar ES 2020 stratēģiju, kas arī parāda, 

ka DP ietvaros netiek plānots sasniegt ES2020 3.mērķi, kas ir saistīts ar klimata pārmaiņām un 

enerģētiku. 

Tabula 2 DP aktivitāšu sasaiste ar ES 2020 stratēģiju. 

Akt./ 

Apakšakt. 

Numurs 

Akt./Apakšakt. Nosaukums 

Sasaiste ar 

ES2020 

stratēģijas 

mērķiem 

ESF 

finansējums, 

euro 

1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei 1, 2 55 616 177 

1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai 
4.2. 10 447 581 

1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai 
4.2. 49 366 796 

1.1.2.2.1. 
Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana 

un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana 
4.2. 1 424 999 

1.2.1.1.1. 
Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās 

izglītības pārstrukturizācija 1, 4.1. 3 405 530 

1.2.1.1.2. 
Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 

kompetences paaugstināšana 4.1. 7 242 636 

1.2.1.1.3. 
Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai 
1, 4.1. 12 591 671 

1.2.1.1.4. 
Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana 4.1. 34 374 308 

1.2.1.2.1. 

Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību 

priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu 

vērtēšanas sistēmas uzlabošana 
4.1. 5 981 418 

1.2.1.2.2. 
Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos 
4.1. 12 966 345 

1.2.1.2.3. 
Vispārējās izglītības pedagogu kompetences 

paaugstināšana un prasmju atjaunošana 4.1. 4 745 196  

1.2.2.1.2. 
Atbalsts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 

īstenošanai 1 7 742 415 

1.2.2.1.5. 
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos 1 24 126 311 

1.2.2.3.2. Atbalsts izglītības pētījumiem 2 1 384 961 

1.2.2.4.1. 

Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam 

pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, 

nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana 

un kompetences paaugstināšana 
4.1., 5 5 100 000 
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1.2.2.4.2. 

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 

funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā 
4.1., 5 8 127 786 

1.3.1.1.1. 

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās 

organizētām apmācībām 1 

 

30 896 185 

1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība 1 99 432 869 

1.3.1.1.4. 

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu 

individuāli organizētām apmācībām 
1 

2 796 304 

 

1.3.1.1.5. Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai 
1 4 369 280 

1.3.1.1.6. Atbalsts darba vietu radīšanai 
1 4 268 616 

1.3.1.2. 
Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 

uzsākšanai 

1 

 

12 817 551 

 

1.3.1.3.1. 
Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu 

uzraudzības pilnveidošana 1 739 521 

1.3.1.3.2. 
Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu 

praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos 
1 8 089 525 

1.3.1.4. Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām 
1 2 803 902 

1.3.1.5. 
Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 

ieviešanas atbalsts 1 69 290 663 

1.3.1.7. 
Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa 

prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība 
1 1 209 441 

1.3.1.9. Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste 1, 2 151 241 

1.3.2.3. 

Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto 

institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu 

līmeņa paaugstināšana 1 12 407 934 

1.4.1.1.1. 
Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai 

darba tirgū 1, 5 

15 566 319 

1.4.1.1.2. 
Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu 

bezdarbniekiem 1, 5 

12 386 120 

1.4.1.2.1. Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana 
1, 5 1 795 787 

1.4.1.2.2. 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām 

ar redzes un dzirdes traucējumiem 1, 5 4 574 733 

1.4.1.2.4. 
Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu 

sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos 
1, 5 13 691 864 

Finansējums kopā 541 931 985 

 

204. ES 2020 mērķu sasniegšanai tiek novirzīts 541,9 milj. euro, kas veido 92,94 % no kopēja 

pieejamā ESF finansējuma DP ietvaros. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, ES 2020 

mērķu sasniegšanas plānotais finansējuma apmērs nav mainījies. Vienlaikus DPP ietvaros tika 

veiktas finansējuma pārdales starp aktivitātēm, lai nodrošinātu efektīvāku atbalsta ieviešanu. 

205. Ar ESF atbalstu tiek veicināta tādu stratēģijas ES 2020 mērķu sasniegšana, kā sekmēt 
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konkurētspēju, uzlabojot izglītības sistēmu, veicināt nodarbinātību, īstenojot darba tirgus 

reformas, lai nodrošinātu elastdrošību, mazinot nedeklarēto nodarbinātību un palielinot 

līdzdalību darba tirgū (t.sk. veicinot vecāka gadagājuma personu nodarbinātību un veicinot 

mūžizglītību), kā arī veicināt sociālo iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību. 

Ilustrācija 13 DP ietvaros pieejamais finansējums*, apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie 

maksājumi finansējuma saņēmējiem ES 2020 jomās līdz 31.12.2013., milj. euro; progress pret datiem līdz 

2012.gada 31.decembrim (ES fondu finansējums)** 

 

* grafikā un tekstā nav atspoguļota pieejamo virssaistību summa, kā rezultātā prioritātēs Nr.1, 2, 4.1. un 5 

apstiprināto projektu un noslēgto līgumu summa pārsniedz 100% no ES fondu finansējuma. 

** Tā kā vairākas 1DP  aktivitātes atbilst vairākiem ES 2020 stratēģijas mērķiem (skat. tabulu „DP aktivitāšu 

sasaiste ar ES 2020 stratēģiju”), pie katra no mērķiem ir ierēķināts saistīto aktivitāšu finansējums pilnā apmērā. 

206. Līdz 2013.gada 31.decembrim ar ES 2020 mērķu sasniegšanu saistītajās aktivitātēs apstiprināti 

projekti un noslēgti līgumi ir vidēji 108,2% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma, ieskaitot 

piešķirtās virssaistības, savukārt, maksājumi finansējuma saņēmējam veikti vidēji 90,0% apmērā 

no aktivitātēm pieejamā ES fondu finansējuma.  

207. Jāatzīmē, ka vislielākais finanšu progress vērojams otrajam ES 2020 mērķim „Pētniecības, 

attīstības un inovāciju jomā jāiegulda 3% no ES iekšzemes kopprodukta (gan no publiskā, gan 

privātā sektora) (LN nacionālais mērķis 1,5%)”. Mērķa ietvaros apstiprināti projekti 69,4 milj 

euro apmērā jeb 121% apmērā, savukārt noslēgti līgumi – 67,6 milj. euro jeb 118% apmērā no 

kopējā ES fondu finansējuma (ieskaitot aktivitātēs piešķirtās virssaistības), kā arī veikti 

maksājumi finansējuma saņēmējam 50,5 milj. euro jeb 88% apmērā no kopējā ES fondu 
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finansējuma. 

208. Kopumā DP īstenotās aktivitātes nodrošina ievērojamu daļu ES 2020 noteikto mērķu 

sasniegšanai, īpaši ņemot vērā to ieviešanā sasniegto progresu kopumā. ESF atbalstītās darbības 

nodarbinātības un sociālās iekļaušanās jomā atbilst Eiropas Nodarbinātības stratēģijai, Latvijas 

Nacionālajā reformu programmā (NRP) „ES 2020” stratēģijas īstenošanai noteiktajiem politikas 

virzieniem.  

209. 2013. gadā turpinājās DP pasākumu īstenošana, lai sekmētu viena no galvenajiem NRP 

izvirzītajiem kvantitatīvajiem mērķiem izpildi – līdz 2020.gadam sasniegt 73% nodarbinātības 

līmeni (20-64 gadu vecuma grupā). 2013.gadā aktīvās darba tirgus politikas (ADTP) 

pasākumiem izlietoti 46,4 milj. euro, tai skaitā, ES fondu līdzfinansējums 37,8 milj. euro:  

 aptuveni 50% no tā izlietots bezdarbnieku kvalifikācijas paaugstināšanai un pilnveidei, 

gandrīz 30% algoto pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai, aptuveni 15% 

visnelabvēlīgākajā situācijā esošo bezdarbnieku atbalstam un subsidēto darba vietu 

izveidei, tajā skaitā jauniešu iniciatīvām, nedaudz vairāk kā 4% nodarbināto personu 

kvalifikācijas paaugstināšanai un uzņēmējdarbības iniciatīvām;  

 2013.gadā NVA organizētajos ADTP pasākumos piedalījušies 195,6 tūkst. bezdarbnieki 

(viens cilvēks var būt piedalījies vairākās aktivitātēs), no kuriem 186 041 bezdarbnieks 

dalību uzsāka 2013.gadā. Kopumā 2013.gadā darbā iekārtojies 75 541 bezdarbnieks, no 

kuriem 40,0% bezdarbnieki ir iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā pasākuma pabeigšanas 

(izņemot konkurētspējas paaugstināšanas pasākuma informatīvās dienas). 

210. Politikas virziens – bezdarbnieku apmācību pasākumu pilnveidošana – mērķis ir uzlabot 

bezdarbnieku apmācības procesa kvalitāti un efektivitāti, pilnveidojot apmācību pasākumus 

izglītības iestādēs un pie darba devēja. Mērķa sasniegšanai 2013.gadā tiek īstenoti šādi pasākumi: 

 sākot ar 2013.gada 3.ceturksni, tiek piemērota bezdarbnieku profilēšanas sistēma. Tas 

ļauj efektīvāk un ātrāk aizpildīt vakances un piedāvāt piemērotākos ADTP pasākumus. 

Līdz 2013.gada 31.decembrim noprofilēti 65 979 bezdarbnieki jeb 70,7% no kopējā 

reģistrēto bezdarbnieku skaita; 

 2013.gadā apmācību pasākumos kopumā iesaistīti aptuveni 30 tūkstoši cilvēku. Kopējais 

publiskais finansējums 2013.gadā 23,4 milj. euro, t.sk. ES fondu finansējums 16,9 milj. 

euro15. 

211. Politikas virziens - ilgstošo bezdarbnieku un sociālās palīdzības klientu efektīva atgriešana darba 

tirgū un atbalsts reģionālajai mobilitātei – mērķis ir aktivizēt ekonomiski neaktīvās sabiedrības 

grupas, jo īpaši sociālās palīdzības klientus ar mērķtiecīgāku ilgstošo bezdarbnieku atbalstu un 

darbaspēka ģeogrāfiskās mobilitātes veicināšanu: 

 ESF līdzfinansētās aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 

ieviešanas atbalsts" ietvaros 2013.gadā tika atviegloti nosacījumi bezdarbnieku iesaistei 

algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, nosakot, ka esošā mērķa grupa (bezdarbnieki, kuri 

nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz sešus 

mēnešus) tiek paplašināta, paredzot atbalstu arī tādiem cilvēkiem, kas nesaņem 

bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par sešiem mēnešiem, 

bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši. 2013.gadā pasākumā iesaistījās 32 099 

bezdarbnieki. Kopējais publiskais finansējums šiem pasākumiem 2013.gadā – aptuveni 

14,2 milj. euro, tai skaitā ES fondu finansējums – 11,6 milj. euro;  

                                                 
15 Ieskaitot finansējumu īstermiņa konkurētspējas uzlabošanas programmām (karjeras konsultācijas un konkurētspējas paaugstināšanas 
pasākumi). 
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 2013.gadā atviegloti iesaistes nosacījumi tika ieviesti arī cilvēkiem, kuri atraduši darbu 

attālāk no savas pastāvīgās dzīvesvietas un vēlas pretendēt uz finansiālu atbalstu 

reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākuma „Darbs Latvijā” ietvaros, proti, šajā 

pasākumā varēs iesaistīties cilvēki, kuri bezdarbnieka statusā bijuši ne mazāk nekā divus 

mēnešus iepriekš paredzēto 6 mēnešu vietā. 2013.gada pasākumā iesaistījās 182 

bezdarbnieki. 

212. Politikas virziena – mūžizglītības principa ieviešana – mērķis ir panākt, lai 2020.gadā 15% no 

iedzīvotājiem (25-64 gadu vecumā) būtu nepārtraukti iesaistīti mācīšanās procesā (2013.g. – 

6,6%), papildinot un pilnveidojot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, apgūstot 

profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas. 1.2.2.1.2.apakšaktivitātē 

„Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” 2013.gadā atbalstu saņēmušas 

6 376 personas. Kopējais ES fondu finansējums 2013.gadā 1,7 milj. euro. 

213. Politikas virziens – ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto zināšanu, prasmju un profesionālās 

kompetences novērtēšanas nodrošināšana – mērķis ir radīt un īstenot mehānismu, ar kura 

palīdzību varētu novērtēt un atzīt ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtas zināšanas un prasmes, 

kā arī saņemt profesionālā kvalifikācijas dokumentus. 2013.gadā būtiskākais: 

 2013.gadā ārpusformālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanas kārtībā jaunu profesionālo kvalifikāciju ir ieguvušas 826 personas (periodā 

no  2011.-2013.gadam – 1261 personas),  no kurām septiņas ieguvušas divas 

profesionālās kvalifikācijas; 

 2013.gadā visbiežāk kvalifikācija tika atzīta šādās profesijās: „namu pārzinis” (213); 

„aprūpētājs” (175); auklis (133); „metinātājs” (98); „valsts robežsardzes inspektors” (69); 

„lietvedis” (69); „pavārs” (28); „automehāniķis”(25); „autoelektriķis” (14); „ceļojumu 

konsultants” (12); „autoatslēdznieks” (9) u.c.; 

214. Politikas virziens – sadarbības ar nozaru sociālajiem partneriem profesionālās izglītības 

pilnveidošanai un attīstības stiprināšanai.  

 ESF 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās 

izglītības pārstrukturizācija” projekta ietvaros plānots izstrādāt un pilnveidot 80 profesiju 

standartus un profesionālās kvalifikācijas pamatprasībās atbilstoši nozaru profesionālo 

kvalifikāciju struktūrām. Līdz 2013.gada beigām ir izstrādāti un pilnveidoti 52 profesiju 

standarti pamatprofesijām, kā arī 19 profesionālo kvalifikāciju pamatprasības saistītajām 

profesijām un specializācijām.  

2.1.4. Informācija par darbības programmas sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju 

215. DP ietvaros kopējais finansējums (Eiropas Kopienas + Latvijas), kas sekmē BJS īstenošanu, 

veido 55,8 % jeb 382,8 milj. euro no DP kopējā finansējuma 686 milj. euro (uz 31.12.2013.).  

216. DP aktivitātes, kas sniedz ieguldījumu BJS īstenošanā, tiek īstenotas 1.1.prioritātes „Augstākā 

izglītība un zinātne”, 1.2.prioritātes „Izglītība un prasmes” un 1.3.prioritātes „Nodarbinātības 

veicināšana un veselība darbā” ietvaros. Aktivitātes, kas nav tiešā veidā saistītas ar BJS, 

galvenokārt tiek īstenotas 1.4.prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana”, 1.5.prioritātes 

„Administratīvās kapacitātes stiprināšana” un 1.6.prioritātes „Tehniskā palīdzība” ietvaros. 

217. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējais finansējums, kas sekmē BJS īstenošanu, nav mainījies. 

Vienlaikus tika veiktas finansējuma pārdales starp aktivitātēm, lai nodrošinātu efektīvāku 

atbalsta ieviešanu. 

218. Lai veicinātu pētījumus un attīstību (R&D) BJS ietvaros, tiek novirzīti 131,68 milj. euro jeb 

19,19 % no DP kopējā pieejamā finansējuma, kas ir par 1,48 milj. euro vairāk, nekā iepriekšēja 

pārskata periodā. Tādējādi 1.1.prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” īstenojamo pasākumu 
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ietvaros tiek atbalstīta zinātniskā un pētniecības potenciāla  attīstība, piesaistot papildu 

cilvēkresursus zinātnei un pētniecībai, uzlabojot augstākās izglītības studiju un studiju 

programmu kvalitāti, palielinot studentu proporcionālo daudzumu maģistrantūras un 

doktorantūras programmās un paaugstinot akadēmiskā personāla profesionālo un pētniecības 

kvalifikāciju. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei iekļauj ārvalstu zinātnieku piesaisti zinātnes un 

pētniecības darbam kopējos projektos, tādējādi nodrošinot starptautisku sadarbību zinātnisko 

projektu ietvaros.  

219. Pētniecības pasākumu ietvaros izglītības jomā Latvijas piedalīšanās starptautiskos pētījumos 

veicina tādas izglītības politikas attīstību, kas balstīta uz labās prakses principiem un starptautiski 

salīdzināmiem izglītības indikatoriem, ņemot vērā citu valstu rezultātus. 

220. Lai atbalstītu izglītības nozari BJS ietvaros tiek novirzīti 146,1 milj. euro jeb 21,3 % no DP 

kopējā pieejamā finansējuma, kas ir bez izmaiņām attiecībā pret iepriekšējo periodu. Tādējādi 

1.2.prioritātes „Izglītība un prasmes” īstenojamo pasākumu ietvaros tiek palielināts studentu 

skaits profesionālās izglītības programmās, veicināta izglītības programmu  atbilstība darba 

tirgus prasībām un stiprināta profesionālās izglītības mācībspēku kompetence. Tāpat  atbalstīta 

pamata profesionālās izglītības programmu īstenošana un kvalitātes uzlabošana, sekmējot 

pamata profesionālās izglītības pievilcību, nodrošinot studentiem stipendijas, veicinot 

mūžizglītību, nodrošinot izpētes veikšanu izglītības nozarē un uzlabojot izglītības pieejamību 

sociālās atstumtības riska jauniešiem un attīstot iekļaujošu izglītības sistēmu.  

221. Lai atbalstītu cilvēkresursu attīstību  BJS ietvaros, tiek novirzīti 92,1 milj. euro jeb 13,4 % no 

DP kopējā pieejamā finansējuma, kas ir bez izmaiņām attiecībā pret iepriekšējo periodu. 

Tādējādi, 1.3. prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1.pasākuma 

„Nodarbinātība” ietvaros, tiek  nodrošināta prasmju  uzlabošana un pārkvalificēšana uzņēmumu 

darbiniekiem, lai veicinātu bezdarba riska grupas cilvēku konkurētspēju un uzlabotu zināšanas 

un uzņēmējdarbības prasmes biznesa uzsācējiem, tādējādi risinot bezdarba problēmas, 

vienlaicīgi nodrošinot veiksmīgu ekonomikas attīstību. Kvalifikācijas celšanas un apmācību 

īstenošanas ietvaros uzņēmumu darbiniekiem ir piesaistīti ārvalstu eksperti un lektori, tādējādi 

veicinot labās prakses pārņemšanu BJS ietvaros.  

222. Lai stiprinātu veselības sektoru BJS ietvaros, tiek novirzīti 14,4 milj. euro jeb 2,1% no DP kopējā 

pieejamā finansējuma, kas ir bez izmaiņām attiecībā pret iepriekšējo periodu. Tādējādi, 

1.3.proritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.2.pasākuma „Veselība darba” 

ietvaros,  tiek palielināta veselības aprūpes personāla un veselības veicināšanas institūciju 

kapacitāte, uzlabojot darbinieku profesionālās prasmes un kompetenci. Tiek īstenotas apmācības 

un pasākumi medicīnas personālam, tai skaitā pieredzes apmaiņas programmas ārvalstīs, tādējādi 

veicinot zināšanu un labās prakses izplatīšanu ES dalībvalstu starpā.  
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Ilustrācija 14 DP ietvaros aktivitāšu, kas vērstas uz BJS īstenošanu, pieejamais finansējums, 

apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem dalījumā pa BJS 

mērķiem, ES fondu finansējums*, milj. euro; progress pret datiem līdz 2012.gada 31.decembrim 

 

*grafikā un tekstā nav atspoguļotas  pieejamo virssaistību summas,  tāpēc 7. un 12.prioritātē apstiprināto 

projektu un noslēgto līgumu summa pārsniedz 100% no ES fondu finansējuma. 

223. Līdz 2013.gada 31.decembrim ar BJS mērķu sasnigšanu saistītajās DP aktivitātēs ir apstiprināti 

projekti un noslēgti līgumi vidēji 108,8% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma, ieskaitot 

aktivitātēm piešķirtās virssaistības. Maksājumi finansējuma saņēmējam veikti vidēji 85,3% no 

aktivitātēm pieejamā ES fondu finansējuma.  

224. Kā redzams, visās DP aktivitātēs, kas vērstas uz BJS īstenošanu, līdz 2013.gada 31.decembrim 

sasniegts ievērojams progress finanšu apguves ziņā. Jāatzīmē, ka vislielākais finanšu progress 

sasniegts aktivitātēs, kuras ir saistītas ar BJS mērķi Nr.12 – saglabāt un vairot Baltijas jūras 

reģiona pievilcību, jo īpaši, izmantojot izglītības un jaunatnes, tūrisma, kultūras un veselības 

jomu, kuru ietvaros apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 212,0 milj. euro apmērā jeb 105% no 

kopējā ES fondu finansējuma (ieskaitot aktivitātēm piešķirtās virssaistības) un veikti maksājumi 

finansējuma saņēmējam 181,6 milj. euro apjomā jeb 90% no aktivitātēm pieejamā ES fondu 

finansējuma.  

225. Vienlaikus jāatzīmē, ka arī citās DP aktivitātēs, kas vērstas uz pārējo BJS mērķu – mērķa Nr.7 

„Izmantot visu reģiona potenciālu pētniecības un jaunrades jomā” un mērķa Nr.8 „Īstenot mazās 

uzņēmējdarbības aktu – veicināt uzņēmējdarbību, stiprināt MVU un palielināt cilvēkresursu 

efektīvu izmantošanu” – ir sasniegts būtisks progress. Aktivitāšu ietvaros apstiprināti projekti un 

noslēgti līgumi attiecīgi vidēji 120% un 100% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma 

(ieskaitot aktivitātēm piešķirtās virssaistības) un finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 89% 

un 77% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma. 

226. Salīdzot ar situāciju uz 2012.gada 31.decembri, lielākais progress uz 2013.gada beigām vērojams 

BJS mērķa Nr.7 sasniegšanā. Gada laikā apstiprināto projektu skaits pieaudzis par 35%, noslēgto 

līgumu apjoms attiecīgi par 31%, savukārt, finansējuma saņēmējam veikto maksājumu apjoms 
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pieaudzis par 27%. 

227. Tā kā visu ar BJS mērķu sasniegšanu saistīto aktivitāšu ieviešana vēl turpinās, sasniegtie finanšu 

apguves un fiziskā progresa rādītāji turpinās vēl pieaugt. 

228. Kopumā BJS ieviešanas progress 2013.gadā vērtējams kā pozitīvs. Informācija par aktivitāšu 

ieviešanas fizisko progresu iekļauta ziņojuma sadaļās „Informācija par finanšu un fizisko 

progresu” un „Prioritāšu īstenošana”. 

2.1.5. Horizontālo prioritāšu ieviešana 

229. Šī sadaļa veltīta horizontālo politiku īstenošanas aktualitātēm 2013.gadā, kad  atbilstoši  LR 

normatīvajos aktos ir noteiktajam tika turpināta  sešu horizontālo prioritāšu (HP) - 

makroekonomiskā stabilitāte, informācijas sabiedrība, vienlīdzīgas iespējas, teritoriju līdzsvarota 

attīstība, Rīgas starptautiskā konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība - ieviešana16.  

230. Atbilstoši HP ieviešanas un uzraudzības sistēmas pamatprincipiem, kā arī uzraudzības pilnveides 

pasākumiem, kas detalizēti aprakstīti iepriekšējos gada ziņojumos, 2013.gadā HP ieviešanas 

uzraudzība tika nodrošināta atbilstoši MK 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.123817, 

savukārt kopsavilkuma informācija par paveikto HP ieviešanā ir pieejama HP koordinējošo 

iestāžu ziņojumus, kas pieejami arī UK portfelī18. Katras  HP ieviešanas koordināciju, izmantojot 

TP līdzekļus, nodrošina  noteikta AI – FM, VARAM un LM.  

231. Ņemot vērā, ka HP ieviešanu koordinējošo iestāžu darba prakse HP ieviešanā un uzraudzībā ir 

nostabilizējusies, priekšlikumi  būtiskām izmaiņām vadlīniju un metodiku saturā nav saņemti.  

2013. gadā HP ieviešanas vadlīniju 1. pielikumā veikti nelieli precizējumi attiecībā uz HP IA 

tiešas un netiešas ietekmes aktivitātēm. Saistībā ar RI veikto auditu rezultātā izteiktajiem 

ieteikumiem un priekšlikumiem HP ieviešanai turpinājusies ieteikumu un priekšlikumu 

izvērtēšana, īpaši  ņemot vērā  2014.-2020. gada plānošanas  perioda HP ieviešanas sistēmas 

izveidei.   Attiecībā uz  2007.-2013. gada periodu VI neplāno  būtiskas izmaiņas iekšējās 

procedūrās.    

232. Lai novērtētu HP ieviešanas efektivitāti, katra no HP koordinējošām iestādēm nepieciešamības 

gadījumā plāno  izvērtēšanas pasākumus. 2013.gadā veiktajā pētījumā par HP „Vienlīdzīgas 

iespējas”19 efektivitāti tika izvērtēta 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda projektu 

ietvaros īstenoto HP VI pasākumu atbilstība dzimumu līdztiesības politikai. Pasākumi tika vērtēti 

pēc to atbilstības Programmā dzimumu līdztiesības īstenošanai 2005. - 2006.gadam un 2007. - 

2010.gadam, Plānā dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012. - 2014. gadam noteiktajiem 

kritērijiem, iezīmējot galvenās problēmu jomas  un rīcības modeļus.  

233. Attiecībā uz HP „Teritorijas līdzsvarota  attīstība” pēc  2012.gadā veiktā pētījuma par ES fondu 

2007.-2013.gadam ietekmi uz Latvijas teritoriju attīstību kopsecinājumu izvērtēšanas, VARAM 

ir veikusi pilnveides pasākumus arī HP ieviešanas turpmākajai ieviešanai un plānošanai. 

234. Detalizētāk informāciju par pētījumiem attiecībā uz horizontālo prioritāšu izvērtēšanu skatīt 

internetā http://www.esfondi.lv/page.php?id=1105. 

235. Aktuāli  joprojām bijuši  jautājumi par korektīvo  pasākumu efektivitāti gadījumos, kad konkrētu 

aktivitāšu ieviešana var tikt uzskatīta par nepilnīgu vai problemātisku un tādējādi var ietekmēt 

                                                 
16 Par HP AI ir noteiktas MK 2007. gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 3.punktā. 
17 MK 2009.gada 27.oktobra noteikumi "Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība" 
18 HP ziņojumi ir pieejami UK portfelī 

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi&View=%7b0

F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d  
19

 PĒTĪJUMS PAR HORIZONTĀLĀS POLITIKAS „VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS” IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTI 2007. – 2013.GADA 

PLĀNOŠANAS PERIODĀ (http://www.lm.gov.lv/upload/petijumi/121213_gala_zin.pdf) http://www.esfondi.lv/page.php?id=1105 

 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1105
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1105
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HP īstenošanu, atsevišķu  aktivitātei noteikto mērķu sasniegšanu. 2013. gadā lielāka uzmanība 

veltīta pārbaudēm projektu īstenošanas vietās. 

236. VI ir aktualizējusi ar HP ieviešanas  uzraudzības pilnveidi  saistītus jautājumus  2013. gada 18. 

jūnija  sanāksmē par ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu jautājumiem, aicinot AI/SI 

pilnveido uzraudzības darbības gan datu uzkrāšanā, gan attiecība uz  nosacījumu projektos 

ieviešanai, kas ir īpaši svarīgi gadījumos, ja projekta vērtēšanā projekts ir saņēmis papildus 

punktus par kādas konkrētas HP ieviešanu. 

237. Katra HP koordinējošā  iestāde  ES fondu TP aktivitāšu ietvaros saņem atbilstošu finansējumu, 

lai pilnā apjomā nodrošinātu HP mērķu sasniegšanai izvirzītos uzdevumus.  

Tabula 3 HP vadībai izmantotie TP līdzekļi līdz 31.12.2013. 

HP/ AI 

 

2013.gadā HP 

koordinēšanai 

izlietotie 

līdzekļi TP 2. 

kārtas ietvaros 

(EUR) 

Kopā līdz 

31.12.2013. 

HP 

koordinēšan

ai izlietotie 

līdzekļi TP 

2. kārtas 

ietvaros 

(EUR) 

HP 

koordinē

šanā 

iesaistīto 

darbiniek

u skaits 

uz 

31.12.20

13. 

Ārpakalp.  

izmaksas 

(EUR) 

Galvenās izdevumu pozīcijas 

Makroekonomis

kā stabilitāte 

(FM) 

7 819,42 15 197,92 3* 5 494,12 

Atlīdzības izmaksas; citi 

pakalpojumi, piemēram, ar ES 

fondu aktivitātēm saistītu 

dokumentu, tai skaitā pētījumu, 

koncepciju, stratēģiju, izstrādes 

nodrošināšana; telpu 

apsaimniekošanas līguma ietvaros 

veiktās izmaksas, kā arī izmaksas 

par sanitāro kopšanu un apsardzes 

pakalpojumiem; ES SF un KF 

VIS attīstīšana; aprīkojuma 

iegāde; izmaksas par 

komunālajiem pakalpojumiem. 

Informācijas 

sabiedrība 

(VARAM) 

4 245,48 9 061,96 2* 786,05 

Atlīdzības izmaksas, ES fondu 

informatīvo un publicitātes 

pasākumu izmaksas, 

komandējumu izmaksas, 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

un pasta sakaru pakalpojumu 

izmaksas. 

Vienlīdzīgas 

iespējas (LM) 
7 097,19 11 932,65 1* 5 949,70 

Atlīdzības izmaksas; Pētījuma 

izmaksas; Ar attiecīgo ES fondu 

saistīto mācību, konferenču, 

semināru izmaksas; ES fondu 

informatīvo un publicitātes 

pasākumu izmaksas; 

Administratīvās izmaksas; 

Komandējumu izmaksas. 

Teritoriju 

līdzsvarota 

attīstība  

(VARAM) 

4 903,82 11 076,61 1* 7 503,09 

Atlīdzības izmaksas, ES fondu 

izvērtēšanas pakalpojumi, ar 

attiecīgo ES fondu saistīto 

mācību, konferenču, semināru 

izmaksas, ES fondu informatīvo 

un publicitātes pasākumu 

izmaksas, datubāzu un specifisko 

informatīvo materiālu 

izmantošanas, abonēšanas un 

ieguves izmaksas. 
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Rīgas 

starptautiskā 

konkurētspēja 

(VARAM) 

4 429,01 9 996,85 1* 5 108,44 

Atlīdzības izmaksas, ES fondu 

izvērtēšanas pakalpojumi, ar 

attiecīgo ES fondu saistīto 

mācību, konferenču, semināru 

izmaksas, ES fondu informatīvo 

un publicitātes pasākumu 

izmaksas, datubāzu un specifisko 

informatīvo materiālu 

izmantošanas, abonēšanas un 

ieguves izmaksas. 

Ilgtspējīga 

attīstība 

(VARAM) 

0 1 487,18 1* 0 Atlīdzības izmaksas 

KOPĀ: 
23 994,92 

 

58 753,17 

 

9* 24 841,4 

 
 

 

HP „Makroekonomiska stabilitāte” (HP MS) 

238. FM ir atbildīga par HP „Makroekonomiskā stabilitāte” koordināciju. HP ieviešanas kontekstā ir 

būtiski ņemt vērā attīstības rādītājus valstī pārskata periodā. Ziņojumā par HP MS īstenošanu un 

sasniegto 2013.gadā sniegtas norādes uz galvenajiem rādītājiem, kas pārskata periodā  raksturo  

Latvijas ekonomiku. 

Ilustrācija 15 Potenciālā IKP pieaugums pret iepriekšējo gadu un komponenšu devums, %. Avots: FM 

aprēķini 

 

239. Atbilstoši FM aprēķiniem (skatīt ilustrāciju augstāk), potenciālā IKP pieauguma temps 2013. 

gadā sasniedza 2,9%. Rādītāju pozitīvi ietekmējis spēcīgs investīciju atbalsts un produktivitātes 

pieaugums, savukārt darbaspēks devis salīdzinoši nelielu pozitīvu ietekmi vēl aizvien augstā 

bezdarba līmeņa dēļ. Turpmākajos gados ir prognozēts potenciālā IKP pieaugums līdz 3,6% 

2014.gadā, pakāpeniski konverģējot uz 4% pieaugumu ilgtermiņā. 

240. FM norāda, ka ES fondu finansējums ir viens no būtiskākajiem investīciju avotiem valsts 

ekonomikā, kas mazinājis gan ekonomikas lejupslīdi krīzes laikā, gan pozitīvi ietekmējis 

tautsaimniecības stabilizāciju un spēcīgas ekonomiskās izaugsmes atjaunošanos. 

241. Attiecībā uz IKP un ekonomisko aktivitāti FM ziņojumā norādīts, ka saskaņā ar CSP datiem 
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Latvijas IKP 2013. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies par 4,1%, turpinot uzrādīt 

straujāko kāpumu starp ES valstīm. 2013. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada 

atbilstošo ceturksni, IKP palielinājies vien par 3,6%. Pozitīvu ietekmi uz IKP dinamiku ir 

atstājušas arī ES fondu20 investīcijas. Analīzes dati apliecina, ka 2013.gadā bez ES fondu 

ieguldījumiem IKP pieaugums būtu par aptuveni 1,5 procentpunktiem zemāks. Kohēzijas 

politikas ietvaros 2013.gadā apgūts par 14% lielāks ES fondu finansējums nekā 2012.gadā, tomēr 

vienlaikus secināts, ka ES fondu labvēlīgā ietekme uz IKP dinamiku nav būtiski mainījusies. 

Papildus par IKP pieaugumu skatīt sadaļā “Sociāli ekonomiskā situācija un tendences”. 

242. FM ziņojumā norādīts, ka līdz ar ekonomikas izaugsmi situācija darba tirgū uzlabojusies. Pēc 

CSP veiktā darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2013. gadā nodarbināto skaits 15-74 gadu 

vecumā sasniedzis  893,9 tūkstošus, kas bija par 2,1% jeb 18,3 tūkstošiem vairāk nekā 2012.gadā. 

Detalizētu nodarbināto skaitu pa ceturkšņiem skatīt zemāk ilustrācijā. Darba meklētāju īpatsvars 

2013.gadā saruka līdz 11,9% , kas ir par 3,1 procentpunktiem mazāk nekā pirms gada. 

Sagaidāms, ka vidējā termiņā būs vērojams mērens nodarbinātības pieaugums, un izaugsme 

galvenokārt balstīsies uz produktivitātes pieaugumu, savukārt darba meklētāju īpatsvara 

samazināšanās tempu noteiks tautsaimniecības izaugsme un strukturālās izmaiņas. 

Ilustrācija 16 Nodarbināto iedzīvotāju skaits un nodarbinātības līmenis pa ceturkšņiem  (% no 

iedzīvotāju kopskaita no 15 līdz 74 gadiem). Avots: CSP 

 

243. Darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī 2013. gadā bija augstāks 

nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā) veidojot 12,6% un 11,1%.  2013. 

gadā ekonomiski neaktīvi bijuši 521,8 cilvēku, kas ir par 1,4% mazāk nekā 2012. gadā.  

244. Savukārt NVA oficiāli reģistrētais bezdarba līmenis 2013.gada decembrī salīdzinājumā ar 

attiecīgo mēnesi pirms gada ir samazinājies par 1 procentpunktu un bija 9,5% no ekonomiski 

aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Reģistrēto bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar 2012. gada decembri, 

samazinājies par 10,7 tūkst. cilvēku un 2013. gadā decembra beigās bijis 93,3 tūkst. cilvēku.  

245. Zemākais bezdarba līmenis 2013.gada decembrī reģistrēts Rīgas reģionā – 6%, augstākais 

bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 18,8%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis decembrī 

                                                 
20 Saskaņā ar Latvijas Modeļa metodoloģiju novērtēta  ESF,  ERAF, KF/ISPA, ES pirmsiestāšanās finanšu instrumentu Phare un SAPARD, 

INTERREG, ES Kohēzijas politikas 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas (ERAF), EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu, kā arī 
Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietekme. 
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bija 11,5%, Zemgales reģionā – 9,8% un Vidzemes reģionā – 11,2%. Decembrī, salīdzinot ar 

attiecīgo mēnesi pirms gada, bezdarba līmenis Kurzemes reģionā palielinājās par 0,1 

procentpunktu, Zemgales reģionā samazinājies par 1,9 procentpunktiem, Vidzemes reģionā 

samazinājies par 1,6 procentpunktiem, Latgales reģionā samazinājies par 2,3 procentpunktiem, 

kamēr Rīgas reģionā samazinājies par 0,8 procentpunktiem. 

246. FM ziņojumā norādīts, ka pozitīva ietekme uz nodarbinātības dinamiku bijusi arī ES fondu 

investīcijām. 2013. gadā ES fondu projektu īstenošana palielinājusi nodarbināto skaita 

pieaugumu tempu par 0,4 procentpunktiem. Neskatoties uz faktu, ka ES fondu ietekme uz 

nodarbināto skaita pieaugumu bijusi salīdzinoši neliela, ES fondu investīcijas ir būtiski 

stimulējušas cilvēkkapitāla attīstību. Liela nozīme nodarbinātības veicināšanai 2013.gadā bijusi 

aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešanai darba tirgū, gada laikā šajā jomā kopumā ieguldot 

vairāk nekā 45 milj. euro. Šīs investīciju jomas ietvaros 1.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Atbalsts 

nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās 

organizētām apmācībām”, 1.3.1.1.3. apakšaktivitātē  „Bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācība”, daļēji arī 1.3.1.5. aktivitātē „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 

ieviešanas atbalsts” īstenoto projektu mērķi galvenokārt ir saistīti ar darbaspēka profesionālo 

apmācību, pārkvalifikāciju un/vai kvalifikācijas celšanu, mikro un mazo komersantu 

produktivitātes celšanu un darba efektivitāti un darba tirgus attīstību.  

247. Lielākais jaunradīto darba vietu skaits 2013.gadā bijis DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros, kur izveidotas, attiecīgi, 93% un 5% no visām ES 

fondu līdzfinansēto iniciatīvu ieviešanas rezultātā 2013.gadā radītajām darba vietām. Atzīmēts 

arī, ka 1DP 2013.gadā izveidotas 99% no visām jaunradītajām īstermiņa darba vietām (skatīt 

tabulu zemāk). Ievērojama nozīme nodarbinātības veicināšanā 2013.gadā bijusi aktīvu un 

preventīvu pasākumu ieviešanai darba tirgū. Šīs investīciju jomas ietvaros īstenoto projektu 

mērķi galvenokārt bijuši saistīti ar darbinieku kvalifikācijas celšanu, komercdarbības un darba 

tirgus attīstību, jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi. 

248. FM ziņojumā par HP MS ieviešanu 2013. gadā ir apkopota informācija par būtiskākajiem 

sasniegumiem, kas saistīti ar 1DP aktivitāšu investīcijām, īpaši attiecībā uz nodarbinātības 

veicināšanu. Detalizēti aplūkots jaunu darba vietu izveides process, norādot, ka kopumā ES 

fondu līdzfinansēto iniciatīvu ieviešanas rezultātā radītas 10 014 darba vietas, no kurām 1 160 ir 

ilgtermiņa un 8 854 īstermiņa (t.sk. darba praktizēšanas vietas). Secināts arī, ka salīdzinājumā ar 

2012. gadu,  darba vietu skaits ir samazinājies par 4 804 vietām, no kurām 1 277 ir ilgtermiņa un 

3 527 īstermiņa darba vietas. Vislielākais darbu vietu skaita samazinājums salīdzinājumā 

(attiecīgi par 3 370 (īstermiņa) darba vietām) ir fiksēts 1.3.1.5.aktivitātē „Vietējo nodarbinātības 

veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts”, kuras mērķis ir atbalstīt nodarbinātības līmeņa 

paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus pašvaldībās.  

249. Arī zinātni un pētniecību atbalstošajās aktivitātēs ir turpinājusies jaunu darba vietu izveide, 1DP 

un 2 DP projektos 2013. gadā kopskaitā sasniedzot 423 (332 ilgtermiņa un 91 īstermiņa). Tā kā 

zinātnes attīstība ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ilgtspējīgai ekonomiskas 

attīstībai, starptautiski konkurētspējīgu darba apstākļu pieejamība, lai turpinātu piesaistīt jaunus 

zinātniekus, ir vērtējama kā nozīmīga investīcija ekonomisko procesu veicināšanā. IZM pārziņā 

esošajās 1DP aktivitātēs/apakšaktivitātēs darba vietu izveide saistīta ar 1.1.1.2. apakšaktivitātes 

„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ieviešanu. 2013. gadā izveidotas 129 ilgtermiņa un 115 

īstermiņa darba vietas. Kā viens no lielākajiem atzīmēts Latvijas Organiskās sintēzes institūta 

projekts „Cinku saturošo enzīmu inhibitoru izveide un pretvēža aktivitātes pētījumi”, kurā jaunās 

zinātniskās grupās nodrošinātas darba vietas 30 darbiniekiem. Projekta pētījuma virziens ir cinku 

saturošo enzīmuinhibitoru izstrāde, kas atzīta par vienu no perspektīvākajiem virzieniem jaunu 

pretvēža ķimioterapijas līdzekļu radīšanā. Zemāk tabulā apkopota informācija par radīto darba 

vietu skaitu visās DP. 
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Tabula 4 2013. gadā radīto darba vietu skaits. Avots: Atbildīgo institūciju pārskati saskaņā ar 

27.10.2009.  MK noteikumu Nr.1238 „ES fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 9.3. 

punktu 

Darbībās programma Ilgtermiņa Īstermiņa (t.sk. darba 

praktizēšanas vietas) 

I DP "Cilvēkresursi un 

nodarbinātība" 

571 8 769 

II DP "Uzņēmējdarbība un 

inovācijas" 

450 76 

III DP "Infrastruktūra un 

pakalpojumi" 

139 9 

Kopā 1 160 8 854 

250. FM ziņojumā norādīts, ka 2013. gadā sākusies darba vieta izveide 1.3.1.1.6.apašsaktivitātē  

„Atbalsts darba vietu radīšanai”, noslēdzot līgumus par 6 projektu īstenošanu, kuros  plānots 

izveidot ap 863 jaunas darba vietas. Uz pārskata perioda beigām pēc EM aplēsēm izveidoto darba 

vietu skaits indikatīvi sasniedzis 37 jaunas darba vietas. Tomēr kā rezultāta rādītājs uz 

31.decembri tas nav fiksēts VIS, ņemot vērā, ka datu apkopojumam nav pabeigta visu 

nepieciešamo datu analīze. 

251. Saskaņā ar EM sniegto informāciju 405 ilgtermiņa darba vietas izveidotas 1.3.1.2. aktivitātes 

“Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” projektos. 

252. LM pārziņā esošo aktivitāšu/apakšaktivitāšu un to īstenoto projektu rezultātā radīto darba vietu 

skaits saistīts ar vairākām apjomīgām aktivitātēm. 1.3.1.5. aktivitātē „Vietējo nodarbinātības 

veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” 2013. gadā radītas 7 764 jaunas (īstermiņa – 

līdz 4 mēnešiem) algoto pagaidu sabiedrisko darbu darba vietas, tai skaitā Rīgas reģionā – 1 815, 

Kurzemes reģionā – 1 059, Vidzemes reģionā – 911, Latgales reģionā – 2 977 un Zemgales 

reģionā – 1 002. Algotos pagaidu sabiedriskos darbus bezdarbnieki veic norīkotā darbu vadītāja 

uzraudzībā, tādējādi uzlabojot esošās vai iegūstot jaunas darba iemaņas un prasmes, kas turpmāk 

varētu palielināt bezdarbnieku aktivitāti pastāvīga darba meklējumos.  

253. 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes projektā „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba 

tirgū”, piesaistot darba devējus (komersantus, pašnodarbinātas personas, biedrības) radītas 135 

darba (īstermiņa) vietas jauniešiem, tai skaitā Rīgas reģionā – 29, Kurzemes reģionā – 25, 

Vidzemes reģionā – 16, Latgales reģionā – 45 un Zemgales reģionā – 20,  savukārt  1.4.1.1.2. 

apakšaktivitātē  „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” 2013. gadā, 

piesaistot darba devējus, lai nodrošinātu darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvi, 

tika radītas 649 darba vietas (īstermiņa) pie darba devēja (no tām 200 personām ar invaliditāti). 

Reģionālajā griezumā  sadalījums ir šāds: Rīgas reģionā – 55, Kurzemes reģionā – 72, Vidzemes 

reģionā – 64, Latgales reģionā – 389 un Zemgales reģionā – 69 darba vietas. 

254. VARAM pārziņā esošo aktivitāšu/apakšaktivitāšu un to īstenoto projektu rezultātā radīto darba 

vietu skaits saistīts ar 1.5.3.1.apakšaktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, 

pilsētām un novadiem” ieviešanas progresu, kuras projektu ietvaros 2013. gadā radītas 106 

(īslaicīgas) darba vietas.  
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Tabula 5 1DP pasākumu ietekme uz HP MS, finansējums norādīts milj. euro, iekļautas tikai aktivitātes, 

kurām novērojams finanšu progress 2013.gadā (ES fondu izmaksātais finansējums 2013.gadā). 

Nr. Pasākums 

Aktivitātes, kurām ir tieša 

ietekme uz HP MS 

Aktivitātes, kurām ir netieša 

ietekme uz HP MS 

Aktivitātes, kuras tieši 

neietekmē HP MS 

Skaits 
ES fondu 

finansējums 
Skaits 

ES fondu 

finansējums 
Skaits 

ES fondu 

finansējums 

1.1.1. 

Pasākums "Zinātnes un 

pētniecības potenciāla 

attīstība"  

0 0 1 7,0 0 0 

1.1.2. 
Pasākums "Augstākās 

izglītības attīstība" 
2 3,1 0 0 0 0 

1.2.1. 

Pasākums "Profesionālās 

izglītības un vispārējo 

prasmju attīstība"  

5 13,4 0 0 0 0 

1.2.2. 

Pasākums "Mūžizglītības 

attīstība un izglītībā un 

mūžizglītībā iesaistīto 

institūciju rīcībspējas un 

sadarbības uzlabošana"  

4 3,6 1 1,7 0 0 

1.3.1. Pasākums "Nodarbinātība"   5 40,8 0 0 

1.3.2. Pasākums "Veselība darbā" 1 2,3   0 0 

1.4.1. 
Pasākums "Sociālā 

iekļaušana" 
  5 8,8 0 0 

1.5.1. 
Pasākums "Labāka 

regulējuma politika" 
2 0,9 0 0 1 0 

1.5.2. 
Pasākums "Cilvēkresursu 

kapacitātes stiprināšana"     
0 0 0 0 3 1,7 

1.5.3. 

Pasākums "Plānošanas 

reģionu un vietējo 

pašvaldību administratīvās 

un attīstības plānošanas 

kapacitātes stiprināšana"  

2 0,4 0 0 0 0 

1.6.1. 

Pasākums "Atbalsts 

darbības programmas 

"Cilvēkresursi un 

nodarbinātība" vadībai"  

1 1,8 0 0 0 0 

  Kopā 17 25,8 12 58,2 4 1,7 

255. HP MS ieviešanā 2012.gadā veiktie uzlabojumi VIS,  integrējot pieprasījuma veidni ar papildu 

metrikām, 2013.gadā devuši iespēju nodrošināt ES fondu līdzfinansējuma izlietojuma ceturkšņa 

datu atlasi pēc projektam atbilstošās prioritārās jomas, izdevumu ekonomiskās kategorijas un 

tautsaimniecības nozares koda (NACE 2.red.). Vienlaikus  HP MS ieviešanas pilnveides nolūkos 

ir atvieglota datu savietojamība ar ES fondu makroekonomiskās novērtēšanas modeli, 

paplašinātas ES fondu datu analīzes iespējas un pilnveidota ES fondu ietekmes izvērtēšanas 

metodika. 2013.gadā tika izstrādāta Latvijas gadījumam atbilstoša ES fondu investīciju 

izspiešanas pakāpes un publiskā kapitāla elastības izvērtēšanas metodika un veikts empīriskais 

pierādījums, kas deva iespēju pilnveidot ES fondu makroekonomiskās ietekmes izvērtējumu, 

savietojot pētījuma rezultātus ar ES fondu ietekmes izvērtēšanas makroekonomiskā modeļa 

metodoloģiju. Veikti arī tematiskie pētījumi, piem., analīze par zinātnes un pētniecības 

finansēšanu. 

256. Detalizēta informācija par HP MS progresu 2013.gadā apskatāma ES fondu uzraudzības 

komiteju e-portfelī21. 

HP „Vienlīdzīgas iespējas” (HP VI) 

257. Vienlīdzīgu iespēju politikas mērķis ir sekmēt visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no to 

                                                 
21 ES fondu uzraudzības komiteju e-portfelis 

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20inst

it%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fMakroekonomisk%c4%81%20stabilit%c4%81te&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d6
1FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d  

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fMakroekonomisk%c4%81%20stabilit%c4%81te&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fMakroekonomisk%c4%81%20stabilit%c4%81te&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fMakroekonomisk%c4%81%20stabilit%c4%81te&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d


 

58 
Gada ziņojums_1DP_VI_lv_05.06.2014.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2013.gads  

 

dzimuma, vecuma un invaliditātes veida, vienlīdzīgas iespējas iesaistīties ES fondu līdzfinansēto 

projektu aktivitātēs un izmantot ES fondu līdzfinansēto projektu rezultātus. Galvenais HP 

„Vienlīdzīgas iespējas”  pamatprincips nosaka, ka ikvienam sabiedrības loceklim, lai kāds būtu 

viņa dzimums, vecums un veselības stāvoklis, jābūt pieejamiem publiskiem pakalpojumiem, 

palīdzībai un informācijai, iespējai izglītoties, strādāt un pilnvērtīgi atpūsties pat tad, ja tas prasa 

apkārtējo sabiedrības locekļu pretimnākšanu un vides pielāgošanu. 

258. ES fondu kontekstā 2007.-2013.gada plānošanas periodā jēdziens „Vienlīdzīgas iespējas” ietver 

dzimumu līdztiesības, invaliditātes un aktīvās novecošanās principus22. Par HP koordinēšanu ir 

atbildīga LM.  

Informācija par HP VI uzraudzības rādītāju izpildes progresu 

259. VSID HP „Vienlīdzīgas iespējas” sasniedzamais ietekmes rādītājs nodarbinātības jomā ir 

nodarbinātības līmeņa pieaugums līdz 70% (bāzes vērtība 2006.gadā – 66,3%), tajā skaitā, 

sieviešu nodarbinātības līmenis – līdz 66% un vecāku cilvēku nodarbinātības līmenis – līdz 55%. 

260. HP VI  uzraudzības (ietekmes) rādītāji ir nodarbinātības līmenis dzimumu griezumā (bāzes 

vērtība 2006.gada 15-64 gadu vecuma grupā: vīrieši – 70,5%, sievietes – 62,3%), vecākiem 

cilvēkiem (bāzes vērtība 2006.gada vecuma grupā 55-64 gadi: 53,3%), cilvēkiem ar invaliditāti 

(bāzes vērtība nodarbināto invalīdu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā vecuma grupā 15-64 gadi 

nosakāma ar izvērtējuma palīdzību plānošanas perioda sākumā: indikatīvs novērtējums 40-52%). 

261. 2013.gadā sasniegtie HP VI uzraudzības (ietekmes) rādītāji: 

Nodarbinātības līmenis 15- 64 gadu vecuma grupā23: 

 Vīriešiem – 66,7% (2012.g. - 64,6 %, 2011.gadā - 62,8 %, 2010.gadā - 59,2%); bāzes 

vērtība 2006.gadā - 70,5%. Rādītāja procentuālā izteiksme pret plānoto vērtību (74%)  – 

90,2 % . 

 Sievietēm – 63,4% (2012.g.  - 61,7 % (2011.gadā - 60,8 %, 2010.gadā - 59,4%, bāzes 

vērtība 2006.gadā – 62,3%). Rādītāja procentuālā izteiksme pret plānoto vērtību (66%) – 

96 %. 

 Kopā vīriešiem un sievietēm – 65 % (2012.g. – 63,1%). 

Nodarbinātības līmenis 55-64 gadu vecuma grupā24: 

 Kopā vīrieši un sievietes – 54.8 %, t.sk. vīriešiem – 55,2%, sievietēm – 54,6% (2012.gadā 

– 52,8%,2011.gadā - 51,3%, 2010.gadā – 48,2%, bāzes vērtība 2006.gadā – 53,3%). 

Rādītāja procentuālā izteiksme pret plānoto vērtību (55%) – 99,6 %. 

Nodarbinātības līmenis personām ar invaliditāti 25:  

 Nodarbinātības līmenis visās vecuma grupās – 23,3% (2012.g. - 22,6%, 2011.g. - 20,7%,  

2010.g. – 19,3%)  pret kopējo personu ar invaliditāti skaitu, t.sk. 11,6 % sievietēm 

(2012.g. - 11.2 %) un 11,8 %  - vīriešiem (2012.g. - 11,3 %),  (indikatīva bāzes vērtība 

2006.gadā – 40-52%).  

                                                 
22 2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” nosaka, ka LM ir atbildīga par vienlīdzīgu iespēju horizontālo 
prioritāti dzimumu līdztiesības, invaliditātes un novecošanās jautājumos 
23 CSP dati par 2013.gadu, http://data.csb.gov.lv 
24 CSP dati par 2013.gadu, http://data.csb.gov.lv 
25 2013.gada oktobrī VSAA uzskaitē bija 154 148 personas ar invaliditāti, t.sk. 79 643 sievietes un 74 505 vīrieši 
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Ilustrācija 17 2013.gadā sasniegtais progress HP „Vienlīdzīgas iespējas” uzraudzības rādītāju izpildē 

(nodarbinātības līmenis) 

 

262. Neskatoties uz to, ka VSID noteiktie rādītāji nav tiešā veidā saistīti ar HP VI  ieguldījumu, HP 

ziņojumos kopš 2009.gada apkopotā informācija ļauj secināt, ka, pateicoties ES fondu 

ieguldījumam un mērķtiecīgām specifiskām HP VI  aktivitātēm26 ir nodrošināta sociālās 

atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju, t.sk. personu ar invaliditāti līdzdalība projektu 

aktivitātēs, kas savukārt nebūtu iespējama, ja šādas aktivitātes netiktu plānotas un īstenotas.  

263. 2013.gadā tika īstenotas 32 aktivitātes/apakšaktivitātes27 (ja aktivitātei ir apakšaktivitāte, 

uzskaitītas tiek tikai apakšaktivitātes, jo ir iespējama situācija, kad vienas aktivitātes 

apakšaktivitātēm ietekmes līmenis uz HP VI atšķiras), no kurām 97% jeb 31 ir tieša ietekme uz 

HP VI , 3% jeb 1 ir netieša ietekme. 2013.gadā netika īstenotas aktivitātes, kurām nav ietekmes 

uz HP VI. 

Labās prakses piemēri HP VI īstenošanā  

264. Labās prakses piemēru identificēšanai  LM piemērotie kritēriji aptver projektus, kuros īstenotās 

specifiskās aktivitātes uzlabojušas vides un informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem 

traucējumiem (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura traucējumiem), jeb īstenoto vides un 

informācijas pieejamības uzlabošanas pasākumu rezultātā uzlabojas personu ar funkcionāliem 

traucējumiem situācija kopumā, kā tas veicina šo personu piekļuvi informācijai, pakalpojumiem, 

darba tirgum, izglītībai un veicina mērķa grupas sociālo iekļaušanu. 

265. EM pārziņā esošajās aktivitātes ka labas prakses  piemērs  minēts projekts „Jaunu darba vietu 

radīšana SIA „GreenBag”", kurā  uzņēmums SIA „Greenbag” īsteno pasākumus, ņemot vērā 

svarīgākos dzīves kvalitātes aspektus un darbinieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar vecumu, 

dzimumu, invaliditāti un citiem iespējamiem sociālās atstumtības riskiem. Uzņēmums nodrošina 

darba ņēmējiem – vientuļajiem pieaugušajiem ar vienu vai vairāk apgādājamajiem – elastīgu 

darba laiku, savukārt personām ar funkcionāliem traucējumiem – elastīgu darba laiku un 

pielāgotas darba vietas atbilstoši šo personu vajadzībām. Projektā ir piesaistītas personas, kuras 

atbilst EK Regulas Nr. 800/2008 definējumam par „nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba 

                                                 
26 Par specifiskām HP „Vienlīdzīgas iespējas” aktivitātēm uzskatāmi  vadlīnijās un rokasgrāmatā „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu 

līdzfinansētajos projektos” minētās specifiskās aktivitātes, gan metodiskais atbalsts, gan vides pieejamības ekspertu konsultācijas projektu 

īstenošanas vietās u.c. 
27 ES fondu aktivitāšu ieviešanas indikatīvais plāns par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2015.gada 4.ceturksnim,  
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ņēmējam”, kā arī „īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējam” (4 personas vecumā 50+ 

un 1 persona ar funkcionāliem traucējumiem). 

266. FM pārziņā esošajās aktivitātes labās prakses piemēri saistīti ar TP ieviešanas  specifiku. NVA 

projektā „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras - sadarbības iestādes darbības 

nodrošināšanai” veiktās atklātas projektu iesniegumu atlases projektu mērķa grupas aptauja 

„Klientu apmierinātība ar ES fonda projektu pakalpojumiem aptauja”, ļauj secināt, ka ESF 

projektos tiek ievēroti horizontālās prioritātes pamatprincipi, jo atbilstoši aptaujas rezultātiem 

95% respondentu uzskata, ka piedāvātie pakalpojumi ir pieejami neatkarīgi no dzimuma vai 

invaliditātes. Ar šīs aptaujas rezultātiem projektu īstenotāji iepazīstināti sadarbības iestādes 

semināros (19.06.2013. un 26.09.2013.),  pievēršot uzmanību vienlīdzīgu iespēju principa 

ievērošanai projektu īstenošanā. 

267. VRAA projektā „Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras ES fondu aktivitāšu 

administrēšanai”, īstenojot ES fondu publicitātes un informācijas pasākumus, vienlīdzīgu iespēju 

principi iedzīvināti, nodrošinot  informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem 

traucējumiem, t.i., pārraidot televīzijā video sižetus par VRAA ES fondu aktivitāšu ieviešanu ir  

nodrošināti subtitri. 

268. LM īstenotā projektā „ES fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā (2012.-2015.gads)” organizēti 5 semināri par HP VI ievērošanu ES fondu 

projektos (kopā informēti 126 dalībnieki); telpu izvēlē kā kritērijs  tika izvirzīta pieejamība 

personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, savkārt  semināru dalībniekiem tika nodrošināta 

iespēja semināra prezentācijas materiālus saņemt elektroniski, tādējādi, nodrošinot informatīvo 

materiālu pielāgošanu individuālajām vajadzībām - gan palielinātā drukā personām ar redzes 

traucējumiem, gan prezentācijas ar lektoru komentāriem personām ar dzirdes traucējumiem.  

269. IZM pārziņā esošajās aktivitātēs projektā  „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” mērķis 

ir vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana 

mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai, uz zināšanām un inovācijām balstītas sabiedrības 

veidošanai, izstrādājot mūsdienīgas tālākizglītības programmas, izdales materiālus, sagatavojot 

tālākizglītotājus un īstenojot kursus.  Tā kā mazāk nekā 15% no vispārizglītojošo skolu 

pedagogiem ir vīrieši (IZM dati), būtiska bija pedagogu vīriešu iesaistīšana projektā plānotajos 

profesionālās pilnveides pasākumos. Izstrādājot projektā plānotās pedagogu tālākizglītības 

programmas un izdales materiālus, to saturs tika analizēts no dzimumu līdztiesības aspekta. 

Atbilstoši IZM apkopotajiem statistikas datiem vairāk nekā 35% pedagogu bija vecāki par 50 

gadiem. Nodrošinot šo pedagogu profesionālās pilnveides iespējas, tika veicināta viņu 

pilnvērtīga un aktīva darba dzīve un iespēja konkurēt darba tirgū, likvidējot tādus šķēršļus kā 

zināšanu un prasmju trūkums, it īpaši apgūstot jaunākās informācijas tehnoloģijas. 

270. LM pārziņā esošajās aktivitātēs kā labās prakses piemērus LM min LBAS projektu „Darba 

attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”, kurā  

visas projekta aktivitātes tika veiktas, ievērojot vienlīdzīgu iespēju principus. Aktivitātes „Darba 

tiesību Labās prakses konkursa organizēšana un gada pārskata izdošana” ietvaros tika organizēts 

Darba tiesību Labās prakses konkurss, kur tika apbalvoti labākie Latvijas uzņēmumi. Kā kritērijs 

izvērtējot pretendentus, tika ņemts vērā faktors, kā tiek īstenotas vienlīdzīgas iespējas darba 

tiesību jomā katrā uzņēmumā.  

271. Priekuļu novada Sociālā dienesta projektā „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un 

ieviešana pirmspensijas un pensijas vecuma personām Priekuļu novadā” lai nodrošinātu 

dzimumu līdztiesības principa ievērošanu, projekta pasākumi un aktivitātes tika plānotas tā, lai 

tajās būtu ieinteresētas piedalītas abu dzimumu personas, tika veikti pensijas vecumā esošo 

vīriešu, kuri dzīvo vieni un kuriem ir sociālo kontaktu trūkums, motivēšana iesaistīties projekta 

aktivitātēs, tika nodrošināta abu dzimumu projekta dalībnieku nogādāšana uz projekta aktivitāšu 
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norises vietu, tādējādi, mazinot atkarību no sabiedriskā vai privātā (īpaši sievietēm) transporta 

pieejamība. Lai sekmētu aktīvās novecošanās principa ievērošanu, projekta dalībniekiem tika 

nodrošināta uz individuālu pieeju balstīta datorapmācība trīs cilvēku grupās, lai nodrošinātu 

kvalifikācijas celšanu un sekmētu šo personu prasmju ilgtspēju darba tirgū vai arī veicinātu jaunu 

prasmju un iemaņu apgūšanu nolūkā tās pielietot darba meklējumos, kārtot privātus darījumus, 

meklēt informāciju, uzturēt sociālos kontaktus. Projekta dalībnieki tika iesaistīti dažādās veselību 

veicinošās aktivitātēs (nūjošana, vingrošana u.c.), sociālo kontaktu dibināšanā, attīstīt savas 

prasmes un izglītoties (informācija par pārkvalifikācijas iespējām, karjeras konsultanta 

konsultācijas u.c.), kā arī iesaistīties brīvprātīgajā darbā. 

272. Preiļu novada domes projektā „Dienas centra pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā” 

sekmēts arī aktīvās novecošanās princips, piedāvājot iespēju apgūt jaunas prasmes, palikt ilgāk 

darba tirgū, t.sk. pēc prasmju apgūšanas kļūstot par pašnodarbinātām personām.  

273. VKanc pārziņā esošajās aktivitātēs minēts biedrības „Cerību spārni” projekts ar specifiskām 

darbībām administratīvās kapacitātes stiprināšanai alternatīvo pakalpojumu sniegšanai personām 

ar garīgās attīstības traucējumiem attīstībai” - iesaistītajiem darbiniekiem tika piedāvāts elastīgs 

darba laiks un iespēja strādāt attālināti, radot iespēju strādāt mājās personām, kuras aprūpē bērnus 

un slimus ģimenes locekļus, tādējādi, veicinot darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Vides 

pieejamības nodrošināšanai, personām ar kustību traucējumiem no Siguldas novada pašvaldības 

Sociālā dienesta tika iznomāts sertificēts kāpurķēžu pacēlājs un pārvietojama metāliskā rampa. 

Īstenotie pasākumi HP VI ieviešanā 2013. gadā 

274. Attiecībā uz pārbaudēm projektu īstenošanas vietās attiecībā uz HP VI principu ievērošanu  

saskaņā ar vadošās iestādes metodiku veicot pārbaudes ES fondu projektu īstenošanas vietās, 

atbildīgajām institūcijām ieteikts izmantot pārbaudes lapas28 kurās iekļauti jautājumi, kas attiecas 

uz vienlīdzīgu iespēju principu kontroli un dod iespēju pārbaudīt vienlīdzīgu iespēju 

pamatprincipu ievērošanu ES fondu  līdzfinansētajos projektos. 

275. 2013.gadā AI/SI ir veikušas 369 pārbaudes projektu īstenošanas vietās (t.sk. IZM 75, NVA 59), 

kuru ietvaros pārbaudīts, vai projektā tiek ievēroti vienlīdzīgu iespēju HP VI principi saistībā ar 

dzimumu līdztiesību, invaliditāti un novecošanos.  

276. No AI/SI veiktajām 369 pārbaudēm, ar pozitīvu rezultātu bija 346 (94%), trūkumi HP VI 

ieviešanā tika konstatēti 23 projektos (6%). Pārbaudes veicošās institūcijas norādīja, ka 

iebildumu gadījumā, tika veiktas atkārtotas kontroles, līdz institūcija pārliecinājās, ka konstatētie 

trūkumi ir novērsti. Lielākajā daļā veiktajās projektu pārbaudēs tika izmantotas institūciju iekšējo 

normatīvo aktu veidlapas.  

277. LM kā AI par HP VI koordināciju kopš 2010. gada  veikusi  26 apsekojumus ESF projektu 

īstenošanas vietās, kuru ietvaros tika sniegtas konsultācijas projektu īstenotājiem par dzimumu 

līdztiesības, invaliditātes un novecošanās aspektu ievērošanu projektu īstenošanā. Apsekojumu 

laikā secināts, ka biežākās kļūdas, kuras pieļāvuši projektu īstenotāji, bija tās, ka netika veikta 

mērķauditorijas, risināmo problēmu analīze no dzimumu līdztiesības, invaliditātes un 

novecošanās perspektīvas, kā arī nenotika konsultācijas ar dzimumu līdztiesības vai invaliditātes 

jomas speciālistiem. Raksturīgi, ka augstāks izpratnes līmenis par HP VI aspektiem bija sociālās 

iekļaušanas jomas projektos, kuru mērķis bija pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem. Savukārt projektos, kuru tiešā mērķa grupa nebija personas ar 

funkcionāliem traucējumiem, pieeja HP VI drīzāk bija formāla, t.i. projektos netika īstenotas 

specifiskas aktivitātes, lai nodrošinātu vienlīdzīgas līdzdalības iespējas sociālās atstumtības 

riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. Visbiežāk projektos tika īstenotas aktivitātes personu ar 

invaliditāti vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, savukārt dzimumu līdztiesību un aktīvu 

                                                 
28 http://esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/12.2.metodika_07.09.2012..pdf 
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novecošanos veicinošu aktivitāšu klāsts projektos nebija pietiekams.  

278. 2013.gadā LM turpināja konsultatīva atbalsta sniegšanu projektu īstenotājiem un izpratnes  par 

dzimumu līdztiesību, invaliditāti un aktīvo novecošanos veicināšanu, sniedzot informāciju 

projektu īstenotājiem semināros un konsultējot projektu  īstenotājus. Īstenojot seminārus, 

uzmanība tika koncentrēta uz divām mērķa grupām – sociālās jomas speciālistiem (semināru 

cikls „Vienlīdzīgu iespēju dzimumu līdztiesības, invaliditātes un novecošanās aspektu 

integrēšana sociālo pakalpojumu jomā”) un arhitektiem, plānotājiem u.c. būvniecības procesā 

iesaistītajiem speciālistiem (semināru cikls „Universālais dizains”).  

279. 2013.gadā LM īstenojusi 6 informatīvus seminārus – Rīgā (3), Gulbenē, Ventspilī un Daugavpilī 

–   ES fondu līdzfinansēto projektu īstenotājiem un iesaistītajam personālam, sociālās jomas 

darbiniekiem, pašvaldību speciālistiem, būvniecības procesā iesaistītajiem speciālistiem, t.sk. 

arhitektiem, plānotājiem, būvvalžu speciālistiem, studentiem. 2013.gadā informētas 174 

personas, bet kopš 2008.gada kopskaits sasniedzis  3 133 personas. 

Tabula 6 Personu skaits, kuras apmācītas par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu ES fondu līdzfinansētajās 

aktivitātēs 

Gads 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Kopā 

Personu skaits 488  930  577  607 358 174 3 133 

280. 2013.gadā tika veikts izvērtējums par HP „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas efektivitāti 2007. – 

2013.gada plānošanas periodā. Izvērtējuma mērķis bija  izvērtēt ES fondu un dzimumu 

līdztiesības politikas ieguldījumu un ietekmi uz plānošanas dokumentos noteiktās HP VI 

ieviešanu un izteikt saistošas rekomendācijas turpmākam efektīvam ES fondu finansējuma 

ieguldījumam dzimumu līdztiesības veicināšanai, diskriminācijas izskaušanai un pieejamības 

nodrošināšanai. 

Labklājības ministrijas prioritātes  HP VI koordinēšanā 2014. gadā  

281. Lai atbalstītu HP VI efektīvu integrēšanu ES fondu vadības, ieviešanas, uzraudzības, izvērtēšanas 

un komunikācijas procesos un nodrošinātu Komisijas regulas (EK) Nr.1083/2006 noteikto 

atbildību par dzimumu līdztiesības un jo īpaši par pieejamības nodrošināšanu personām ar 

invaliditāti jautājumiem, 2012.-2015.gadā LM  īsteno secīgus, mērķtiecīgus pasākumus saskaņā 

ar iestrādēm un secinājumiem līdzšinējā HP  VI koordinēšanas procesā. 

282. Balstoties uz 2013.gadā veiktā izvērtējuma par HP „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas efektivitāti 

2007. – 2013.gada plānošanas periodā29 veiktās analīzes rezultātiem, kā arī, ņemot vērā RI 

2013.gada Horizontālā audita ziņojumā Nr.VIENL-VI/AI/SAI-12/28 izteiktās rekomendācijas, 

LM kā HP VI  koordinējošā iestāde ir veikusi vairākas korektīvas darbības attiecībā uz 

uzlabojumiem 2007.-2013. gada perioda aktivitātēm  SI un AI tika nosūtītas norādes par 

konstatētajām nepilnībām HP ziņojumos un nepieciešamajiem uzlabojumiem, atgādināts par 

nepieciešamību pārbaudēs projektu īstenošanas vietās ņemt vērā vadošās iestādes un LM 

metodiskos norādījumus/vadlīnijas attiecībā uz HP VI pārbaudēm, aktualizējot pārbaudes lapas 

un paredzot izvērstu šīs jomas pārbaudi, kā arī sniedzot secinājumus par veikto pārbaužu 

rezultātiem, veikti arī uzlabojumi LM iekšējos noteikumus, kā notiek pārraudzība HP VI LM. 

283. LM kā par HP VI koordināciju AI sniegusi savus priekšlikumus 2014.-2020. gada plānošanas 

perioda ES fondu VIS attīstības darba grupā, lai tiktu samazināts AI/SI administratīvais slogs, jo 

no AI/SI puses tiktu gatavota informācija par labās prakses piemēriem, konstatētajiem 

trūkumiem, problēmām HP VI ieviešanā un to risināšanu; būtu iespēja mazināt LM kā par HP 

VI koordināciju AI kapacitātes risku un HP ziņojumu iesniegšanas termiņu kavējuma risku. 

                                                 
29 Izvērtējums pieejams LM mājas lapā http://www.lm.gov.lv/upload/petijumi/121213_gala_zin.pdf 
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284. Vienlaicīgi ar iepriekšminētajām darbībām, lai iespējami efektīvi veiktu HP VI koordinēšanu šī 

plānošanas perioda ietvaros, 2014.gadā tiek plānotas aktivitātes, kas paaugstinās mērķa grupu 

izpratni par vienlīdzīgu iespēju aspektiem, rīkoti semināri ES fondu vadībā un ieviešanā iesaistīto 

institūciju darbiniekiem, projektu iesniegumu vērtētājiem, projektu iesniedzējiem, būvniecības 

speciālistiem un studentiem, īpašu uzmanību pievēršot projektu īstenošanā iesaistītā personāla 

kompetences paaugstināšanai. Lai popularizētu HP VI principu ieviešanu, rezultātus un labās 

prakses, tiks organizēta HP VI ieviešanas rezultātu konference.  

285. Attiecībā uz HP VI principu integrēšanu ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas dokumentos  

strādāts šādos virzienos: 

 lai noteiktu potenciālās riska jomas un problēmas, LM sadarbībā ar VI un AI veica 

situācijas izvērtējumu pa nozarēm vienlīdzīgu iespēju jomā, sniedzot priekšlikumus par 

mērķiem un sasniedzamajiem rādītājiem, kuru izpildi varētu mērīt caur projektu ietvaros 

īstenotajiem HP VI rādītājiem; 

 lai nodrošinātu HP VI mērķu un rādītāju sasniegšanu, tika definētas specifiskas darbības 

sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanai, diskriminācijas izskaušanai un pieejamības 

nodrošināšanai, personu ar invaliditāti nodarbinātības un sociālās iekļaušanas 

veicināšanai; 

286. LM plāno īstenot pasākumus, kas ir iekļauti MK apstiprinātajā „Plānā dzimumu līdztiesības 

īstenošanai 2012-2014.gadam” un izstrādes procesā esošajā politikas attīstības dokumentā 

„Pamatnostādnes dzimumu līdztiesības politikas īstenošanai 2015.-2020.gadam”, īstenojot 

dažādas sociālās kampaņas par tēmām: 

 vīriešu lielāka iesaiste mājas rūpēs, līdzvērtīgi sadalot pienākumus nodarbināto sieviešu 

un vīriešu starpā; attēlojot  alternatīvus sieviešu un vīriešu ģimenes lomu modeļus, 

piemēram, pozitīvo, „rūpīgā vīrieša” („caring men”) lomas modeli un citus dzimumu 

līdztiesībai draudzīgus lomu modeļus, tādā veidā laužot sabiedrībā dominējošos uzskatus 

par sieviešu un vīriešu piemērotību kādam konkrētam darbam vai profesiju dalījumu 

„sieviešu” un „vīriešu”; 

 uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšanai preventīvie sabiedrības informēšanas 

pasākumi, mazinot vardarbības cēloņus; sociālās kampaņas, kas mazina sabiedrības 

toleranci pret vardarbību. 

287. Detalizēta informācija par HP VI progresu 2013.gadā skatāma ES fondu uzraudzības komiteju 

e-portfelī30. 

HP „Informācijas sabiedrība” (HP IS) 

288. HP IS mērķis ir, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, veicināt sociālo 

iekļaušanu un samazināt reģionālo atšķirību radītos šķēršļus, tai skaitā, atvieglojot pieeju 

apmācībai un zināšanām, organizējot darbu un darba attiecības, veicinot publiskās pārvaldes un 

privātā sektora pakalpojumu pieejamību, kā arī sniedzot iedzīvotājiem iespēju aktīvāk piedalīties 

lēmumu pieņemšanā valsts un pašvaldību līmenī, kā arī piedalīties citos sabiedriskajos procesos. 

Par HP IS koordināciju atbildīga ir VARAM.  

289. HP IS paredzēta visās DP. VARAM  sagatavotajā  ziņojumā par HP IS ieviešanu 2013. gadā  

norādīts, ka 1DP saskaņā ar MK noteikumiem par aktivitāšu īstenošanu pēc to ietekmes iedalās 

šādi -  27 aktivitātēm ir pozitīva vai neitrāla ietekme uz HP IS attīstību, bet 32 aktivitātēm nav 

                                                 
30 ES fondu uzraudzības komiteju e-portfelis 

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20inst

it%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fVienl%c4%abdz%c4%abgas%20iesp%c4%93jas&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d6
1FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d  

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fVienl%c4%abdz%c4%abgas%20iesp%c4%93jas&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fVienl%c4%abdz%c4%abgas%20iesp%c4%93jas&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fVienl%c4%abdz%c4%abgas%20iesp%c4%93jas&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
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ietekmes uz HP IS attīstību (skatīt ilustrācijās zemāk). 

Ilustrācija 18 1DP papildinājuma aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekme uz HP IS 

 

290. Lai izmantotu informācijas sabiedrības sniegtās iespējas un veicinātu uz zināšanām balstītas 

ekonomikas attīstību, būtiska ir iedzīvotāju prasme lietot jaunās tehnoloģijas. Informācijas 

sabiedrības attīstībai vajadzīgas ir ne tikai iedzīvotāju tehnoloģiskās prasmes, bet arī - prasme 

meklēt un atrast informāciju, kā arī pārvērst to zināšanās - spēja pārvērst zināšanas jaunradītā 

vērtībā.  

291. Veicot atbildīgo iestāžu iesniegto ziņojumu par HP īstenošanu ES fondu līdzfinansēto pasākumu 

un aktivitāšu ietvaros analīzi, VARAM kā HP IS  ieviešanu koordinējošā  iestāde secina,  ka  

1DP ietvaros pārskata periodā ir sasniegti šādi uzraudzības rādītāji: 

 izveidoti/uzlaboti 14 komunikāciju tīkli; 

 izveidotas/uzlabotas 29 informācijas sistēmas; 

 iegādātas 132 datortehnikas vienības (izmantojot ERAF šķērsfinansējumu, tajā skaitā arī 

39 nomātas datortehnikas vienības);  

 uzlabots 1 sabiedriskais elektroniskais pakalpojums ar paaugstinātu elektronizācijas 

līmeni; 

 apmācīti 20 590 cilvēki IKT jomā.  

292. Līdz pārskata perioda beigām 1DP projektu ietvaros vislielākais sasniegtais uzraudzības rādītājs 

ir „Apmācīto cilvēku skaits informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” – apmācīti 20 590 

cilvēki skaidrojams ar 1DP ietvaros sniegtā atbalsta pamatvirzienu specifiku – izglītības un 

zinātnes attīstība, nodarbinātības, sociālās iekļaušanas un darbaspēka veselības veicināšana un 

administratīvās kapacitātes stiprināšana. Lielāko īpatsvaru šī rādītāja apjomā veido  IZM 

administrētās 1.2.1.2.3.apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences 

paaugstināšana un prasmju atjaunošana” projekti, EM administrētās 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes 

„Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās 

organizētām apmācībām (3.atlases kārta)” un LM administrētās 1.3.1.1.3. apakšaktivitātes 

„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” ietvaros apmācīto cilvēku IKT jomā skaits.  

293. Savukārt būtiski pieaudzis uzraudzības rādītāja „Iegādāto datortehnikas vienību skaits”, vērtība, 

kas sasniegta FM administrētajā 1.6.1.1. apakšaktivitātē ”Programmu vadības un atbalsta 

nodrošināšana” ietvaros - attiecīgi 132, tajā skaitā arī 39 nomātas datortehnikas vienības.  

294. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, HP IS uzraudzības rādītāju sasniegto vienību 
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skaits ir palielinājies visās kategorijās (skatīt tabulu zemāk). Rādītājs „Elektronizēti sabiedriskie 

pakalpojumi” ir palicis nemainīgs, jo nevienā no 1DP projektiem e-pakalpojumu elektronizācija 

nav veikta. Dati tabulā norādīti kumulatīvi. 

Tabula 7 Sasniegtie HP IS rādītāji 1DP ietvaros 

 Izveidot

i/uzlabo

ti 

komuni

kāciju 

tīkli 

Izveidotas/uzl

abotas 

informācijas 

sistēmas 

Iegādātas 

datortehnika

s vienības 

Elektronizēti 

sabiedriskie 

pakalpojumi 

 

Uzlaboti 

sabiedriskie 

elektroniskie 

pakalpojumi 

ar 

paaugstinātu 

elektronizācij

as līmeni 

Apmācīti 

cilvēki IKT 

jomā 

Uz 2010.g. 

beigām 9 22 1 5 4 12 529 

Uz 2011.g. 

beigām 9 67 11 28 4 32 930 

Uz 2012.g. 

beigām 17 90 27 35 4 47 317 

Uz 2013.g. 

beigām 31 119* 159** 35 5 67 907 

* Ailē Izveidotas/uzlabotas informācijas sistēmas LM norāda, ka LBAS projektā uzlabotas 2 mājas lapas: www.kopligumi.lv un 

www.arodbiedribas.lv un izveidoti konti: https://twitter.com/arodbiedribas, 

https://facebook.com/arodbiedribaslv?sk=app_4949752878 un sagatavota laikraksta "Kopsolī" e-versija un ievietota LNS mājas 

lapā www.lns.lv 

**Ailē „iegādātas datortehnikas vienības” saņēmēji norādījuši, ka tajā skaitā arī 33 nomātas datortehnikas vienības 

Nodarbinātības valsts aģentūrā (projekts Nr. VSID/TP/CFLA/11/13/010) un 6 nomātas datortehnikas vienības Sabiedrības 

integrācijas fondā (projekts Nr.VSID /TP/CFLA/11/22/012). 

295. Papildus vadlīnijās par HP IS ieviešanu ES fondu projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā 

norādītajiem uzraudzības parametriem tabulā zemāk ir norādīta informācija par VKanc pārziņā 

esošo aktivitāšu ietvaros sasniegtajiem rezultātiem, kas nodrošinās iedzīvotāju izpratnes 

paaugstināšanu par politikas plānošanas procesu un publisko pakalpojumu sniegšanu. 

Tabula 8 Sasniegtie papildu  HP IS rādītāji 1DP ietvaros 

Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes Nr. un 

nosaukums 

Informatīvs vai mācību 

materiāls elektroniskā formā, 

brīvi pieejams tiešsaistē, baneris 

mājas lapā (ja attiecināms) 

Informatīvs vai mācību 

materiāls elektroniskā vai 

video formā, pieejams 

kompaktdiskos vai kopnes 

USB interfeisa atmiņas 

ierīcēs (ja attiecināms) 

Projekta ietvaros tiek 

nodrošināta iedzīvotāju 

izpratnes paaugstināšana par 

politikas plānošanas procesu 

un publisko pakalpojumu 

sniegšanu (ja attiecināms) 

1.5.1.3.2. Publisko 

pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana valsts, 

reģionālā un vietējā līmenī 

2 0 0 

1.5.2.2.1. Sociālo partneru 

administratīvās kapacitātes 

stiprināšana 

2 0 N/A 

1.5.2.2.2. Nevalstisko 

organizāciju administratīvās 

kapacitātes stiprināšana 
82 16 0 

http://www.kopligumi.lv/
http://www.arodbiedribas.lv/
https://twitter.com/arodbiedribas
https://facebook.com/arodbiedribaslv?sk=app_4949752878
http://www.lns.lv*/
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1.5.2.2.3. Atbalsts 

pašvaldībām kapacitātes 

stiprināšanā ES politiku 

instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai 

17 7 N/A 

296. AI par 1DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu norāda dažādus labās prakses piemērus 

attiecībā uz AI/SI veiktajām specifiskajām, aktivitātēm, kas veicinājušas HP īstenošanu un mērķu 

sasniegšanu, gan arī labās prakses piemērus. 

297. EM ir sniegusi informāciju, ka 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām 

komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” 

aktivitātes 3.kārtā 2012.gadā tika apstiprināts un 2013. gadā tiek īstenots Latvijas Informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas iesniegtais projekts „Informācijas tehnoloģiju 

apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai”, 

kura aktivitātes tiešā veidā sekmē HP IA  ieviešanu. 

298. IZM sadarbībā ar VIAA turpina nodrošināt ar projektu īstenošanu saistītās informācijas un 

metodisko materiālu ievietošanu mājaslapā, kur ir izveidota arī īpaša ES struktūrfondu projektu 

e-karte (http://sf.viaa.gov.lv/lat/), kurā ir publicēti pilnīgi visi VIAA administrēto ES 

struktūrfondu projektu (statusā – noslēgts līgums; pabeigts) pamatdati, lielākajai daļai projektu 

– arī fotogalerijas, video sižeti un pieredzes apraksti. HP IS rādītāju „Apmācīto cilvēku skaits 

IKT jomā” progress apliecinās arī teritoriālajā griezumā. 

299. Kā labās prakses piemēri norādīti IZM pārziņā esošajās 1.2.1.2.3.apakšaktivitātes „Vispārējās 

izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” ietvaros Valsts 

izglītības satura centra īstenotais projektā „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” 

(faktiskā īstenošana pabeigta 31.12.2013.) sniegums – kopumā kumulatīvi vispārējās izglītības 

pedagogu skaits, kas paaugstinājuši kvalifikāciju IKT izmantošanā mācību procesā ir 8 689 un 

to reģionālais griezums ir šāds: Kurzeme – 15,1%, Latgale – 14,4%, Zemgale – 18,5%, Vidzeme 

– 12,1% un Rīgas reģions (t.sk.  Rīga) – 39,9%. Projekta mērķa sasniegšanā liela loma prasmju 

pilnveidei, t.sk. IKT prasmju atjaunošanai un paaugstināšanai, arī interaktīvās tāfeles rīku 

izmantošanā mācību materiālu sagatavošanā, daudzfunkcionāla skolas servera ar Moodle vides 

izveidē, E-kursu veidošanā un realizēšanā mācību procesā, informātikas un programmēšanas 

apguvei skolā. VIAA tīmekļa vietnē „ES struktūrfondu projektu E-karte” 

(http://sf.viaa.gov.lv/lat/) ir atspoguļoti pilnīgi visi IZM/VIAA administrēto ES fondu projektu 

pamatdati, foto galerijas, video stāsti un labā prakse.  

300. FM administrētajā 1.5.1.1.1.apakšaktivitātē „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un 

analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē" VKanc īstenotais projekts „Atbalsts strukturālo 

reformu ieviešanai valsts pārvaldē” tieši attiecas uz informācijas sabiedrības veicināšanu, jo tajā 

tiek ieviesti konkrēti pasākumi saistībā ar informācijas sabiedrības veidošanu un attīstību. Arī  

FM īstenotajā projektā aktivitātes saistītas  ar valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas 

sistēmas papildināšanu un pilnveidošanu, kā arī dokumentu vadības sistēmas un darba laika 

uzskaites sistēmas ieviešanu FM apmācīti sistēmas lietotāji, pieaicinot speciālistus, tādējādi 

sekmējot IKT lietošanu un veicinātu informācijas sabiedrības attīstību. 

301. LM pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros pārskata periodā ir veicināta  HP IS īstenošana un 

uzraudzības rādītāju sasniegšana gan 1.3., gan 1.4. prioritātes aktivitātēs. 

302. 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes projektā „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” 

īstenoto aktivitāšu ietvaros, apmācībās un neformālās izglītības ieguves ietvaros bezdarbnieki un 

darba meklētāji apgūst IKT gan kā atsevišķas programmas, gan kā vienu no izglītības 

programmas priekšmetiem. Uzlabojot zināšanas IKT jomā,  bezdarbniekiem un darba 
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meklētājiem palielinās iespējas integrēties darba tirgū. 

303. 1.3.1.4. aktivitātes projektā „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” pilnveidota 

NVA esošā IT infrastruktūra, kā arī programmnodrošinājums, veicinot horizontālās prioritātes 

principu ievērošanas nodrošināšanu, t.sk. sekmējot informācijas sabiedrības attīstību, paredzot 

sabiedrisko pakalpojumu pieejamības ievērojamu uzlabošanu – pašapkalpošanās iespēju 

nodrošinājumu informācijas tehnoloģiju modernizāciju klientu vajadzībām. 

304. 1.4. prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšanas” projektos liela loma bijusi apmācību 

aktivitātēm. 1.4.1.2.2. un 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes vairākos projektos mērķa grupai ir 

nodrošināta IT pieejamība pamata prasmju apgūšanā (apgūtas datora apmācības prasmes un 

interneta lietošana), lai sekmētu kvalifikācijas celšanu, izmantojot jaunākās modernās 

tehnoloģijas, kā arī veicinātu jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu, t.sk. izmantot datora lietošanas 

iemaņas darba meklēšanai, dažādu maksājumu veikšanai, informācijas iegūšanai, sociālo 

kontaktu uzturēšanai, t.sk. Skype izmantošanai.  

305. Projektā „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” 2013.gadā apmācības IKT 

jomā uzsāka 4770 dalībnieki jeb 23,5% no 2013.gadā atbalstu saņēmušajiem bezdarbniekiem un 

darba meklētājiem (20 344) , t.sk.: 

 149 personas profesionālās apmācības programmās (t.sk. 146 – datorsistēmas tehniķis; 3 

- datorsistēmas tehniķis (E-apmācība);  

 4 621 personas neformālās izglītības ieguves programmās (t.sk. 2546 - datorzinības (bez 

priekšzināšanām);  

 1 338 - datorzinības (ar priekšzināšanām, specifisku programmu apguve); 369 – 

datorprasmes grāmatvedībā; 89 - Corel Draw Graphics; 39 - Datora un interneta prasmes 

ar ECDL sertifikāciju (bez priekšzināšanām); 7 - Solid Work; 35 – Personālo datoru 

operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana; 79 – 

Web risinājumu izstrāde; 119 – Auto CAD). 

306. Projektā „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” atbilstoši plānotajam, apmācīti 

25 NVA un VDI darbinieki un IT speciālisti par IT specifiskām programmām, kas ir 2,7% no 

2013.gadā apmācīto NVA darbinieku skaita (924).  

307. Vairākos projektos alternatīvu sociālu pakalpojumu ietvaros Latvijas reģionos radītas mērķa 

grupai atbilstošas  apmācību iespējas:  

308. Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – „Sloka” projektā 

„Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un iesviešana dienas centrā Jūrmalas pilsētā 

dzīvojošo Romu tautības iedzīvotājiem” mērķa grupai ir nodrošināta informācijas tehnoloģijas 

pieejamība pamata prasmju apgūšanā (apgūtas datora apmācības prasmes un interneta lietošana) 

– 2013.gadā informācijas tehnoloģijas pieejamību izmantoja 100 personas. 

309. Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” projekta „Invalīdu habitācijas – dienas 

centrs” aktivitāšu ietvaros 4 dalībnieki apmācīti darbam ar datoru un interneta lietošanu, savukārt 

Priekuļu novada Sociālā dienesta projektā „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un 

ieviešana pirmspensijas un pensijas vecuma personām Priekuļu novadā” 39 mērķa grupas 

dalībnieki iesaistījušies datorapmācībās, lai nodrošinātu kvalifikācijas celšanu un prasmju 

ilgtspēju darba tirgū, kā arī veicinātu jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu - izmantot datora 

lietošanas iemaņas darba meklēšanai, dažādu maksājumu veikšanai, informācijas iegūšanai, 

sociālo kontaktu uzturēšanai, t.sk. Skype izmantošanai. 

310. Krāslavas novada domes projektā „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un īstenošana 

krīzē nonākušajām ģimenēm Krāslavas novadā” iespēju apgūt datora un interneta lietošanas 

iemaņas izmantoja 36 mērķa grupas dalībnieki. 
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311. Liepājas Neredzīgo biedrības projektā „Cilvēk, nepaliec malā - iesaisties!” mērķa grupas 

dalībnieki - 42 pensijas vecuma,  pirmspensijas vecuma cilvēki un cilvēki ar funkcionāliem 

traucējumiem apguvušas pamatiemaņas MS Word, MS Excel, MS Outlook, tīmekļa e-pasta 

lietošanā, informācijas meklēšanu internetā, Skype, video zvanu veikšanu, pārskaitījumu 

veikšanu, drošības jautājumus. 

312. Vecumnieku novada domes projektā „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku 

novadā” pamatzināšanas darbam ar interneta pārlūkprogrammām, informācijas meklēšanu un 

apstrādāšanu no interneta guvuši 15 mērķa grupas dalībnieki. 

313. Kopumā VARAM kā HP IS ieviešanu koordinējošā iestāde secina, ka  LM pārziņā esošo 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros pārskata periodā projektu aktivitātes ir veicinājušas HP 

principu ievērošanu, kas paredz informācijas sabiedrības attīstību, veicinot IKT pielietojumu 

izglītības ieguves procesā un iekļaujoša darba tirgus attīstībā, mazinot „digitālās plaisas” rašanās 

risku, kā arī palielinot cilvēku spējas un prasmes izmantot IKT resursus. 

314. VKanc pārziņā esošajās aktivitātēs dominējošās darbības HP IS atbalstam ir apmācības, 

vienlaikus arī citu atbalstāmo darbību rezultāti ir būtiski paplašinājuši IT resursu pieejamību.  

315. 1.5.1.3.2. apakšaktivitātē īstenoto projektu rezultātā 2013.gadā izveidotas/uzlabotas 4 

informācijas sistēmas (uzlabotas finansējuma saņēmēju interneta mājas lapas, izveidota Rīgas 

plānošanas reģiona statistikas teritoriju datu bāze, kurā ietvertie dati apkopotā veidā kartogrāfiski 

atspoguļoti interneta vidē un publiski pieejami ikvienam interesentam) un nodrošināta projektu 

ietvaros izstrādāto materiālu brīva pieeja elektroniski. 

316. Arī 1.5.2.2.1. apakšaktivitātes 2 projekti sekmē HP IS mērķu sasniegšanu. Abu finansējuma 

saņēmēju interneta mājas lapās (www.lbas.lv un www.lddk.lv) pieejami projekta ietvaros 

izstrādātie materiāli (ekspertīzes, ziņojumi). 

317. 1.5.2.2.2. apakšaktivitātē no projektu īstenotājiem tika saņemti un izvērtēti 47 ikgadējie pārskati 

par 2013.gadu. 45 projektiem jeb 96 % bijusi pozitīva ietekme uz HP IS, 2 projektiem (4 %) – 

neitrāla. 2013.gadā izveidotas vai uzlabotas 15 informācijas sistēmas (organizāciju interneta 

mājas lapas), elektronizēts 1 NVO piedāvātais pakalpojums, apmācītas 80 personas (NVO biedri, 

darbinieki, sadarbības partneri) par IKT iespēju izmantošanu, 79 projektu ietvaros izstrādātie 

materiāli vai baneri brīvi pieejami interneta mājas lapās, kā arī 16 informatīvie vai mācību 

materiāli pieejami kompaktdiskos vai USB interfeisa atmiņas ierīcēs. 

318. 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē  62 % bijusi pozitīva ietekme uz HP IS, 10 projektiem jeb 38 % – 

neitrāla. Īstenoto projektu rezultātā 2013.gadā izveidotas vai uzlabotas 2 informācijas sistēmas 

(datu bāze, interneta mājas lapa), apmācītas 48 personas (plānošanas reģionu, pašvaldību un to 

iestāžu darbinieki) par IKT iespēju izmantošanu, 17 projektu ietvaros izstrādātie materiāli vai 

baneri brīvi pieejami interneta mājas lapās, kā arī 7 informatīvi vai mācību materiāli pieejami 

kompaktdiskos vai USB interfeisa atmiņas ierīcēs.  

319. Kā labās prakses piemēri  HP IS  īstenošanā AI skatījumā ir vairāki 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē 

„Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES struktūrfondu  finansēto pasākumu ieviešanā 

” un 1.5.2.2.2. apakšaktivitātē „NVO  administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenotie projekti.  

320. Projektā „Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbinieku starptautiskās sadarbības kapacitātes 

stiprināšana” 24 Ogres pašvaldību darbinieki tika apmācīti darbam ar elektronisko projektu 

vadības sistēmu, kuru pašvaldība pārņēma ar bezmaksas programmatūru no Rīgas domes, lai to 

ieviestu arī Ogres pašvaldībā labākai projektu koordinēšanai un īstenošanai. Apmācības par 

sistēmu tika organizētas 4 dažādos līmeņos, tādējādi nodrošinot dokumentu elektronizāciju un 

attīstot pašvaldību darbinieku prasmes informāciju tehnoloģiju pielietošanu efektīvākai darba 

pienākumu veikšanai. 

321. Projektā „Saldus novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās 
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ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu un pasākumu organizēšanai” veiktais pētījums 

„Saldus pilsētas ielu infrastruktūras esošā situācija un tās attīstības iespējas” (publicēts Pārresoru 

koordinācijas centra pētījumu un publikāciju datu bāzē un pieejams ikvienam interesentam: 

http://petijumi.mk.gov.lv), pamatojoties uz kuru tika izstrādāta uz ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmas bāzēta Saldus pilsētas ielu informācijas sistēma, kas ļauj uzkrāt, atjaunot un vizualizēt 

datus par šķērsojošām ielām, luksoforiem, to darbības režīmiem, ielu segmentiem, transporta 

plūsmu, lietus kanalizāciju, ielu apgaismojumu, kā arī uzturēt, papildināt pilnveidot to attiecībā 

uz visu novadu. Sistēma būs ērti lietojama esošās infrastruktūras apkalpošanai, ekonomiski un 

tehniski pamatotu prioritāšu noteikšanai un nākotnes priekšlikumu un rekomendāciju 

sagatavošanai jauniem projektu pieteikumiem. 5 pašvaldības darbinieki tika apmācīti par šīs datu 

bāzes uzturēšanas, papildināšanas un aktualizēšanas jautājumiem. 

322. Projektā „Ropažu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” izstrādāta elektroniska 

rokasgrāmata finanšu avotu monitoringā  efektīva un labi pārredzama sistēma, kura ļaus 

pašvaldības darbiniekiem viegli un sistemātiski atrast pieejamos finanšu piesaistes avotus sev 

interesējošajā nozarē. 40 Ropažu novada domes darbinieki apmācīti par integrētas projektu 

kvalitātes pārbaudes sistēmas funkcijām, tās pielietojumu projektu ieviešanā un pašvaldības 

kapacitātes palielināšanā, kā arī elektroniskās rokasgrāmatas lietošanu. izstrādāšanā. 

323. Projektā „Interneta televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai” izveidota specializēta interneta 

platforma www.nvotv.lv, kura ietver sociālā tīkla funkcijas, kas nodrošina interneta televīzijas 

sižetu pārraides online režīmā. Izstrādātā platforma nodrošina iespējas pārraižu skatītājiem uzdot 

tiem aktuālus jautājumus online pārraižu laikā, izmantojot „chata” funkcijas, kā arī balsot par 

sagatavotajiem jautājumiem, tādejādi uzzinot tūlītēju pārraižu skatītāju viedokli par aktuāliem 

un svarīgiem jautājumiem. Platforma uzglabā pārraižu arhīvu, kas pieļauj gan sižetu atkārtotu 

skatīšanos, gan arī skatīšanos to citā ērtā un pieejamā laikā. Projekta īstenošanas laikā tika 

sagatavota un pārraidīta 31 pārraide. 

324. Projektā „Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes 

stiprināšana” plānots īstenot sadarbības attīstības programmu, kuras galvenais uzdevums - 

sekmēt nozares eksperta lomas nostiprināšanu un jaunu biedru piesaisti. Projekta laikā tiks 

organizētas Atvērto durvju dienas (Open Day), kuras notiks dažādos atvērto tehnoloģiju/ 

standartu un finansējuma saņēmēja biedru uzņēmumos ar mērķi valsts institūcijām, augstskolām, 

pašvaldībām, citiem uzņēmumiem un ikvienam interesentam popularizēt atvērto tehnoloģiju/ 

standartu pielietošanas priekšrocības, apmācību iespējas, rezultātu sasniegšanu ar mazākiem 

ieguldījumiem, IKT nozares speciālistu ikdienas darba vidi u. tml. Biedrības interneta mājas lapā 

www.lata.org.lv 2013.gadā publicēti 4 raksti par aktualitātēm IKT nozarē un 3 e-ziņas par 

atvērtajām tehnoloģijām/ standartiem sabiedrības informēšanas un zināšanu līmeņa 

paaugstināšanai. 

325. Projektā „Senior, piedalies!” finansējuma saņēmēja interneta mājas lapā pieejami projekta 

ietvaros izstrādātie materiāli - rokasgrāmata „Zini savas tiesības”, „Iniciatīvas senioru 

sociālekonomisko interešu aizstāvībai 2013. - 2017.gadam”, kā arī izstrādātā apmācību 

programma „IT un komunikācijas prasmes kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas 

procesos”, ko projekta ietvaros apguva 31 mērķa grupas dalībnieks. 

326. Projektā „Efektīvas sadarbības platformas izveide nevalstisko organizāciju līdzdalības 

veicināšanai ilgtspējīgas būvniecības politikas lēmumu pieņemšanas procesā” tīmekļa vietnē 

www.ibp.lv izveidota elektroniska sadarbības platforma ar mērķi veicināt NVO informētību par 

politiskiem lēmumiem ilgtspējīgas būvniecības jomā Latvijā. Platforma ietver elektronisku vidi 

normatīvo un citu dokumentu apmaiņai, to reģistrēšanai, komentēšanai, viedokļu paušanai un 

politikas lēmumu pieņemšanai. Tā paredz savienot mājas lapu ar sociālajiem tīmekļiem.  
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327. VARAM kā HP koordinējošā iestāde secina, ka labās prakses piemēri 1DP ietvaros pamatā ir 

saistīti ar IKT lietošanas apmācību, lai paaugstinātu projekta mērķa grupas profesionalitāti un 

iespējas darba tirgū. 

328. VKanc sadarbībā ar SIF veic mērķtiecīgas darbības, lai projektu iesniedzējiem un finansējuma 

saņēmējiem padarītu pieejamāku un saprotamāku elektronisko vidi projekta ieviešanas cikla 

optimizēšanai. Projektu īstenošanas posmā tiek veicināta elektroniskā komunikācija (atskaišu 

saskaņošana, saturiskās informācijas iesniegšana elektroniski, nevis papīra formātā), tiek 

nodrošināta iespēja ar projekta īstenošanu saistītos pārskatus/atskaites iesniegt elektroniska 

dokumenta formā. 

329. 2013.gada nogalē SIF izstrādāja līgumu un to grozījumu parakstīšanas elektroniskā formātā 

aprakstu, kas iekļauts SIF Organizācijas vadības rokasgrāmatā un ir paredzēts gadījumiem, kad 

SIF sadarbības partneris, t. sk. finansējuma saņēmējs izvēlas līgumu vai tā grozījumus parakstīt 

elektroniskā formātā, ievērojot 31.10.2002. likumā “Elektronisko dokumentu likums” un MK 

28.06.2005. noteikumos Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, 

glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko 

dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un 

juridiskajām personām” noteiktās prasības.  

330. Pēc veiktās analīzes VARAM kā HP IS koordinējoša iestāde norāda, ka HP IS attīstību no visām 

DP visvairāk ietekmē 1DP aktivitātes, kur saskaņā ar MK noteikumiem par aktivitāšu īstenošanu 

no 59 aktivitātēm 27 ir pozitīva ietekme uz HP IS (sk. ilustrācijā zemāk). 

Ilustrācija 19 DP papildinājumu aktivitāšu ietekme uz HP "Informācijas sabiedrība" 

 

331. Vairākos aspektos dominējoši ir 3DP ietvaros veiktie ieguldījumi, tomēr attiecība uz apmācīto 

skaitu viennozīmīgs līderis ir 1DP ar 67 907 apmācīto kopskaitu (skatīt tabulā zemāk). 
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Tabula 9 Sasniegtie HP „Informācijas sabiedrība” uzraudzības rādītāji DP ietvaros (pārskata perioda 

beigās) 

 Izveidoti/uzlab

oti 

komunikāciju 

tīkli 

Izveidotas/uzlab

otas 

informācijas 

sistēmas 

Iegādātas 

datortehnika

s vienības 

Elektronizēti 

sabiedriskie 

pakalpojumi 

 

Uzlaboti 

sabiedriskie 

elektroniskie 

pakalpojumi ar 

paaugstinātu 

elektronizācija

s līmeni 

Apmācīti 

cilvēki IKT 

jomā 

1DP 31 119 159 35 5 67 907 

2DP 10 32 76 1 0 425 

3DP 930 425 23 761 288 251 6287 

 

332. Kā turpmākās darbības HP IS ieviešanā VARAM norāda plašu konsultatīvo atbalstu par HP IS 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā, informatīvo atbalstu dalību izlases 

pārbaudēs projektu īstenošanas vietās, lai analizētu projektu ietvaros veikto darbību, kas veiktas, 

lai nodrošinātu atbilstību HP IS, sasaisti ar darbībām, kas veiktas projekta mērķa sasniegšanai, 

kā arī „E-prasmju nedēļas 2014” aktivitātes. 

333. Detalizēta informācija par HP IS progresu 2013.gadā skatāma ES fondu uzraudzības komiteju e-

portfelī31. 

HP „Teritorijas līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” (HP TLA 

un HP RSK) 

334. Šajā sadaļā ir sniegts kopsavilkums par divu HP ieviešanu, jo abas HP ir vērstas uz Latvijas 

teritoriju attīstību. HP TLA mērķis ir nodrošināt sociālās un ekonomiskās attīstības līmeņu un 

tempu sabalansēšanu atsevišķās valsts teritorijās, efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus 

izaugsmes sekmēšanai un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus un izaugsmes 

priekšnosacījumus neatkarīgi no to piederības konkrētai teritorijai, savukārt HP RSK mērķis ir 

nodrošināt Rīgas kā ekonomisko aktivitāšu jeb darījumu, transporta un komunikāciju, inovāciju 

un jaunu zināšanu radīšanas, kā arī kultūras centra izaugsmi un atpazīstamību starptautiskā 

mērogā, izmantojot tajā pieejamos resursus un izaugsmes potenciālu, vienlaikus radot 

priekšnosacījumus valsts kopējai atpazīstamībai un izaugsmei starptautiskā vidē. 

ESF ieguldījums HP „TLA” īstenošanai 

335. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēm ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi 

izmaksātais finansējums ir 63,5 milj. euro. Aktivitātēs ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi 

finansējums izmaksāts tām aktivitātēm, kurām ir noteikta ietekme tikai uz HP TLA, kā arī 

aktivitātēm, kurām ir noteikta ietekme gan uz HP TLA, gan uz HP RSK. DP ietvaros aktivitāšu 

ar reģionālu un vietēju ietekmi ietvaros finansējums nav izmaksāts tikai HP RSK ietekmējošajām 

aktivitātēm. Izmaksātā finansējuma sadalījumu pa reģioniem skatīt zemāk ilustrācijā. 

336. 1 DP aktivitātes aptver tikai 2,9% no darbības programmās izmaksātā finansējuma aktivitātēm 

ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, šajā DP 

izmaksātā finansējuma apmērs ir nedaudz pieaudzis. 

337. Aktivitātes ar reģionālu ietekmi sniedz atbalstu augstākās izglītības, profesionālās izglītības un 

                                                 
31 ES fondu uzraudzības komiteju e-portfelis  

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20inst

it%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fInform%c4%81cijas%20sabiedr%c4%abba&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD
%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d  

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fInform%c4%81cijas%20sabiedr%c4%abba&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fInform%c4%81cijas%20sabiedr%c4%abba&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fInform%c4%81cijas%20sabiedr%c4%abba&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
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iekļaujošas izglītības veicināšanai, kā arī atbalsta sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību 

reģionos. Aktivitātes ar vietēju ietekmi atbalsta nevalstisko organizāciju, plānošanas reģionu un 

vietējo pašvaldību administratīvās kapacitātes stiprināšanu, speciālistu piesaisti plānošanas 

reģioniem, republikas pilsētām un novadiem, kā arī komersantu organizētas apmācības un 

augstas kvalifikācijas darbinieku piesaisti uzņēmumos.  

Ilustrācija 20 DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ieguldījumi reģionos, milj. euro  un % 

 

338. Ievērojamās atšķirības aktivitāšu ar reģionālu un vietēju ietekmi finansējuma sadalījumā 

skaidrojamas ar būtisku Rīgas reģiona piesaistītā finansējuma īpatsvaru pār citiem reģioniem, jo 

lielākā daļa valsts zinātnisko institūciju, augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 

atrodas Rīgā. Savukārt atšķirības aktivitāšu tikai ar vietēju ietekmi finansējuma sadalījumā varētu 

būt skaidrojamas ar faktu, ka lielākā daļa valstī reģistrēto uzņēmumu un nevalstisko organizāciju 

darbojas Rīgā32.  

339. Aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi ietvaros lielāko finansējumu saņēmis Rīgas 

reģions, attiecīgi ar augstāko teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksu (TALI), tālāk seko 

Latgales reģions, kam savukārt šis rādītājs ir zemākais no visiem reģioniem. Vidzemes reģionam 

ir izmaksāts mazākais finansējuma apmērs, lai gan TALI ir otrs zemākais, Kurzemes reģionam, 

kas saņēmis otro mazāko finansējuma apmēru, TALI ir otrais augstākais. Atšķirībā no iepriekšējā 

perioda otru lielāko finansējumu ir saņēmis nevis Kurzemes, bet gan Latgales reģions. 

Ilustrācija 21 DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi 

ieguldījumi reģionos, milj. eiro un % 

 

                                                 
32 Rīgas reģionā darbojas 74% komercsabiedrību, 65% nevalstisko organizāciju, 82% augstskolu un koledžu, 81% 

zinātnisko institūciju. (Avots: Centrālās statistikas pārvaldes dati, Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta dati). 



 

73 
Gada ziņojums_1DP_VI_lv_05.06.2014.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2013.gads  

 

ESF ieguldījums HP „RSK” īstenošanai 

340. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātes aptver 16,4 milj. euro no kopējā finansējuma, 

kas izmaksāts aktivitātēm ar ietekmi uz HP RSK, jeb 8,2 %. 

341. DP ietvaros finansējums izmaksāts Rīgas pilsētai divās aktivitātēs –1.1.2.1.1.apakšaktivitātes 

„Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” ietvaros 8,5 milj. euro, īstenoti 12 projekti, 

un 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” ietvaros – 7,9 

milj. euro liels finansējums un īstenoti 13 projekti. 

Ilustrācija 22 atspoguļo teritoriālā dalījumā noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanas līmeni reģionos, 

atbilstoši – izpilde pret 2009. un 2013.gada rādītājiem %. 

 

342. Noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanas līmenis reģionos ir visai līdzīgs. Apskatot noteikto 

uzraudzības rādītāju izpildi konkrētu aktivitāšu dalījumā, var konstatēt, ka tie jau ir izpildīti vai 

izpilde jau pārsniegta vairākās aktivitātēs, piemēram, 1.2.2.4.2.apakšaktivitātē „Atbalsta 

pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 

funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (Kurzemes reģiona rādītāja izpilde – 

533%); 1.3.1.4.aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām” (Latgales reģiona 

rādītāja izpilde – 474%, pārējo reģionu rādītāja izpilde virs 300%); 

343. Savukārt nesekmīgākie uzraudzības rādītāju izpildes rezultāti šobrīd pret 2013.gada vērtību 

(kādam no vai vairākiem reģioniem izpilde pret 2013.gada vērtību nesasniedz 25%) vērojami 

šādās aktivitātēs: 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (Vidzemes reģiona 

rezultāta rādītāja izpilde – 20%); 1.3.1.1.aktivitātē „Darbaspējas vecuma iedzīvotāju 

konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū. Iemesli, kas kavēja rezultāta sasniegšanu 

1.3.1.1.aktivitātē galvenokārt ir saistīti ar to, ka projektu īstenošana turpināsies līdz 2015.gada 

2.ceturksnim un projektos ir plānots iesaistīt jaunus dalībniekus, tāpēc tiek plānots, ka iznākuma 

rādītājs tiks sasniegts. Savukārt 1.1.1.2.aktivitātē rādītāju sasniegums atbilst plānotajam, taču 

vienlaikus jānorāda, ka zinātnē un pētniecībā nodarbināto skaita palielinājuma nelielās izmaiņas 

attiecība pret darbspējīgo iedzīvotāju skaitu valstī skaidrojamas ar to, ka finansējums zinātnei no 

valsts ir nepietiekošs un nedod iespējas piesaistīt zinātnei pēc iespējas vairāk personāla. 

344. Detalizēta informācija par HP TLA un HP RSK progresu 2013.gadā skatāma ES fondu 

uzraudzības komiteju e-portfelī33. 

                                                 
33 ES fondu uzraudzības komiteju e-portfelis  

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20inst
it%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fTeritorijas%20l%c4%abdzsvarota%20att%c4%abst%c4%abba%20un%20R%c4%abgas%20st

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fTeritorijas%20l%c4%abdzsvarota%20att%c4%abst%c4%abba%20un%20R%c4%abgas%20starptautisk%c4%81%20konkur%c4%93tsp%c4%93ja&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fTeritorijas%20l%c4%abdzsvarota%20att%c4%abst%c4%abba%20un%20R%c4%abgas%20starptautisk%c4%81%20konkur%c4%93tsp%c4%93ja&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
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HP „Ilgtspējīga attīstība” (HP - IA) 

345. HP IA, kuras mērķi ir samazināt vides piesārņojumu, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi, saglabāt 

bioloģisko daudzveidību, racionāli izmantot dabas – un energoresursus, novērst draudus 

iedzīvotāju veselībai, uzraudzīt un kontrolēt vides piesārņojumu, un paaugstināt vides apziņu 

ieviešana ir VARAM pārziņā.  

346. 43% no visu trīs DP aktivitātēm/apakšaktivitātēm kurām ir tieša vai netieša ietekme uz  HP IA, 

netieša ietekme ir  15%, bet tieša ietekme 28%. Tieši pozitīva ietekme ir tikai 3DP aktivitātēm, 

tomēr arī 1DP aktivitāšu  projektos ir  īstenotas  HP IA  veicinošas darbības.  

Ilustrācija 23 1DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu sadalījums atbilstoši to ietekmei uz HP IA, skaits (%) 

 

347. Lielākā daļa no 1DP ietvaros īstenotajām aktivitātēm/apakšaktivitātēm kopumā tieši neietekmē 

HP IA un nerada tiešu ietekmi uz vidi, jo galvenokārt saistīta ar darbībām, kas ir intelektuāla 

rakstura un veida, t.i., netiek patērēti energoresursi, palielināts vides (ūdens, gaisa, zemes dzīļu 

u.c.) piesārņojums. Vienlaikus, sociālās sfēras attīstība, kas saistīta ar izglītības līmeņa un 

izglītības kvalitātes uzlabošanos, zinātnes attīstību, it sevišķi tādu zinātnes nozaru attīstību, kas 

sekmē dabas un energoresursu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtermiņā spēj pozitīvi ietekmēt vidi, jo 

kopumā uzlabo vides izglītības līmeni un veicina sabiedrības vides apziņas attīstību. No vides 

aizsardzības viedokļa pozitīvi vērtējama tādu rādītāju kā, piemēram, „Pieaudzis studējošo 

īpatsvars inženierzinātņu, tehnoloģiju dabaszinātņu izglītības tematiskajās grupās” (izpilde – 

188,2%), „Samazinājies vidējās izglītības absolventu skaits ar zemām vai ļoti zemām prasmēm 

dabaszinātnēs, matemātikā un svešvalodās” (izpilde – 93,7%) un „Pieaudzis jauniešu īpatsvars, 

kuriem ir vismaz vidējā izglītība” (izpilde – 100,6%) augstā izpilde. 

348. Detalizēta informācija par HP IA progresu 2013.gadā skatāma ES fondu uzraudzības komiteju 

e-portfelī34. 

2.2. Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām 

349. Šajā sadaļā sniegts apraksts par DP atbilstību Kopienas tiesībām publisko iepirkumu jomā un 

komercdarbības (valsts) atbalsta jomā. 

350. Būtiskas problēmas DP ieviešanas gaitā ar potenciālu neatbilstības raksturu, kas saistītas ar 

                                                 
arptautisk%c4%81%20konkur%c4%93tsp%c4%93ja&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E

%7d 
34 ES fondu uzraudzības komiteju e-portfelis  

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20inst

it%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fIlgtsp%c4%93j%c4%abga%20att%c4%abst%c4%abba&FolderCTID=&View=%7b0F1E504
A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d  

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fTeritorijas%20l%c4%abdzsvarota%20att%c4%abst%c4%abba%20un%20R%c4%abgas%20starptautisk%c4%81%20konkur%c4%93tsp%c4%93ja&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fTeritorijas%20l%c4%abdzsvarota%20att%c4%abst%c4%abba%20un%20R%c4%abgas%20starptautisk%c4%81%20konkur%c4%93tsp%c4%93ja&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fIlgtsp%c4%93j%c4%abga%20att%c4%abst%c4%abba&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fIlgtsp%c4%93j%c4%abga%20att%c4%abst%c4%abba&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fIlgtsp%c4%93j%c4%abga%20att%c4%abst%c4%abba&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
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atbilstību Kopienas tiesībām, netika konstatētas. Jāsecina, ka biežāk sastopamie cēloņi, kā 

rezultātā 2013.gadā radušies neatbilstoši veiktie izdevumi, ir dažādi līguma pārkāpumi 

(pārkāpumi ES fondu aktivitātes ieviešanas normu neievērošanā, līguma vai vienošanās par 

projekta īstenošanu neievērošana, LR normatīvo aktu pārkāpumi par grāmatvedības kārtošanu, 

komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu u.c.), ka arī 

pārkāpumi publisko iepirkumu jomā.  

2.2.1. Atbilstība EK prasībām publisko iepirkumu jomā 

351. Publisko iepirkumu jomas normatīvais regulējums Latvijā kopumā atbilst Eiropas Kopienas 

tiesībām publisko iepirkumu jomā. 2013.gadā tika pieņemti grozījumi PIL, kas stājās spēkā 

attiecīgi 2013.gada  1.augustā, 20.septembrī, 18.oktobrī un 2014.gada 1.janvārī. 

352. Minēto grozījumu būtība saistīta ar nepieciešamību precizēt esošās PIL normas, ņemot vērā gan 

IUB piešķirto administratīvo sodu piemērošanas funkciju par publisko iepirkumu jomas 

normatīvo aktu pārkāpumiem, gan PIL 8.2 panta kārtībā veikto iepirkumu procedūras 

piemērošanas līgumcenu sliekšņus, gan nepieciešamību papildināt normatīvo regulējumu, lai 

mazinātu administratīvo slogu iepirkuma procedūrās, kā arī ar valūtas maiņu no latiem uz euro 

saistībā ar Latvijas pievienošanos Eirozonai 2014.gada 1.janvārī. Tai skaitā ir pieņemti 

grozījumi, kas paredz no 2014.gada 1.janvāra pašvaldību un to iestāžu pienākumu veikt 

iepirkumus centralizētajā iepirkumu sistēmā vai ar tās starpniecību.  2014.gada 1.janvārī stājās 

spēkā PIL grozījumi, kas paredz MK noteiktās un VRAA izstrādātās elektronisko izziņu sistēmas 

izmantošanu PIL noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudē. 

353. Savukārt 2014.gada 24.janvārī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos, kas paredz iepirkumu 

līgumcenu un būvdarbu koncesiju līgumcenu robežas atbilstoši EK regulai par līgumcenu 

robežām (Komisijas 2013. gada 13.decembra regula (ES) Nr.1336/2013, ar ko groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK attiecībā uz to 

piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās). 

354. 2013.gada 27.septembrī stājās spēkā grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likumā, ar kuriem tiek paredzētas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tiesības īpašos gadījumos 

slēgt iepirkuma līgumu arī uz ilgāku termiņu nekā pieci gadi, tādējādi pielīdzinot likuma 

regulējumu Publisko iepirkumu likumā iekļautajam. Publisko iepirkumu likumā, Aizsardzības 

un drošības jomas iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un 

Publiskās un privātās partnerības iepirkumu likumā veikti grozījumi saistībā ar Latvijas 

pievienošanos Eirozonai no 2014.gada 1.janvāra. 

355. Attiecībā uz iespējām ārvalstu pretendentiem pieteikties Latvijā īstenotajos ES fondu projektos 

jāmin, ka 2013.gadā nav notikušas būtiskas izmaiņas. IUB mājaslapā internetā ir pieejami 

Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma paziņojumi 

par izsludinātajiem iepirkumiem (tikai latviešu valodā), tomēr iepirkumu paziņojumi, kuru 

paredzamā līgumcena pārsniedz Ministru kabineta noteikumu Nr.519 „Noteikumi par publisko 

iepirkumu līgumcenu robežām” un Ministru kabineta noteikumu Nr.840 „Noteikumi par 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām” noteiktās līgumcenu 

robežas, tiek nosūtīti publicēšanai ES Oficiālajā Vēstnesī, kur ir pieejams daļējs paziņojumu 

tulkojums visās ES oficiālajās valodās. 

356. Informācija par 2013.gadā veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm, konstatētajām kļūdām 

publiskajos iepirkumos sniegta sadaļā „Iepirkumu pārbaudes”. 

2.2.2. Atbilstība EK prasībām komercdarbības atbalsta jomā 

357. Par komercdarbības atbalsta kontroli atbildīgā institūcija ir FM, izņemot, ja atbalsts plānots 

darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktiem, kas minēti Līguma par ES darbību 

1.pielikumā, ar zivsaimniecības produktiem, kā arī mežsaimniecību, kas ir Zemkopības 
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ministrijas kompetencē. Saskaņā ar tiesību aktu prasībām atbalsta programmas vai individuālos 

atbalsta projektus, kā arī plānotos grozījumus esošajās atbalsta programmās vai individuālajos 

atbalsta projektos pirms to īstenošanas uzsākšanas ir jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai FM, lai 

tādējādi nodrošinātu to atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles normu prasībām.  

358. Arī 2013.gadā FM nodrošināja plānoto pasākumu izvērtēšanu, lai konstatētu, vai plānotais 

pasākums ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu Līguma par ES darbību 107.panta izpratnē. 

Visiem pasākumiem, kas bija kvalificējami kā komercdarbības atbalsts, saskaņošanas procesā 

tika izvērtēta atbilstība komercdarbības atbalsta kontroles normām, lai tiktu ievērotas prasības 

par pieļaujamo atbalsta mērķi, izmaksām, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, 

sektorālajiem ierobežojumiem u.c. prasībām. Visi pasākumi tika saskaņoti ar EK (izņemot 

gadījumus, ja pasākums bija atbrīvots no paziņošanas).  

359. 2013.gada oktobrī ir aktualizēta metodika ,,ES fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu 

veikšanai ES struktūrfondu un KF finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. – 2013.gada 

plānošanas periodā’’, iekļaujot tajā papildus nosacījumus komercdarbības atbalsta uzraudzībai35. 

360. Pārbaužu metodikā ir precizēta sadaļa "Komercdarbības atbalsta prasību ievērošanas pārbaude", 

kurā ietverti nosacījumi par nepieciešamību, veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, 

pārliecināties ne tikai par komercdarbības atbalsta prasību ievērošanu aktivitāte/projektos, kuros 

ir paredzēts komercdarbības atbalsts, bet arī pārliecināties par to, ka komercdarbības atbalsts nav 

konstatējams aktivitātēs/apakšaktivitātēs un to projektos, kuros tas nav sākotnēji ticis plānots. 

Šajā gadījumā pārbaudē projekta īstenošanas vietā būtu jāpārliecinās par atbalsta saņēmēja 

atbilstību saimnieciskās darbības veicēja statusam un četrām pazīmēm: finansiāla palīdzība tieši 

vai pastarpināti netiek sniegta no publiskiem resursiem; komercsabiedrība neiegūst ekonomiskas 

priekšrocības; finansiālā palīdzība attiecas uz visām komercsabiedrībām vienādi; finansiālā 

palīdzība neietekmē dalībvalstu savstarpējo konkurenci un tirdzniecību Kopienas iekšējā tirgū. 

361. Gadījumā, ja aktivitātē/projektā ir sākotnēji piemērots komercdarbības atbalsts, pārbaudē uz 

vietas nepieciešams pārbaudīt īstenotā projekta atbilstību apstiprinātajiem komercdarbības 

atbalsta kontroles nosacījumiem, tostarp, nodrošināt, ka atbalstu nav pieļaujams piešķirt, pirms 

nav pārbaudīts, ka uzņēmums nav saņēmis nelikumīgu un nesaderīgu valsts atbalstu ar kopējo 

tirgu, vai tiek ievēroti noteiktie pieļaujamie atbalsta mērķi ,  atbalstāmās izmaksas un maksimāli 

pieļaujamā atbalsta intensitāte un  ievēroti nosacījumi atbalsta kumulācijai ar citu atbalsta 

programmu un atbalstu projektu veidā. 

362. Papildus minētajam, pārbaužu metodika papildināta ar pārbaudes lapu komercdarbības atbalsta 

nosacījumu atbilstības pārbaudei, kurā iekļauti aktualizēti pārbaudes jautājumi atbilstoši katras 

aktivitātes, kurām paredzēts komercdarbības atbalsts, atbalsta veidam36. 

363. Saskaņā ar FM pieejamo informāciju, visas ES fondu aktivitātes, kas ir kvalificējamas kā 

komercdarbības atbalsts, tiek īstenotas, ievērojot Eiropas Kopienas tiesībās noteiktās procedūras, 

kā arī prasības par pieļaujamo atbalsta mērķi, izmaksām, maksimāli pieļaujamo atbalsta 

intensitāti, kumulācijas un sektorālajiem ierobežojumiem, u.c. 

364. Grozījumi valsts atbalsta sniegšanas nosacījumos DP aktivitāšu ietvaros pārskata periodā netika 

veikti. 

365. Valsts atbalsts un de minimis atbalsts ir pieejams 1 DP 1.3. un 1.4. prioritātes aktivitātēs. 

Aktivitāšu sarakstu un papildus informāciju skatīt ES fondu mājaslapā publicētajā tabulā37. 

                                                 
35 VI metodika pārbaužu veikšanai ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007.-2013.gada plānošanas 
periodam pieejama šeit- http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2013/1.4.1_12.2._metodika_10.10.2013.pdf   
36 Komercdarbības atbalsta nosacījumu ieviešanas atbilstības pārbaudes lapa pieejama šeit- http://www.esfondi.lv/upload/00-

vadlinijas/vadlinijas_2013/1.4.2._8_pielikums_10.10.2013.pdf  
37 Es fondu mājaslapa http://www.esfondi.lv/upload/Ieteikumi,rekomendacijas,skaidrojumi/Valsts_atbalsts_1DP_08.03.2013.xlsx 

http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2013/1.4.1_12.2._metodika_10.10.2013.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2013/1.4.2._8_pielikums_10.10.2013.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2013/1.4.2._8_pielikums_10.10.2013.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/Ieteikumi,rekomendacijas,skaidrojumi/Valsts_atbalsts_1DP_08.03.2013.xlsx
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2.3. ES fondu sistēmas pilnveidošana un vienkāršošana 

366. Attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas uzlabošanu un vienkāršošanu galvenais 

darbs 2013.gadā tika koncentrēts uz vadošās iestādes jaunā stiprinātā kontroles mehānisma 

deleģēto funkciju pārbaudei rezultātā un dažādu auditu rezultātā identificēto trūkumu novēršanu. 

367. Galvenie 2013.gadā paveiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai 

ir šādi: 

368. Stiprinātas vadošās iestādes kontroles un virsuzraudzība, nodrošinot atbildīgo iestāžu un 

sadarbības iestāžu deleģēto funkciju rezultātā konstatēto trūkumu novēršanas uzraudzību 

iestādēs kā arī ieviests vienkāršošanas pasākums – uz risku balstītas deleģēto funkciju pārbaudes. 

369. 2013.gadā VI stiprinātā kontroles mehānisma ietvaros turpinājusi veikt uz risku novērtējumu 

balstītas ES fondu vadības un kontroles sistēmas atbildīgo un sadarbības iestāžu deleģēto 

funkciju pārbaudes, nodrošinot iestāžu procedūru pārbaudi, iesniegumu vērtēšanas procesa 

pārbaudi pirms līgumu slēgšanas, projekta ieviešanas procesa u.c. pārbaudes, sniedzot vērtējumu 

par iestāžu spēju veikt tām deleģētās funkcijas. Pārbaužu rezultātā tiek izteikti ieteikumi, kuru 

ieviešanas izpilde tiek kontrolēta un uzraudzīta no vadošās iestādes puses. Galvenās jomas, kurās 

tika konstatēta uzlabojumu nepieciešamība vairumā iestāžu ir, maksājumu pieprasījumu 

izskatīšanas termiņu ievērošana, datu ievades un datu kvalitātes VIS nodrošināšana, iepirkumu 

pārbaudes un uzraudzības nodrošināšana un projektu iesniegumu vērtēšanas process.  

370. Pēc visu iestāžu pārbaudes VI veikusi izvērtējumu deleģēto funkciju pārbaužu rezultātiem, kā arī 

iestāžu risku analīzi un identificējusi galvenās problemātiskās jomas un nepieciešamos 

uzlabojumus katrā iestādē un vadības un kontroles sistēmā kopumā. Pamatojoties uz veikto 

izvērtējumu par 2012.gadā konstatēto, 2013.gadā deleģēto funkciju pārbaudes, pārbaužu 

intensitāte un apjoms plānots un veikts pamatojoties uz izvērtējumu, prioritāri pārbaudot iestādes 

ar visaugstāko risku līmeni. Iestādēs, kuru risku novērtējums ir vidējs, un kurās iepriekšējā 

periodā netika konstatēti būtiski trūkumi, pārbaužu apjomā iekļautas tās jomas, kurās katrā 

iestādē konstatēti trūkumi un izteikti ieteikumi to novēršanai, tādējādi mazinot pārbaužu apjomu, 

administratīvo slogu un stiprinot iestādēm deleģēto funkciju veikšanu un kvalitāti. Iestādēs, kurās 

saskaņā ar veikto izvērtējumu, trūkumi netika konstatēti vai tika konstatēti nebūtiski trūkumi, 

pārbaudes netika plānotas, izņemot gadījumus, kad saņemtas indikācijas, kas liecinātu par 

nepieciešamību veikt ārkārtas pārbaudes. 

371. Veikti pasākumi dubultfinansējuma riska novēršanai, kuru ietvaros VI izstrādājusi 

dubultfinansējuma novēršanas matricu ES fondu, Eiropas Ekonomikas zonas, Norvēģijas finanšu 

instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmā riska novēršanai projektos un kontroles 

pilnveidošanai attiecībā izmaksu pārklāšanos.  

372. VI aicinājusi AI/SI izmantot matricā pieejamo informāciju kā papildus uzraudzības un kontroles 

mehānismu preventīvai neatbilstoši veikto izdevumu rašanās mazināšanai, kā arī iespējama 

dubultā finansējuma konstatēšanai. Matricā apkopotas 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES 

fondu aktivitātes, citas finanšu instrumentu, programmu, plānošanas periodu ietvaros ieviestās 

aktivitātes/ projekti un vietas, kur norādīti iespējamie riski atbalstāmo darbību pārklāšanās un 

kur teorētiski pastāv paaugstināts dubultās finansēšanas risks. Attiecīgi plānojot pārbaudes un 

kontroles pasākumus konkrētām aktivitātēm/ projektiem iestādēm ir iespēja identificēt 

nepieciešamību papildināt pārbaudes apjomu ar atbalstāmo darbību paaugstinātu pārklāšanās 

risku un to attiecīgi pārbaudīt detalizētāk. Tāpat VI ir aicinājusi izmantot matricā pieejamo 

informāciju nosakot un pārvērtējot aktivitāšu/ projektu riska līmeni. 

373. Stiprināts metodoloģiskais atbalsts ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm pārskata periodā 

aktualizējot virkni metodisko un skaidrojošo materiālu ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm, 

kas izstrādāti un regulāri tiek precizēti un papildināti ar mērķi nodrošināt vienotu praksi starp 
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iestādēm un mazināt neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku. Vadlīnijas un metodikas 

aktualizētas, ņemot vērā RI auditos, vadošās iestādes deleģēto funkciju pārbaudēs, pārbaudēs 

projektu īstenošanas vietās un procedūru izvērtējumā konstatētās sistēmiskās nepilnības, kā arī 

izmaiņām normatīvajos aktos. Visas vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas, metodikas un 

skaidrojošie materiāli pieejami ES fondu mājas lapā38. Pārskata periodā aktualizētas vadlīnijas 

un metodikas, kas regulē netiešo izmaksu nemainīgās likmes plānošanu un piemērošanu, 

attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanu, projektu iesniegumu atlases, tai skaitā, 

vērtēšanas kritēriju izstrādi, vadības informācijas sistēmas lietošanu, uzraudzības sistēmas 

darbības pamatprincipus un kārtību, iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu, pārbaužu veikšanai 

projektu īstenošanas vietās, horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības 

pamatprincipus un uzraudzību. 

374. Stiprināta sadarbība ar tiesībsargājošajām institūcijām. Lai izstrādātu priekšlikumus veicamajām 

darbībām vienotas prakses nodrošināšanai attiecībā uz ES fondu projektos konstatēto iespējamo 

krāpniecības gadījumu izskatīšanu, kā arī iezīmētu iespējamos turpmākās sadarbības modeļus ES 

fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā VI 2013.gada 4.jūnijā un 5.septembrī organizēja 

sanāksmes ar tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem. 

375. Izveidots jauns regulējums iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtībai pasūtītāja 

finansētiem projektiem - MK 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma 

procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. Līdz ar noteikumu 

izstrādi novērsti EK auditoru norādītie trūkumi līdzšinējā regulējumā stiprinot interešu konflikta 

novēršanu, publicitātes nodrošināšanu un izmaksu pamatotības izvērtēšanu, vienlaikus mazinot 

administratīvo slogu un tuvinot iepirkumu norises kārtību privātajā sektorā pieņemtajai kārtībai. 

Ar minēto MK noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē līdzšinējais attiecīgos jautājumus 

regulējošais normatīvais akts - MK 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.65 „Noteikumi par 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. 

376. Noteikts regulējums būtisku grozījumu veikšanai un saskaņošanai ES fondu vadības un kontroles 

sistēmā. 2013.gada10.septembrī MK sēdē apstiprināti grozījumi MK 2007.gada 31.jūlija 

noteikumos Nr.524 „Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas 

prasības”, paredzot kārtību, kādā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas saskaņo ar vadošo 

iestādi to plānotās būtiskās izmaiņas vadības un kontroles sistēmā, kā arī nosakot vadošajai 

iestādei pienākumu izlases veidā reizi gadā pārbaudīt FM uzturētajā procedūru aprakstu 

elektroniskajā vietnē ievietoto procedūru atbilstību normatīvajiem aktiem pamatojoties uz 

vadošās iestādes veikto ES fondu vadībā iesaistīto institūciju risku analīzi. 

Plānotie pasākumi 2014.gadā ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai  

377. Metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. Nākamajā pārskata 

periodā FM plāno turpināt aktualizēt un apstiprināt virkni metodisko un skaidrojošo materiālu 

ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm, kas izstrādāti un regulāri tiek precizēti un papildināti ar 

mērķi nodrošināt vienotu praksi starp iestādēm un mazināt neatbilstoši veikto izdevumu rašanās 

risku. Vadlīnijas un metodikas tiks aktualizētas, ņemot vērā RI auditos, vadošās iestādes deleģēto 

funkciju pārbaudēs, pārbaudēs projektu īstenošanas vietās, izmaiņas normatīvajos aktos un 

procedūru izvērtējumā konstatētās sistēmiskās nepilnības. Ir plānots aktualizēt šādas vadlīnijas/ 

metodikas:  

 Vadlīnijas Nr.10.11. „Vadlīnijas ziņošanai par Eiropas Savienības fondu ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2007.- 2013.gada 

plānošanas periodā”  

378. Plānots iekļaut detalizētākus skaidrojumus par neatbilstību ievadi VIS. 

                                                 
38 http://www.esfondi.lv/ 

http://www.esfondi.lv/
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 Vadlīnijas Nr.10.10 „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības 

fondu finansētajos projektos”  

379. Vadlīnijas to aktualizēšanas procesā tika papildinātas ar dažāda veida proporcionālo korekciju 

piemērošanas gadījumiem, tādā viedā nodrošinot ES fondu uzraudzībā iesaistīto iestāžu izpratni 

par korekciju piemērošanas specifiku dažādu pārkāpumu gadījumā. Papildus proporcionālo 

finanšu korekciju vadlīnijās paredzēts veikt precizējumus attiecinot tās uz EEZ finanšu 

instrumentu, Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmām. 2013.gada ietvaros EK 

turpināja darbu pie jaunu finanšu korekciju vadlīniju izstrādes, kā ietvaros FM iesniedza EK 

komentārus par izstrādāto projektu. Rezultātā tikai 2013.gada 19.decembrī EK apstiprināja 

jaunas finanšu korekciju vadlīnijas. Attiecīgi VI ir pārskatījusi un precizējusi nacionālā līmeņa 

vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ņemot vērā pieeju un izmaiņas, kas noteiktas 

apstiprinātajās EK vadlīnijās. Pilnveidotās vadošās iestādes vadlīnijas apstiprinātas 13.03.2014.   

 Vadlīnijas Nr.10.7. „Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu pamatojošiem 

dokumentiem” 

380. Plānots iestrādāt precizējumus attiecībā uz tirgus izpētes dokumentēšanu, obligāti iesniedzamo 

pamatojošo dokumentu apjomu utt. 

381. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas un atalgojuma daļas attiecināšanas ieviešana ES 

fondu vadībā iesaistītajās institūcijās. Kopumā atalgojuma daļas attiecināšanas ieviešana ES 

fondu vadībā iesaistītajās institūcijās tiek plānota saskaņā ar 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

ieviešanas laika grafiku. 

382. Paralēli tam pašreiz FM ietvaros tiek izstrādātās funkciju klasifikators, iesaistot struktūrvienību 

darbiniekus pa funkciju blokiem. Šajā procesā klasifikators tiek precizēts un tiek pārbaudīts, vai 

darbinieki, kuriem būs jāveic darba laika uzskaite, balstoties uz klasifikatoru, vienādi izprot visus 

definētos funkciju nosaukumus un saprot, pie kuras funkcijas katrs darbs būtu jāuzskaita. 

Paredzēts, ka FM aktualizēto darba laika uzskaites sistēmu ieviesīs, izmantojot VID darba laika 

uzskaites platformu. Prognozējamais ieviešanas laiks 2014.gada I pusgads. 

383. Sistēmiskie pilnveidojumi, ņemot vērā deleģēto funkciju pārbaužu rezultātā konstatēto. Ņemot 

vērā FM kā vadošās iestādes deleģēto funkciju pārbaužu pie iestādēm rezultātus, VI 2014.gada 

sākumā izvērtēs un lems par nepieciešamajiem sistēmiskajiem pilnveidojumiem, lai nodrošinātu 

vienotu praksi un principus starp iestādēm, tādējādi atvieglojot gan iestāžu, gan finansējuma 

saņēmēju darbu un mazinot neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku ES fondu vadības un 

kontroles sistēmā. Tāpat, ņemot vērā deleģēto funkciju pārbaudes un pieredzi to veikšanā, VI 

vērtē un pastāvīgi nodrošina kontroļu sistēmas pilnveidošanu un pēc iespējas atvieglo slogu 

iestādēm, kā arī finansējuma saņēmējiem, un vienlaicīgi nodrošina kontroles, lai vērtētu drošas 

finanšu pārvaldības principu ievērošanu. 

384. Stiprināt sadarbību ar tiesībsargājošajām institūcijām, 2014.gadā organizējot divpusējas 

apmācības sadarbībā ar Latvijas tiesnešu mācību centru. Tādējādi tiktu veicināta labā prakse ES 

fondu līdzekļu aizsardzību krāpniecisku gadījumu izmeklēšanā un radīta pilnīgāka izpratne par 

ES fondu administrēšanas procesu tiesībsargājošo iestāžu ietvaros.  

2.3.1. Risku vadība  

385. ES struktūrfondu, KF un ārvalstu finanšu palīdzības vadība un kontrole ir viens no FM 

īstenotajiem darbības virzieniem, kam 2007.–2013.gada plānošanas periodā, atbilstoši EK 

prasībām, ir izveidota vadības un kontroles sistēma, kas ietver arī risku pārvaldību. 
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386. Risku pārvaldības procesa īstenošanai ES fondu vadošajā iestādē ir izstrādāta iekšējā kārtība39, 

kas nosaka, ka risku pārvaldība ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu administrēšanas 

sistēmā tiek veikta nodrošinot risku reģistra uzturēšanu un veicot ES fondu administrēšanā 

iesaistīto atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu (AI/SI) risku novērtēšanu.  

387. 2013.gada otrajā ceturksnī tika veikta augstākminētās risku pārvaldības iekšējās kārtības 

aktualizēšana, lai ES fondu vadošās iestādes darbiniekiem varētu nodrošināt risku izvērtēšanu 

atbilstoši vienotiem nosacījumiem. 

388. Saskaņā ar iekšējo kārtību ES fondu vadošās iestādes darbinieki identificē ar ES fondu 

administrēšanas nodrošināšanai svarīgiem procesiem saistītos riskus, novērtē tos un nosaka 

darbības risku mazināšanai, ko tālāk piesaka Risku pārvaldības darba grupai40 iekļaušanai risku 

reģistrā. Lielākajai daļai no risku reģistrā iekļautajiem riskiem ir noteikts zems vai ļoti zems riska 

līmenis. Būtiskākie risku pārvaldības un kontroles pasākumi, kas iekļauti risku reģistrā un veikti 

2013.gadā ir kontroļu un uzraudzības pasākumu stiprināšana, t.sk. veikts darbs pie 

metodoloģisko materiālu aktualizēšanas un skaidrojumu sniegšanas ES fondu vadībā 

iesaistītajām iestādēm, izvērtēta informācija par pārskata periodā pārbaudēs konstatētajiem 

trūkumiem un veidota aktīva sadarbība un komunikācija ar nozaru ministrijām un sadarbības 

iestādēm. 

389. Pēc risku pārvaldības darba grupa risku ekspertu ieteikumiem un priekšlikumiem, 2013.gadā tika 

uzsākts darbs pie risku reģistra pārstrukturizēšanas un pilnveidošanas, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

un efektīvu ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu administrēšanas un uzraudzības sistēmas 

risku pārvaldību.  

390. Ņemot vērā, ka ES fondu VI veic 2007.-2013.gada plānošanas periodā deleģēto funkciju 

pārbaudes ES fondu administrēšanā iesaistītajās AI/SI, reizi ceturksnī, pēc noteiktu kritēriju 

skalas tiek veikts šo iestāžu risku novērtējums, ko ņem vērā sagatavojot pārbaužu veikšanas 

plānu, nosaka pārbaudāmās jomas un pārbaudes apjomu. 

391. AI/SI risku novērtējums norāda, ka 2013.gada griezumā pastāvīgi augsts risks ir saistīts ar iestāžu 

spēju maksājumu pieprasījumus izskatīt un maksājumus finansējuma saņēmējiem veikt Ministru 

kabineta noteikumos noteiktajā termiņā. Attiecībā uz maksājumu pieprasījumu izskatīšanu FM 

Iekšējā audita departaments 2013.gadā ir veicis auditu, kura ietvaros AI/SI ir izteikti ieteikumi 

iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. Savukārt ES fondu vadošās iestādes plānotā rīcība 

maksājumu pieprasījumu izskatīšanas efektivizēšanai, ir nākamajā reizē, vērtējot šo kritēriju, 

pievērst uzmanību riska līmeņa tendencēm, jo šie rezultāti, iespējams, interpretējami arī 

kontekstā ar to, ka gada beigās vērojams lielāks izskatāmo maksājumu pieprasījumu skaits, kā 

arī izvērtēt un lemt par nepieciešamību veikt izmaiņas Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra 

noteikumos Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības 

struktūrfondu un KF līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un 

izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”.  

392. 2013.gadā noslēdzās 2012.gada septembrī uzsāktais FM iekšējais audits, kura laikā tika 

pārbaudīta un vērtēta FM un tās padotības iestāžu41 izveidotā iekšējās kontroles sistēmas darbība 

risku vadības jomā, balstoties uz identificētiem galvenajiem riska faktoriem un nepieciešamās 

kontroles uzbūves novērtējumu, kā rezultātā tika norādīts, ka ES fondu vadošās iestādes risku 

vadība darbojas un kopumā kontroles ir atbilstošas, pietiekamas un efektīvas, kā arī sistēma 

sniedz pietiekamu pārliecību, ka riski tiek vadīti (mazināti) un mērķi tiks sasniegti. Ņemot vērā 

                                                 
39 Vadošās iestādes kārtība Nr.6.11. „Kārtība, kādā tiek veikta risku pārvaldība Eiropas Savienības fondu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas administrēšanas un Eiropas Savienības finanšu 

instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas  pēcuzraudzības sistēmā”; 
40 Ar FM rīkojumu apstiprināta ES struktūrfondu, KF, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas 

un Šveices sadarbības programmas un Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas risku pārvaldības 

darba grupa; 
41 Valsts kase, CFLA, IUB, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests. 
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FM iekšējā audita ieteikumus, VI 2013.gadā nogalē uzsāka darbu pie risku apmācību iepirkuma 

darba uzdevuma projekta izstrādes par apmācību organizēšanu vadošās iestādes darbiniekiem, 

lai nodrošinātu visaptverošas teorētiskās zināšanas par risku vadību, kā arī sniegtu ieskatu par tās 

praktisko pielietojumu, ar mērķi stiprināt darbinieku kapacitāti un ieguldījumu ES fondu vadošās 

iestādes risku pārvaldības procesā. 

2.4. Izmaiņas DP īstenošanas kontekstā 

Strukturālās reformas publiskajā sektorā 

393. Strukturālās reformas valsts pārvaldē saskaņā ar valdības noteiktajām īstermiņa un vidēja 

termiņa prioritātēm ir vērstas uz: 

 institucionālās sistēmas un iestāžu struktūras optimizāciju valsts pārvaldes iestādēs; 

 vienotas, uz kompetenču pieeju balstītas atalgojuma sistēmas ieviešanu valsts un 

pašvaldību iestādēs; 

 mazu, profesionālu un uz iedzīvotājiem orientētu valsts pārvaldes attīstību, kas strādā 

visas sabiedrības labā; 

 atbalsta funkciju centralizāciju; 

 publisko pakalpojumu uzlabošanu (e-pakalpojumu izmantošanas paplašināšana, vienas 

aģentūras principa ieviešana pakalpojumu sniegšanā nacionālajā un vietējā līmenī, IT 

sistēmu integrēšana); 

 administratīvā sloga samazināšanu uzņēmējiem un iedzīvotājiem, veicot valsts pārvaldes 

administratīvo procedūru vienkāršošanu un optimizēšanu; 

 valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanu. 

394. Lielākā daļa no uzskaitītajām prioritātēm tiek īstenotas, piesaistot ESF atbalstu. Īpaši nozīmīga 

loma strukturālo reformu īstenošanā valsts pārvaldē ir divām ESF līdzfinansētām aktivitātēm – 

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju 

stiprināšanai valsts pārvaldē”, ko administrē FM, un 1.5.1.2.aktivitāte „Administratīvo šķēršļu 

samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”, ko administrē VKanc. 

395. Lai sekmētu efektīvas pārvaldības nodrošināšanu valsts pārvaldē, VKanc administrētā projekta 

„Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (1.5.1.1.1 aktivitāte) ietvaros 

2013.gadā ir īstenotas mācības - ministriju personāla speciālistiem, ministriju un to padotības 

iestāžu komunikācijas speciālistiem, VKanc struktūrvienību vadītājiem, VKanc Dokumentu 

pārvaldības departamenta un Tiesību aktu redakcijas departamenta pārstāvjiem, vairāku VKanc 

struktūrvienību pārstāvjiem, Valsts probācijas dienestā nodarbinātajiem. 

396. Līdz ar apmācību aktivitātēm  projektā sniegts apjomīgs atbalsts nozaru ministrijām politikas 

plānošanas dokumentu izstrādei, īstenojot pētījumus (t.sk. „Latvijas radošo industriju darbība un 

priekšnoteikumi nozares mērķtiecīgai attīstībai”, „Pētījums par privātā sektora investīcijām 

pētniecībā un attīstībā un priekšlikumu izstrāde atbalsta pasākumiem investīciju sekmēšanai”, 

„Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās profesionālās kompetences vērtējums un 

profesionālās izglītības sistēmas pilnveide Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām 

ar speciālajām dienesta pakāpēm un Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem” 

un „Valsts pārvaldes politikas novērtējums”). 

397. 2013.gadā uzsākts un līdz gada beigām daļēji īstenots pētījums „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) 

novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām sociālās palīdzības politikas jomā”. 

Projekta ietvaros veikti arī četri funkciju audita pētījumi: „Politikas plānošanas sistēmas attīstības 

pamatnostādņu un attīstības plānošanas sistēmas ietekmes novērtējums”, „Latvijas fizisko 
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personu sertifikācijas sistēmas un tās institucionālās struktūras (akreditācijas sistēmas) 

izvērtējums”, „Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte”, kā arī pabeigts 2012.gadā uzsāktais 

pētījums „Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļu vietņu un valsts informācijas 

sistēmu optimizācijas iespēju izvērtējums”.  Papildus 2013.gadā izstrādāts arī pētījums „Amatu 

kataloga pilnveidošana un amatu klasifikācijas kļūdu novēršana”. Finansējuma saņēmēja tīmekļa 

vietnē  ir izveidota atsevišķa projekta sadaļa ar  aktuālo informāciju par projekta aktivitāšu 

ieviešanas progresu, kā arī aktivitāšu nodevumi 42.  

398. ES fondu ieviešanas praksē joprojām aktuāls jautājums ir projektu ietvaros izstrādāto pētījumu 

un izvērtējumu izmantošana uzlabojumiem nozaru politiku veidošanā, valsts pārvaldes 

pilnveidei.  Pētījuma par privātā sektora investīcijām pētniecībā un attīstībā un priekšlikumu 

izstrāde atbalsta pasākumiem investīciju sekmēšanai pētījuma rezultāti tika izmantoti, izstrādājot 

priekšlikumus jaunajām politikas iniciatīvām par uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu 

privātā sektora ieguldījumu veicināšanai pētniecībā un attīstībā.  

399. Pētījuma „Amatu kataloga pilnveidošana un amatu klasifikācijas kļūdu novēršana”, kura 

uzraudzībā  piedalījās Valsts kancelejas un FM pārstāvji, rezultātus plānots izmantot  MK 

2010.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 

grozījumu izstrādē, kā arī personāla un atlīdzības politikas attīstības vīzijas veidošanā – tiešā 

saikne ar projektam izvirzītajiem mērķiem.  Savukārt pētījumu „Valsts pārvaldes politikas 

novērtējums”, kura  uzraudzībā piedalījās Valsts kancelejas, LM un Latvijas Universitātes 

pārstāvji,  rezultāti tiek izmantoti, gatavojot Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 

2014.-2020.gadam.  

400. Valsts kanceleja kā AI turpina pilnveidot darba formas plašākas atgriezeniskās saites 

nodrošināšanai par projekta nodevumu  izmantošanu. 

Strukturālās reformas izglītības jomā 

401. Īstenojot izglītības reformas tiek ņemtas vērā darba tirgus vajadzības, un minētās reformas tiek 

veiktas ciešā sadarbībā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem ievērojot EM darba tirgus 

prognozes. 

402. 2013.gadā vispārējās izglītības jomā Latvijā viena no prioritātēm bija iekļaujošās izglītības 

atbalsta sistēmas darbības nodrošināšana visos līmeņos. 

403. Iekļaujošās izglītības nodrošināšanā ir divas galvenās mērķgrupas – attīstības, spēju un veselības 

stāvokļa izraisītās atstumtības riskam pakļautie bērni un jaunieši un sociālo apstākļu izraisītās 

atstumtības riskam pakļautie jaunieši. Šo jauniešu integrācijai nepieciešamās atbalsta sistēmas 

izveidei un pasākumu nodrošināšanai, kā arī atbilstošas izglītības iestāžu infrastruktūras izveidei 

lielu ieguldījumu dod ES fondu aktivitāšu īstenošana. 

404. ESF ieguldījums sniegts 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai 

izglītībā” ietvaros ar mērķi integrēt izglītības sistēmā bērnus no sociālās atstumtības grupām, 

tajā skaitā bērnus, kuru vecāki devušies peļņā ārpus Latvijas. 

405. Strukturālo reformu īstenošana profesionālajā izglītībā ir viens no instrumentiem, lai veicinātu 

2020.gadam nosprausto mērķi – panākt izglītojamo skaita proporcijas izmaiņas starp 

profesionālo un vispārējo izglītību apguvušajiem. 

406. Galvenie politikas principi, lai mainītu izglītojamo skaita proporcijas profesionālajā izglītībā un 

vispārējā izglītībā par labu profesionālajai izglītībai, ir vispārēji profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšanas pasākumi, piemēram, izglītības programmu kvalitāte, audzēkņu 

sociālais nodrošinājums, karjeras izglītības pasākumi, sadarbība ar darba devējiem prakšu un 

                                                 
42 Ievietoto informāciju skatīt http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/.  

http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/
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potenciāli darba vietu nodrošināšanai, inovatīvas pieejas profesionālās izglītības nodrošināšanā, 

t.sk. ieviešot darba vidē balstītus apmācības elementus. 

407. 2013.gadā 8 207 profesionālās izglītības programmu audzēkņi uzsāka mācības budžeta 

finansētās vietās un 2 219 audzēkņi ESF finansētās vietās.  

408. 2014.gada rudenī plānota uzņemšana gan ESF, gan valsts budžeta finansētās profesionālās 

izglītības programmās. Lai nodrošinātu speciālistu sagatavošanu atbilstoši darba tirgus 

prasībām, uzņemšana konkrētās profesionālās izglītības programmās tiks noteikta, ņemot vērā 

izstrādātās vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes, nozaru ekspertu padomju viedokli un 

tiek saskaņota ar Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi.  

409. Kopējais publiskais finansējums 2013.gadā ESF 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās 

profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros stipendiju izmaksām bija 6,4 milj. euro 

gadā, t.sk., ES fondu finansējums 85%. Vienlaikus valsts budžeta finansētajām vietām 

profesionālajā izglītībā tika izmaksāti 3,7 milj. euro. 

410. 2013.gadā ir notikusi pāreja uz jauna veida augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanas 

sistēmu, ieviešot studiju virzienu akreditāciju. Studiju virzienu akreditācijas regulējums tika 

izstrādāts saskaņā ar kvalitātes standartiem un principiem, kas Eiropas līmenī ir definēti 

„Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG)”, 

nosakot skaidrus studiju virzienu vērtēšanas kritērijus, ka arī tiesības un pienākumus 

akreditācijas procesa pusēm. 

411. 2013.gadā ir ieviesta jauna studiju programmu licencēšanas kārtība, kurā noteikti stingrāki 

kritēriji studiju programmu licencēšanai, tādējādi veicinot studiju programmu kvalitāti. 

412. Ir uzsākts darbs pie koncepcijas „Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

pilnveide” izstrādes, kurā tiks sniegti priekšlikumi nacionālās augstākās izglītības ārējās 

kvalitātes nodrošināšanas institūcijas izveidei, paredzot nepieciešamo finansējumu nacionālās 

aģentūras atbalstam jauno politikas iniciatīvu 2015.gadam ietvaros, kā arī ES fondu ietvaros. 

413. Lai nodrošinātu studiju programmu atbilstību tautsaimniecības vajadzībām un Latvijas 

ekonomiskās attīstības interesēm, ir uzsākts darbs pie augstākās izglītības nozaru 

pārstrukturizācijas pasākumiem, kas vērsti uz studējošo skaita proporcijas maiņu atbilstoši darba 

tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, pakāpeniski mainot no valsts budžeta finansēto studiju 

vietu sadalījumu par labu STEM (science, technology, engineering, and mathematics) jomām, 

ņemot vērā reģionu attīstības intereses. 

414. Studiju un zinātniskās darbības kvalitātes uzlabošanas jomā  tiek veikti pasākumi, akadēmiskā 

personāla kvalitātes uzlabošanai, kā arī doktorantūras un promocijas procesu pilnveidošanai. Ir 

sagatavots MK noteikumu projekts, kas regulēs profesoru un asociēto profesoru amata 

pretendentu zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtību, paaugstinot 

prasības un palielinot starptautisko komponenti novērtēšanas procesā. 

415. Ar ESF līdzekļiem tiek turpināts sniegt atbalstu doktorantūras un maģistrantūras studentiem. 

ESF atbalstu doktorantūras studijām kopš 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes īstenošanai uzsākšanas līdz 

2013.gada 31.decembrim saņēmuši 1 914 doktorantūras studenti. Doktoru skaita pieaugums ir 

noticis, pateicoties maģistru un doktorantu atbalstam no ES struktūrfondu līdzekļiem. 2013.gadā 

ESF atbalstu saņēmuši 735 doktorantūras studenti. 

416. ESF atbalstu maģistrantūras studijām kopš 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanas līdz 

2013.gada 31.decembrim saņēmuši 1 904 maģistrantūras studenti un 1524 no tiem ir ieguvuši 

maģistra grādu. Pozitīva tendence, ka studējošo īpatsvars prioritārajās jomās ar katru gadu 

palielinās. 2013.gadā ESF atbalstu saņēmuši 615 maģistrantūras studenti. 

417. 2013.gadā apstiprināti un uzsākta projektu īstenošanu, kas paredz atbalstu zinātnes jomai, 
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veicinot jaunu darbavietu radīšanu jaunajiem un reemigrējošiem zinātniekiem, jaunu zinātnieku 

piesaisti pētījumiem, kā arī finansētu jauno zinātnieku grupu pētniecības darbu izmaksas, 

sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī 

izvirzītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem atbalstam. 

Strukturālās reformas nodarbinātības jomā 

418. Lai nodrošinātu ESF ieguldījumu sasaisti ar ERAF ieguldījumiem izglītības iestādēs, kā arī, 

ņemot vērā no EK saņemtos secinājumus par ES fondu ieguldījumu plānošanu izglītības, 

nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomās 2014.-2020. gadā un EK aicinājumu nodrošināt 

ERAF līdzekļu ieguldījumu profesionālās izglītības iestāžu modernizācijā efektīvu izmantošanu, 

bezdarbnieku sagatavošanai darba tirgum veikti grozījumi MK noteikumos Nr.7543  un attiecīgi 

MK noteikumos Nr. 73244, paredzot ieviest pilotprojektu. Pilotprojekta ietvaros noteiktam 

skaitam bezdarbnieku (200 personas) tiks nodrošināta apmācību īstenošana noteiktās 

profesionālās tālākizglītības programmās (sadarbībā ar IZM tika identificētas tās izglītības 

iestāžu piedāvātās izglītības programmas, kuras atbilst MK noteikumos Nr.75 minētās komisijas 

apstiprinātajam sarakstam un noteiktajam, pieļaujamajam stundu skaitam) valsts dibinātajās 

profesionālās izglītības iestādēs, kuru infrastruktūras uzlabošana veikta no ERAF līdzekļiem 

(izglītības iestādes noteiktas sadarbībā ar IZM, ņemot vērā reģionālā pārklājuma 

nepieciešamību). 

2.5. Būtiskas izmaiņas saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.pantu 

419. Saskaņā ar AI/SI sniegto informāciju 2013.gadā netika konstatētas būtiskās izmaiņas Regulas 

(EK) Nr.1083/2006  57.panta izpratnē. 

420. Saistībā ar šo jāatzīmē uzņēmumu maksātnespējas pasludināšana divos 1.3.1.1.4 apakšaktivitātes 

„Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu 

individuāli organizētām apmācībām” projektos un vienā 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts 

nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās 

organizētām apmācībām” projektā par kopējo summu 57,8 tūkst. euro (t.sk. 44,5 tūkst. euro ESF 

finansējums). Maksātnespējas procesa administratoram iesniegts kreditora prasījums 

finansējuma saņēmējam izmaksātā atbalsta atgūšanai. 

2.6. Papildinātība ar citiem instrumentiem 

421. Šajā sadaļā sniegta informācija par ES fondu savstarpējo papildinātību ar citiem instrumentiem, 

kā arī veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu demarkāciju starp DP aktivitātēm un citiem 

fondiem gan plānošanas, gan ieviešanas posmā.  

422. 2013.gadā AI un SI  īsteno pasākumus un procesus, kas tiek un turpmāk arī tiks nodrošināti 

dubultā finansējuma risku novēršanai. 2013. gada vidū ir papildināta 2012.gadā VI izstrādāta 

dubultfinansējuma riska matricu, kurā apkopota informācija par 2007.- 2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu aktivitāšu ietvaros atbalstāmajām darbībām, kurām varētu būt potenciāls risks 

pārklāties ar citu finanšu instrumentu, fondu atbalstu programmu, pārrobežu sadarbības 

programmu u.c. atbalsta veidiem. AI/SI izmanto matricā pieejamo informāciju kā papildus 

uzraudzības un kontroles mehānismu preventīvai neatbilstoši veikto izdevumu rašanās 

mazināšanai, kā arī iespējama dubultā finansējuma konstatēšanai. Attiecīgi plānojot pārbaudes 

un kontroles pasākumus konkrētām aktivitātēm/projektiem iestādēm ir iespēja identificēt 

nepieciešamību papildināt pārbaudes apjomu ar atbalstāmo darbību paaugstinātu pārklāšanās 

risku un to attiecīgi pārbaudīt detalizētāk. Tāpat VI ir aicinājusi izmantot matricā pieejamo 

                                                 
43 2011.gada 25.janvāra MK noteikumi Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas 

pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 
44 2007.gada 30.oktobra MK noteikumi Nr.732 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu” 
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informāciju nosakot un pārvērtējot aktivitāšu/ projektu riska līmeni. Tā kā papildināta matrica ir 

apstiprināta 2013. gada vidū, to izmantošanas rezultātus varēs izvērtēt nākotnē.  

423. Tiek nodrošināta dubultā finansējuma risku kontrole pārraudzībā esošajās aktivitātēs atbilstoši 

saistošo ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām, attiecināmajām vadlīnijām un uzraugošo 

institūciju norādēm. Piemēram, ņemot vērā nākotnē plānoto aktivitāšu papildinātību ar citiem 

finanšu instrumentiem, risks par dubultā finansējuma rašanos tiek mazināts/novērsts jau projektu 

iesniegumu vērtēšanas procesā, pārbaudot plānoto darbību iespējamo pārklāšanos ar citiem 

projektiem, izmantojot dažādus informācijas avotus un resursus, piemēram, izmantojot ES fondu 

vadības informācijas sistēmu, tīmekļa vietnēs www.swiss-contribution.lv un www.eeagrants.lv 

pieejamo informāciju par projektiem un tml.  

424. Projektu īstenošanas uzraudzības procesā nosakot projekta riska līmeni, tiek ņemts vērā, vai 

projekta ietvaros ir šķērsfinansējums (ja tiek piemērots šķērsfinansējuma princips – tas 

paaugstina riska līmeni), tai skaitā pārvērtējot projekta riska līmeni, tiek ņemts vērā, vai 

konkrētais FS īsteno vienu vai vairākus projektus.  

425. Papildus dubultā finansējuma risku izvērtēšanai dubultā finansējuma risku uzraudzība tiek 

veikta sekojoši arī projektu uzraudzības procesā, t.sk., veicot pārbaudes projektu īstenošanas 

vietās, veicot maksājumu pieprasījumu un progresa pārskatu pārbaudes utt. Pārbaudot 

maksājumu pieprasījumus un progresa pārskatus, tiek gūta pārliecība, ka projekta ietvaros rēķini 

un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros tiek izvērtēti 

projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus, tai skaitā, vai ir 

atsauce uz projekta identifikācijas numuru. 

426. Lai pārbaudes laikā projekta īstenošanas vietā (pirms līguma noslēgšanas, projekta ieviešanas 

laikā) pārliecinātos par dubultā finansējuma neesamību, gatavojoties pārbaudei vai pārbaudes 

laikā tiek pārbaudīta informācija par citiem iespējamiem FS īstenotajiem projektiem. 

Informāciju pārbauda vismaz šādās informācijas sistēmās vai interneta lapās: 

 VIS – par ES fondu projektiem, kā arī Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajiem 

projektiem (t.sk. vērtējot, vai īstenoto projektu mērķi un aktivitātes ir dažādas); 

 http://www.swiss-contribution.lv/page/69 – par Latvijas-Šveices sadarbības 

programmas projektiem; 

 http://www.eeagrants.lv/projekti.htm – par EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta projektiem; 

 http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/ – par Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta projektiem; 

 http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ – par 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 

programmas projektiem; 

 http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/latvia.htm − par 

TEN-T projektiem; 

 http://www.lvif.gov.lv/?object_id=354 – par Latvijas Vides investīciju fonda projektiem. 

427. Tāpat tiek organizēta datu salīdzināšana ar citu AI/SI pārraudzībā esošo projektu īstenotajiem 

projektiem. 

428. 2013.gadā AI/SI izmantojušas vadošās iestādes izstrādāto matricu „Dubultfinansējuma 

novēršanas matrica ES fondu, Eiropas Ekonomikas zonas, Norvēģijas finanšu instrumenta, 

Latvijas un Šveices sadarbības programmā un citos finanšu instrumentos”. Lai nodrošinātu 

dubultfinansējuma kontroli dokumentu līmenī, izlases kārtā veicot detalizētu izdevumu 

attaisnojošās dokumentācijas pārbaudi, īpaši tiek pievērsta uzmanība, vai nav liecību par 
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finansējuma saņemšanu no citiem finanšu instrumentiem un par finansējuma saņēmēja 

pamatdarbības izdevumu iekļaušanu pārbaudāmā projekta izdevumos un vai visā projekta 

dokumentācijā tiek lietots projekta Līguma/Vienošanās numurs un citas darbības.  

429. Gadījumos, kad tiek konstatēts, ka vairākos projektos notiek līdzīgas aktivitātes, sasniegti līdzīgi 

rezultāti u.tml., ir līdzīgi/identiski izdevumus attaisnojošie dokumenti, tiek veikta horizontāla 

pārbaude, savstarpēji salīdzinot projektu aktivitātes, iespēju robežās (piemēram, izlases veidā) 

pieejamos dokumentus un izdevumus, kā arī, ja nepieciešams, veicot pārbaudi projekta 

īstenošanas vietās. 

430. 1.3.1.2. aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības nodrošināšanai” ietvaros 

nepieciešams nodrošināt demarkāciju ar Latvijas un Šveices Mikrokreditēšanas programmu. 

Demarkācija tiek nodrošināta ar atbilstošiem Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem – 

1.3.1.2.aktiviātes ietvaros maksimālā aizdevuma summa ir 85 372 euro, taču Mikrokreditēšanas 

programmā maksimāli atļautā aizdevuma summa ir tikai 14 229 euro. 1.3.1.2.aktivitātē atbalstu 

var saņemt tikai komersanti, kuri reģistrējušies ne agrāk kā 3 gadus pirms griešanās pēc atbalsta, 

savukārt Mikrokreditēšanas programmā šāda ierobežojuma nav, tāpēc atbalstu var saņemt arī 

vecāki komersanti. Papildus demarkāciju nodrošina VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” 

(no 2014.gada 1.janvāra – VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”), jo tā ir šīs 

aktivitātes ieviesējs, un tai ir pieejama informācija par atbalsta saņēmējiem abās aktivitātēs. 

431. Dubultfinansējuma riska matricas esamība ir vērtējama pozitīvi, jo tas ir preventīvs papildu rīks 

uzraudzības nodrošināšanā. Jāuzsver, ka AI/SI pārbaudēs konstatētie trūkumi un neatbilstības 

saistībā ar dubultfinansējuma konstatēšanu ir ļoti maz, līdz ar to secinājumus, balstoties uz 

konstatēto dubultfinansējuma gadījumu tendencēm, nevar veikt. Vienlaikus jāsecina, ka 

instrumenta jēga un efektivitāte būtu lielāka, ja informācijas sistēmas ietvaros būtu nodrošināta 

visu fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu iesniegto projektu informācijas apmaiņa un 

automātiska to salīdzināšana pēc noteiktiem kritērijiem. Šobrīd plānots 2014.-2020. gada 

plānošanas perioda sistēmā stiprināt dubultā finansējuma kontroles pēc noteiktiem kritērijiem, 

papildus būs arī sasaiste ar 2014.-2020. gada plānošanas perioda Lauku atbalsta dienesta 

administrētajiem projektiem, kā arī 2007.-2013. gada plānošanas perioda informācijas sistēmu, 

kas jau šobrīd ietver sasaisti ar Lauku atbalsta dienesta administrētajiem projektiem, nodrošinot 

iespēju atlasīt visus viena saņēmēja projektus. Papildus šobrīd, apstiprinot jaunus ES fondu 

projektus, dati manuāli tiek salīdzināti ar Eiropas Ekonomikas zonas, Norvēģijas finanšu 

instrumentiem un Latvijas un Šveices sadarbības programmu projektu datiem. Kopumā ES 

investīciju fondi veido ievērojamāko investīciju daļu, līdz ar to lielākā daļa šo pārbaužu ir nosegta 

ar IT risinājumiem, ko plānots vēl arī uzlabot, ņemot vērā pašreizējo pieredzi.  

2.7. Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi 

432. Šajā sadaļā sniegta informācija par galvenajiem uzraudzības pasākumiem, UK darbību 

2013.gadā, ikgadējo sanāksmi ar EK par ES fondu ieviešanu, VIS funkcionēšanu un tajā esošo 

informāciju par šķērsfinansējumu, kā arī kopsavilkums par izvērtēšanas pasākumiem. 

2.7.1. Informācija par uzraudzības pasākumiem 

433. ES fondu uzraudzības sistēma ir izveidota ar mērķi nodrošināt ES fondu ieviešanu atbilstoši ES 

fondu vadību reglamentējošiem ES un LR normatīvajiem aktiem.  

434. 2013. gadā VI turpināja uzraudzības pasākumus, kas ir aprakstīti ziņojumā par 2012. gadu. 

Vairāk informāciju par VIS var aplūkot 2.7.4. sadaļā „ES fondu vadības informācijas sistēma”, 

par UK darbību 2013.gadā informācija sniegta 2.7.2. sadaļā „Uzraudzības komiteja”. 

435. Turpinot jau iesākto uzraudzības praksi, arī 2013.gadā finanšu progresa uzraudzībai tika 

izmantoti VI izstrādātie un MK apstiprinātie finansējuma apguves mērķi AI un aktivitāšu 

(apakšaktivitāšu) dalījumā, lai savlaicīgi konstatētu novirzes no plānotā un veiktu pasākumus to 
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novēršanai, tai skaitā finanšu disciplīnas stiprināšanai un projektu ieviešanas uzraudzībai. Dati 

par mērķu profiliem, to izpildes prognozēm un faktisko izpildi katru mēnesi tika publicēti ES 

fondu tīmekļa vietnē45, nosūtīti starptautiskajiem aizdevējiem un UK dalībniekiem. Vienlaikus 

par pamatu tie tika izmantoti n+2/n+3 principa izpildes uzraudzībai, kam 2013.gadā tika rūpīgi 

sekots līdzi un veikti visi nepieciešamie, iespējamie pasākumi neizpildes risku gadījumā. Plašāka 

informācija par mērķa profilu izpildi līdz 2013.gada beigām ir ziņojuma sadaļā 2.1.2 

“Informācija par finanšu un fizisko progresu”. 

436. 2013. gadā VI turpināja veikt ikmēneša VIS ievadīto datu analīzes, regulāras ES fondu vadībā 

iesaistīto iestāžu sanāksmes par aktuāliem jautājumiem, par ES fondu projektu ietvaros 

konstatētajām neatbilstībām, ES fondiem pieejamā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 

uzraudzību, dažāda veida ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu valdībā, vadlīniju 

aktualizēšanu, kā arī ar ES fondu jautājumiem saistītās informācijas publicēšanu ES fondu 

tīmekļa vietnē www.esfondi.lv. Informācija par šiem uzraudzības sistēmas aspektiem tika sniegta 

ziņojumā par 2009. un 2010.gadu46. 

437. 2013.gadā tika nodrošināta risku pārvaldība, t.sk. ikmēneša iestāžu risku novērtēšana. Plašāka 

informācija par  risku pārvaldību 2012.gadā ir sniegta ziņojuma sadaļā 2.3.1. „Risku vadība”. 

Tāpat tiek  nodrošināta projektu uzraudzība, kuru  kopējas izmaksas ir sasniegušas 45 milj. euro 

un pastāv risks, ka tie var sasniegt lielā projekta slieksni (50 milj. euro), 2012. gadā izmaksu 

pieauguma risks līdz lielā projekta slieksnim nav konstatēts.  

438. Katru mēnesi VI par katru DP iesniedz SEI apliecinājumu, ka VIS iekļautie dati ir pilnīgi un 

korekti, ka nav konstatēti trūkumi, kas apdraud izveidotās ES fondu vadības un kontroles 

sistēmas darbību, un ka VI nodrošina Padomes regulas (EK) Nr. 1083/2006 60.pantā minēto 

darbību izpildi. VI, sniedzot apliecinājumu, informē par sistēmas kļūdām un citiem 

pārkāpumiem, kam ir vai varētu būt finansiālas sekas. Ja AI vai SI vadības un kontroles sistēmā 

tiek konstatēti būtiski trūkumi, AI/SI neatbilstoši veic tai deleģētās funkcijas vai konstatēti cita 

veida būtiski trūkumi, kas var ietekmēt izdevumu attiecināmību, VI uz laiku līdz attiecīgo 

trūkumu novēršanai aptur izdevumu deklarēšanu EK un/vai maksājumu veikšanu DP, prioritātes, 

pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes vai projekta ietvaros. Turklāt reizi gadā VI sagatavo 

izvērtējuma ziņojumu, kas tiek iesniegts SEI un informācijai RI, kur VI atspoguļo novērtējumu 

par AI/SI darbu, t.sk., identificējot riskantās jomas katras AI/SI darbībā atsevišķi, kā arī 

identificējot riskus kopumā sistēmā.  

439. 2013.gadā DP ietvaros atbilstoši VI, AI/SI un SeI ierosinājumiem izdevumu deklarācijā netika 

iekļauti izdevumi 373 tūkst. euro apmērā (IZM, EM, LM un VM projektos), jo tika konstatēti 

atsevišķi trūkumi aktivitāšu ieviešanā, kā arī SeI veikto maksājumu pieprasījumu pamatojošo 

dokumentu pārbaudes laikā. 2013.gadā tika atjaunota izdevumu deklarēšana (t.sk. arī atsevišķiem 

2011. un 2012.gadā ieturētajiem maksājumi) 20,3 milj. euro apmērā (IZM un EM projektos), jo 

konstatētie trūkumi tika novērsti vai arī tika pieņemts lēmums par finanšu korekcijas 

piemērošanu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un tie tika atgūti. 

440. VI regulāri ziņo par ES fondu jautājumiem (piemēram, par apguves progresu, sistēmas 

pilnveidošanu, dažādiem problēmjautājumiem un to risināšanu) gan valdībai, gan Saeimas 

komisijām, kā arī izskatot un diskutējot par aktuāliem jautājumiem speciāli izveidotajā koalīcijas 

partiju darba grupā par ES fondiem. 

2.7.2. Uzraudzības komiteja 

441. UK ir koleģiāla ES fondu vadībā iesaistīta institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt ES 

                                                 
45 http://www.esfondi.lv/page.php?id=909  
46Skatīt ziņojuma  par DP īstenošanu par 2009. un 2010. gadu 2.6.1.sadaļu ,,Informācija par uzraudzības 

pasākumiem’’(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913) 

 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
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struktūrfondu un KF īstenošanas efektivitātes un kvalitātes uzraudzību.  

442. 2013.gada UK sēžu plāns tika apstiprināts 2012.gada 14.septembra UK sēdē. 2013.gadā tika 

organizētas divas UK sēdes – 2013. gada 15. maijā un 6. decembrī. Ik gada pēdējā UK sēdē 

apstiprinātais nākamā gada sēžu plāns tiek ievietots ES fondu mājas lapā – 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=490. 

443. Tāpat UK sekretariāts regulāri e-pastos informē par ES fondu finanšu progresu u.c. ar ES fondu 

ieviešanu saistītiem jautājumiem gan UK locekļus ar balsstiesībām, gan locekļus ar padomdevēja 

tiesībām. Aktuālie UK sanāksmju un rakstisko procedūru materiāli tiek publicēti UK dokumentu 

vadības sistēmā e-portfelī (http://komitejas.esfondi.lv). 

444. 2013.gada 15.maijā, pēc noteiktajiem kritērijiem sēdes vietas izvēlei ārpus Rīgas, Jelgava tika 

izvēlēta kā atbilstošākā UK sēžu norises vieta. 

445. Izbraukuma sēdes ietvaros notika projektu vizītes. Sēdes dalībniekiem bija iespēja klātienē 

iepazīties ar vairākiem nozīmīgiem, finansiāli apjomīgiem, arī jau īstenotiem ES fondu 

investīciju projektiem Jelgavā (t.sk. diviem ESF projektiem – “Atbalsta pasākumu komplekss 

izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai” un “Atbalsts LLU doktora 

studiju īstenošanai”). 

446. 2013.gada 15.maija UK sēdēs skatītie informatīvie jautājumi, kas saistīti ar DP īstenošanu: 

- ES fondu investīciju progress, veiktie, nepieciešamie un plānotie pilnveidojumi ES fondu 

vadības un kontroles sistēmā, pēcuzraudzības nodrošināšanas izklāsts, iespējamie riski 

un izaicinājumi; 

- RI darba rezultāti, kas atspoguļoja paveikto saistībā ar sistēmas auditiem un revīzijām, 

sniedzot statistisko informāciju, kā arī informējot par turpmāk plānotajiem darbības 

virzieniem (projektu revīzijas, sistēmu izmaiņu caurskatīšana, horizontālie auditi); 

- Subsidētās nodarbinātības pasākumi sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu 

integrācijai darba tirgū, aktuāla informācija par labklājības nozarē veiktajiem ESF 

ieguldījumiem nodarbinātības veicināšanai mērķa grupu bezdarbniekiem. 

- IZM  sagatavotā informācija par 1.2.2.2.1.apakšaktivitātes „Profesionālās orientācijas un 

karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 

grozījumu konceptuālo virzību un plāniem. 

447. Tika pieņemti lēmumi par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu ar precizējumiem 

apstiprināšanu trīs 3 DP un vienā 2 DP aktivitātē un apstiprināti grozījumi DP „Uzņēmējdarbība 

un inovācijas”. 

448. Arī 2013.gadā, tāpat kā 2012.gadā, lemjot par nākamo UK norisi, tika pieņemts lēmums turpināt 

līdzšinējo praksi un arī 2014.gadā rīkot izbraukuma sēdes ārpus Rīgas. 

449. 2013.gada otrajā UK sēdē 6. decembrī tika skatīti šādi jautājumi, kas saistīti ar DP īstenošanu: 

- ES fondu investīciju finanšu un fiziskais progress, vadības un kontroles sistēmas darbība 

un aktualitātes, finanšu instrumentu ieviešana un lielo projektu ieviešanas progress; 

- AI sniedza informāciju par progresu un rezultātiem 1.3.1.1.6.apakšaktivitātes  „Atbalsts 

darba vietu radīšanai” ieviešanas progresu; 

- IUB informēja par jaunajām iepirkumu procedūru normām, bet VI pārstāvis par 

aktualitātēm 2007.-2013.g. izvērtēšanas procesos; 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=490
http://komitejas.esfondi.lv/
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450. 2013.gadā notika sešas rakstiskās procedūras, kuras kopumā vērtējamas kā efektīvas – no 16 

lēmumprojektiem tika pieņemti 13 lēmumi (t.sk. 1 lēmums par 1DP ieviešanas 2012.gada 

ziņojumu). 

2.7.3. Informācija par ikgadējām sanāksmēm ar Eiropas Komisiju par ES fondu 

ieviešanu 

451. Ikgadējā tikšanās ar EK  (DG EMPL) notika 2013.gada 3.oktobrī. Tikšanās laikā tika sniegta 

informācija par ESF ieviešanas  finanšu un fizisko progresu, tostarp finanšu instrumentu 

ieviešanu, problēmjautājumiem,  izvērtējumiem un  aktuālo informāciju par vadības un kontroles 

sistēmu, kā arī  galvenajiem izaicinājumiem ESF īstenošanā 2007. -2013. gada periodā saiknē ar 

nākamajam plānošanas periodam izvirzītajiem uzdevumiem. Atšķirībā  no līdzšinējās prakses 

diskusijās iesaistījās arī uzaicināto atbildīgo iestāžu – IZM, LM un EM pārstāvji, kas diskusiju 

padarīja saturiski daudzpusīgāku.   

452. Joprojām  ieviešanas  progresa informācijas analīzē liela uzmanība tika pievērsta    uzraudzības 

rādītāju sasniegšanas progresam, iespējamiem riskiem atsevišķās jomās, kurās ESF aktivitāšu/ 

projektu ieviešanas gaita var kavēt savlaicīgu rādītāju sasniegšanu plānotajā  apjomā (piem., 1.5. 

prioritātes pasākumos).   

453. EM informēja par pasākumiem saistībā ar EK audita ziņojumā  par finanšu instrumenta ieviešanu 

konstatētajiem trūkumiem finanšu instrumenta vadības un kontroles sistēmā un EM, LHZB un 

LIAA paveikto ieviešanā rīcības plāna ieviešanā un 1.3.1.2. aktivitātes „Atbalsts 

pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” pārveidē – izslēdzot no aktivitātes 

atbalstāmajām darbībām grantus saimnieciskās darbības nodrošināšanai un apmācību izmaksas,  

bet grantus aizdevumu dzēšanai aizvietojot ar procentu likmes subsīdiju, vienlaikus meklējot 

iespējas apmācību finansēšanai EM izstrādātas jaunas valsts atbalsta programmas ietvaros. 

454. Informācija tika sniegta arī par apmācību aktivitātēm nodarbinātības veicināšanai, kā arī  

progresu 1.3.1.1.6.apakšaktivitātes „Atbalsts darba vietu radīšanai” ieviešanā un uzsāktajām 

darbībām  jaunu  darba vietu izveidei atbilstoši plānošanas dokumentos izvirzītajiem 

nosacījumiem, ņemot vērā, ka  noslēdzies projektu iesniegumu vērtēšanas process, kurā 

apstiprināti visi 6 projektu iesniegumi. Atsaucoties uz vienošanos, kas panākta VI sadarbībā ar 

EM turpmāk jāsniedz 1.3.1.1.6. apakšaktivitātes ceturkšņa ieviešanas progresa informācija. 

455. Saistībā ar jauniešu bezdarba mazināšanas iniciatīvu LM un IZM sniedza ieskatu paveiktajā un 

sasniegtajos rezultātos 2007.-2013. gada periodā īstenoto ESF aktivitāšu  ietvaros, kā arī plānoto 

jauniešu garantijas pasākumu īstenošanu Latvijā  2014. – 2018. gadā.  

456. IZM īstenoto aktivitāšu kontekstā  tika aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar ESF atbalstu zinātnei, 

kā arī augstākās izglītības pilnveides iniciatīvām. 1.1.1.2. aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste 

zinātnei” joprojām pieejams apjomīgs finansējums (t.sk. valsts  budžeta virssaistības) zinātnisko 

darba grupu atbalstam,  kas ir radījusi ievērojamu pievienoto vērtību zinātnei, piesaistot jaunus 

zinātniekus un radot jaunas pētniecības grupas. Vienlaikus tika atzīmēti arī pastāvošie riski  

attiecībā uz zinātnieku grupu  ilgtspējīgu darbību ierobežotā finansējuma dēļ, tāpēc īpaši svarīga 

ir 2007. – 2013. gada perioda izsvērta sasaiste ar nākamajā plānošanas periodā iespējamām 

atbalsta formām zinātniskas darbības veicināšanai.   

457. Jautājumi, kas saistīti ar augtākās  izglītības studiju programmu izvērtējuma rezultātiem, kā arī 

doktora grādu statusu IZM pārziņā  esošajos ESF projektos, ir risināmi IZM kā nozares 

ministrijas ietvaros, sniedzot detalizētu informāciju DG EMPL pēc lēmumu pieņemšanas.     

458. Nākamā ikgadējā tikšanās ar EK par ESF ieviešanas jautājumiem plānota 2014.gada septembrī  

– oktobrī. 
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2.7.4. ES fondu vadības informācijas sistēma 

459. VIS veidota kā centrāla tīkla sistēma, kas pieejama visām ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām (vadošā, maksājumu, revīzijas, sertifikācijas, atbildīgās, sadarbības iestādes, IUB). 

Sistēmā tiek uzkrāti dati par 2004-2006.gada ES struktūrfondu un KF un 2007-2013.gada ES 

fondu finansētiem projektiem. 

460. ES struktūrfondu un KF vadības informācijas sistēma ir viens no galvenajiem instrumentiem 

efektīvas ES fondu uzraudzības nodrošināšanai. 

461. Datu ievade VIS notiek, izmantojot ekrānformas vai transportējot datus no atbildīgo un 

savdabības iestāžu lokāfelajām informācijas sistēmām (datu transports tiek nodrošināts no: 

CFLA, LIAA, SIF, VRAA,VIAA). Datu ievadē ar ekrānformu palīdzību tiek lietotas Microsoft 

InfoPath 2007 datu apstrādes formas, ar kurām iespējams nodrošināt plašu funkcionalitāti 

(piemēram, automātiska lauku aizpildīšana, meklēšana un aizvietošana, eksporta iespējas) un 

augstu datu kvalitāti (piemēram, vērtības tiek pārbaudītas pēc iepriekš definētiem parametriem). 

462. Datu analīzes rīka funkcionalitāte tiek nodrošināta, izmantojot biznesa analīzes platformu 

MicroStrategy 9 un Microsoft standarta programmatūru. Datu analīzes rīka funkcionalitāte 

nodrošina standarta un nestandarta pieprasījumu veidošanu un rezultātu iegūšanu, datu analīzi no 

augstākā līmeņa uz zemāko, rezultātu eksportu uz citiem formātiem un citas datu analīzei 

svarīgas funkcijas. 

463. Salīdzinot VIS lietotāju skaitu un izmaiņu dinamiku, jāsecina, ka pēdējos gados lietotāju skaits 

ir salīdzinoši nemainīgs – aptuveni 700 – 730 lietotāju līmenī. Ņemot vērā esošā perioda ejošo 

aktivitāšu skaita samazinājumu, paredzams, ka turpmākos gados varētu nedaudz samazināties 

aktīvo lietotāju skaits, kurš daļēji tiks kompensēts ar pieaugošo lietotāju skaitu nākamā perioda 

IT sistēmā.  

464. Līdz 2013.gada beigām kopā visās darbības programmās VIS uzkrāta informācija par aptuveni 

11 950 esošā ES fondu plānošanas perioda projektiem (t.sk. 1DP - 2 741 projekts) (iesniegtie 

projekti līdz 31.12.2013, t.sk. noraidītie) 6,23 miljardu euro apmērā (t.sk. 1 DP - 8,9 milj. euro) 

(ES fondu daļa), finansējuma saņēmējam veiktajiem maksājumiem aptuveni 3,29 miljardu euro 

apmērā (t.sk. 1DP - 5,4 milj. euro) (ES fondu daļa), kā arī par veiktajām pārbaudēm, 

neatbilstībām, atgūstamajiem maksājumiem, rādītājiem.   

465. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2013.gadā tika nodrošināta VIS ievadīto datu  pastāvīga 

pārbaude un kvalitātes uzraudzība: 

 Lai visām iesaistītajām pusēm nodrošinātu vienotu izpratni par datu vadīšanu VIS, 

2010.gada decembrī VI sagatavoja biznesa rokasgrāmatu47, kas vienkopus apkopo 

uzdotos jautājumus un vadošās iestādes sniegtās atbildes un skaidrojumus par VIS 

lietošanu. 2013.gada laikā tā aktualizēta un papildināta četras reizes (03/2013, 05/2013, 

05/2013; 08/2013), ņemot vērā uzlabojumus sistēmā un identificētos problēmjautājumus, 

kuriem bija nepieciešami papildus detalizēti skaidrojumi. Biznesa rokasgrāmata pieejama 

VIS sadaļā „Palīdzība”; 

 Atbilstoši starpresoru vienošanās noteiktajam, datiem, kas ir ievadīti VIS vai automātiski 

tiek transportēti no lokālās informācijas sistēmas uz VIS, jābūt pilnīgi un pareizi 

ievadītiem. Dati, kas nav ievadīti pilnīgi (visi obligāti aizpildāmie lauki), vai dati, kas ir 

ievadīti nepareizi (piemēram, lauks, kurā jābūt ievadītam ciparam, ir aizpildīts vārdiem), 

tika noraidīti datu pārbaudes procesā. Nepilnīgi vai nepareizi dati tika noraidīti datu 

importa procesā. Sistēmā iestrādāts „četru acu princips”, kas nozīmē, ka viens lietotājs 

                                                 
47 VIS biznesa rokasgrāmata pieejamā šeit -

http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/VIS/VIS_biznesa_rokasgramata_v1.07.pdf 

http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/VIS/VIS_biznesa_rokasgramata_v1.07.pdf
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ievada datus, savukārt otrs lietotājs pārbauda datus un apstiprina to pareizību. Dati, kas ir 

ievadīti ES fondu VIS sistēmā, bet nav apstiprināti, netika iekļauti standartpārskatos un/ 

vai datu analīzes rīka datu izvilkumos; 

 Papildus VI izstrādāja datu kvalitātes (datu integritāte, uzticamība un pilnīgums) 

pārbaudes lapas, kuras reizi mēnesī aizpildīja AI/SI un iesniedz vadošajā iestādē (noteikts 

starpresoru vienošanās). Katrai institūcijai, kas ievada vai automātiski transportē datus 

VIS, bija papildus jāpārbauda ievadītie vai transportētie dati, izmantojot datu analīzes 

rīku un aizpildot datu kvalitātes pārbaudes lapu. Pārbaudes lapai jābūt aizpildītai par katru 

darbības programmas aktivitāti, kas ir attiecīgās institūcijas pārziņā. Ja informācija, kas 

ir lokālajā informācijas sistēmā, vai institūcijām pieejamā informācija neatbilst tai 

informācijai, kas ir ievadīta vai transportēta centrālajā informācijas sistēmā (VIS), 

institūcijām bija jānorāda šīs pozīcijas un jāizskaidro nepilnības. Starpresoru vienošanās 

ar atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm nosaka, ka šādas nepilnības ir jānovērš 

10 darbdienu laikā no nepilnības konstatēšanas brīža. Reizi mēnesī pēc atbildīgo un/vai 

sadarbības iestāžu datu kvalitātes pārbaužu lapu saņemšanas, vadošās iestādes atbildīgie 

darbinieki izvērtēja un pārbaudīja atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu sniegto 

informāciju par datu kvalitāti VIS sistēmā saskaņā ar iekšējo kārtību. Ja tika konstatētas 

neatbilstības datos un/vai datu kvalitātes lapās, par to tika ziņots atbildīgo un/vai 

sadarbības iestāžu atbildīgajiem darbiniekiem, kuru uzdevums ir novērst identificētās 

neatbilstības; 

 Tāpat VI katru mēnesi veica ievadīto vai transportēto datus pārbaudi, lai nodrošinātu, ka 

visi nepieciešamie dati saskaņā ar biznesa loģiku ir ievadīti (piemēram, līdz ar projekta 

statusa maiņu, dati pieaug). Ja VI konstatēja nepilnības ievadītajos vai transportētajos 

datos, tā informēja AI/SI, kurai atbilstoši starpresoru vienošanās nepilnības bija jānovērš 

10 darbdienu laikā no brīža, kad saņemta informācija no vadošās iestādes.  

 Par būtiskām nepilnībām VIS datu kvalitātē VI sniedza informāciju sertifikācijas iestādei, 

sniedzot ikmēneša apliecinājumu par VIS datu pilnīgumu un korektumu48. 

466. 2013.gada laikā sistēmā veiktās izmaiņas var iedalīt divos lielos blokos: 

 Funkcionālie uzlabojumi un izmaiņas sistēmā, kas bija nepieciešami lai uzlabotu datu 

kvalitāti, detalizāciju un drošības aspektus sistēmā. Piemēram, projekta pārbaužu sadaļā 

tika ieviesti papildus lauki (pārbaudes beigu datums, ziņojuma sagatavošanas datums, 

piezīmes, atkāpes veida klasifikators), lai precīzāk identificētu aktuālāko statusu veiktajā 

pārbaudē, kā arī iespēju precīzāk grupēt pārbaudes pēc tajās konstatēto atkāpju veidiem. 

Neatbilstību sadaļā tika ieviesti papildus lauki, lai precīzāk identificētu finanšu korekcijas 

apmēru un skaidrojumu, klasificētu neatbilstību atklāšanas metodes, sasaistītu 

neatbilstības datus ar datiem atgūšanas sadaļā. No drošības aspekta viedokļa, sistēmā tika 

ieviesti papildus drošības uzlabojumi, kas novērš FM pasūtītajā ārējā drošības auditā 

identificētos riskus. 

 Izmaiņas sistēmā, kas saistītas ar euro ieviešanu Latvijā no 2014.gada 1.janvāra. Sistēmā 

tika būtiski pārstrādātas projekta līguma un budžeta sadaļas, maksājumu pieprasījumu, 

neatbilstību, atgūstamo maksājumu sadaļas, kā arī datu apmaiņas interfeisi, lai sistēmā 

uzkrātos datus konvertētu no LVL uz EUR un nodrošinātu korektu sistēmas darbību t.sk. 

finanšu datu atspoguļošanu un tālāku apstrādi euro valūtā.  

467. Paralēli esošās sistēmas darbībai, 2013.gada laikā VI organizējusi VIS attīstības grupas 

sanāksmes ar mērķi definēt piemērotāko IT risinājumu 2014.-2020.gada ES fondu IT sistēmai. 

                                                 
48 Vadošās iestādes 2014.gada 10.februāra iekšējā kārtība Nr.4.1. ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde sagatavo 2007.-

2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas atbilstības apliecinājumu 
Sertifikācijas iestādei 
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2013.gada 3.ceturksnī FM Informācijas Tehnoloģiju padome atbalstīja VI priekšlikumu nākamā 

perioda IT sistēmu veidot uz esošās CFLA projektu vadības informācijas sistēmas bāzes to 

papildinot ar jauniem moduļiem atbilstoši regulās definētajām un nacionāli identificētajām 

prasībām. 

468. Lai nodrošinātu sistemātisku pieeju un veicinātu lietotāju izpratni par datu analīzes rīka 

funkcionalitāti un iespējām datu kvalitātes nodrošināšanai, 2013.gadā kopumā tika organizēti 8 

semināri “ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda Vadības informācijas sistēmas datu analīzes rīka 

lietošana un iegūto rezultātu efektīva analīze ar Microsoft Office Excel 2007”. No tiem četri bija 

dalībniekiem ar pamata zināšanu līmeni, otri četri – ar padziļinātu zināšanu līmeni. Kopā tika 

apmācīti 56 cilvēki. 

2.7.5. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem 

2013.gadā veiktie izvērtēšanas pasākumi 

469. Izglītības politikas attīstības risinājumu plānotās ietekmes novērtējums. SIA „Dynamic 

University” ir veicis pētījumu ar mērķi novērtēt izglītības politikas attīstības risinājumu plānoto 

ietekmi. Pētījuma rezultātā veikts izglītības politikas attīstības risinājumu plānotās ietekmes 

novērtējums pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālā izglītībā, augstākā izglītībā, 

vērtībizglītībā, mūžizglītībā un tālākizglītībā. 

470. NVA nodarbinātības pasākumu novērtējums. SIA „Projektu un kvalitātes vadība” un SIA 

„Attīstības projektu institūts” veica pētījumu „NVA nodarbinātības pasākumu novērtējums”49 ar 

mērķi sniegt novērtējumu NVA nodarbinātības pasākumiem, kā arī priekšlikumus to pilnveidei. 

Pētījuma mērķu sasniegšanai lietota gan kvantitatīvo, gan kvalitatīvo pētījumu datu analīze. 

Pētījuma ietvaros novērtēta nodarbinātības pasākumu atbilstība dažādu bezdarbnieku grupu 

vajadzībām; izvērtēta nodarbinātības pasākumu īstenošana; veikts nodarbinātības pasākumu 

ietekmes uz mērķgrupu darbā iekārtošanos izvērtējums; analizēta NVA klientu apmierinātība un 

informētība par nodarbinātības pasākumiem. Pētījuma rezultāti ir atspoguļoti tematiski pa 

sadaļām. Katrā tematiskajā sadaļā ir sniegti atbilstoši dati, kas liecina par galvenajām 

konstatētajām likumsakarībām un secinājumiem. 

471. Pasaules Bankas pētījums „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais vai trūcīgais? 

Pēckrīzes politikas izvēļu izvērtējums”50. Pasaules Bankas pētījums veikts, jo līdz šim lēmumu 

pieņēmēju rīcībā nav bijuši kvalitatīvi pierādījumi un pietiekami nopietni pētījumi par to, kādas 

pārmaiņas notikušas sabiedrībā, kādu ietekmi krīze atstājusi uz iedzīvotāju ienākumiem, 

sabiedrības noslāņošanos, par darba tirgus piedāvātajām iespējām, kāda ir bezdarbnieku gatavība 

pieņemt darba piedāvājumus, kādas iedzīvotāju grupas visbiežāk pakļautas ilgstoša bezdarba 

riskam vai atkārtotam bezdarbam un izrietoši – nabadzībai. Pētījums atbild uz vairākiem 

jautājumiem: 

 Kas ir tie iedzīvotāji, kas izjutuši pastāvīgas grūtības darba tirgū? 

 Vai ir pierādījumi atkarībai no pabalstiem? Kādas ir iespējas mainīt nodokļu un pabalstu 

sistēmu tā, lai vienlaikus palielinātu aizsardzību un motivāciju strādāt? 

 Kā darbojas aktīvās nodarbinātības programmas, kāda ir to ietekme uz nodarbinātības 

iespējām un ko varam mācīties nākotnes politikas virzienu izstrādei?  

472. Pētījuma priekšlikumu sadaļā sniegtās rekomendācijas ir indikatīvas, vērtējamas valstī esošās 

budžeta situācijas kontekstā, t.sk. vērtējot arī situāciju citās nozarēs (izglītība, veselība, nodokļi) 

un nav ierobežotas laikā. 

                                                 
49 http://www.nva.gov.lv/docs/17_512b44ac311311.57839057.pdf 
50 http://www.lm.gov.lv/news/id/4617 

http://www.nva.gov.lv/docs/17_512b44ac311311.57839057.pdf
http://www.lm.gov.lv/news/id/4617
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473. Pētījuma rezultāti izmantoti politikas pasākumu pamatojumam, diskusijai par ES politikas fondu 

2014. – 2020.gadam plānošanas periodu, adresējot valstu specifiskās rekomendācijas, 

pilnveidojot ilgstošajiem bezdarbniekiem, bezdarbnieku grupām un sociālās atstumtības riska 

grupām paredzētos pasākumus, veidojot darba meklēšanas atbalsta un bezdarbnieku profilēšanas 

sistēmu. 

Izvērtēšanas plāna ieviešana 

474. 2013.gadā ES fondu izvērtēšanas plāns 2007 – 2013 ir ieviests atbilstoši plānotajām aktivitātēm. 

2014.gadā tiks veikti 4 izvērtējumi: 

1) „Vienkāršoto izmaksu, t.i. netiešo izmaksu nemainīgās (flat-rate) likmes, vienas vienības 

izmaksu, kopsummas maksājumu, piemērošanas analīze un metodoloģijas izstrāde 

piemērošanai ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā”, kura mērķis – izvērtēt 

vienkāršoto izmaksu piemērošanas pieredzi 2007. – 2013.gada plānošanas periodā, 

izvērtēt iespēju piemērot dažādus vienkāršoto izmaksu veidus noteiktajās ES fondu 

līdzfinansētajās jomās un, balstoties uz analīzes rezultātiem, izstrādāt metodoloģiju 

vienkāršoto izmaksu pamatošanai 2014. – 2020.gada plānošanas periodā; 

2) Izvērtējums „Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 

veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ieviešanas efektivitātes 

izvērtējums”, kura mērķis – izvērtēt 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto 

apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām 

apmācībām” ieviešanas efektivitāti, ietekmi uz nozarē nodarbināto kompetences līmeņa 

izmaiņām, un komersantu konkurētspējas paaugstināšanos; 

3) 2 tematiskie ex-post izvērtējumi ES Kohēzijas politikas fondu 2007. –  2013.gada 

plānošanas periodam, kuru tēmas tiks saskaņotas ES fondu Tematiskās izvērtēšanas 

konsultatīvajā darba grupā, t.sk. ir plānots veikt izvērtējumu par ES fondu ieguldījuma 

ietekmi uz VSID definēto mērķu un uzdevumu sasniegšanu un par DP prioritāšu 

īstenošanas ietekmi uz ES 2020 stratēģijas mērķu sasniegšanu. 

Rekomendāciju ieviešana 

475. Rekomendāciju ieviešanas plāns regulāri tiek aktualizēts ES fondu Tematiskās izvērtēšanas 

konsultatīvajā darba grupā, izvērtējot piedāvātās rekomendācijas. Kopumā Rekomendāciju 

ieviešanas plānā ir iekļautas 169 rekomendācijas, no kurām uz 2014.gada 1.janvāri ieviestas ir 

106 rekomendācijas jeb 63%, daļēji ieviestas – 37 (22%), nākotnē tiks ieviestas – 6 (%), bet 20 

(12%) rekomendācijas ir atzītas par aktualitāti zaudējušām. 
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Ilustrācija 24 Rekomendāciju ieviešanas progress uz 2013.gada 31.decembri 

 

476. Nozīmīgākās rekomendācijas, kuras ieviestas 2013.gadā ir šādas: 

1) 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējuma rekomendācija par kopēju 

pieeju rādītāju izstrādē plānošanas, ieviešanas un uzraudzības sistēmās. VI ir izstrādājusi 

rādītāju vadlīnijas, nosakot, ka rādītāju plānošana ES fondu 2014. – 2020.gadam 

nodrošina rādītāju aktualizāciju atbilstoši veiktajiem pasākumiem; 

2) 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējuma rekomendācija par ES fondu 

pieejamības nodrošināšanu, sekmējot par konkrētām jomām atbildīgo iestāžu savstarpējo 

sadarbību nepieciešamo atbalsta aktivitāšu plānošanā un īstenošanā, panākot, lai 

konkrētas aktivitātes/ apakšaktivitātes dažādās jomās ir vērstas uz vienota mērķa 

sasniegšanu. Iestāžu savstarpējās sadarbības uzlabošanai jānodrošina, ka visas aktivitātes 

pirms to apstiprināšanas tiek izvērtētas no savstarpējās atkarības viedokļa. Definētajām 

savstarpējām atkarībām ir jātiek dokumentētām, piemēram, vienas aktivitātes uzsākšana 

ir iespējama pēc citas pabeigšanas, vienas aktivitātes īstenošana jāveic kompleksā ar citu 

u.tml. Šīs rekomendācijas izpildi VI ir nodrošinājusi ES Kohēzijas politikas fondu 

2014. – 2020.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu projektu sagatavošanas 

procesā; 

3) 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējuma rekomendācija – nodrošināt 

zinātnisko pētījumu aktivitāšu īstenošanas reglamentējošo noteikumos finansējuma 

saņēmējiem saistošu prasību iestrāde – projektu ietvaros izstrādātos pētniecības darbus 

publicēt vienotā datu bāzē, piemēram, jau izveidotajā VKanc pētījumu un publikāciju 

datu bāzēs. 2013.gada janvārī stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka 

koordinācijas procesu un prasības visu pētījumu un novērtējumu publicēšanai Pārresoru 

koordinācijas centra uzturētājā datu bāzē; 

4) ES fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas efektivitātes izvērtējums, nosakot 

pieļaujamās kļūdas līmeni, zem kura neatbilstību un kļūdas novēršanas procedūra nav 

finansiāli efektīva, ir rekomendēts nodrošināt Vadības un informācijas sistēmas 

funkcionalitāti, lai ES fondu finansējuma saņēmēji maksājumu pieprasījumu ievadītu 

vadošas iestādei un pārējām ES fondu pārvaldībā iesaistītajām institūcijām 

20

106

37

6

Nav aktuālas (netiks ieviestas ) Ieviestas Daļēji ieviestas Tiks ieviestas nākotnē
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nepieciešamajā uzskaites formā, kas nodrošinātu atteikšanos no visa veida informācijas 

uzkrāšanas dažādās datu bāzēs, t.sk. excel tabulās. Rekomendācijas ieviešana ir cieši 

saistīta ar e-kohēzijas principiem – projektu iesniegumu formu unificēšana, projektu 

iesniegumu formām un dubultās finansēšanas kontrolei. Rekomendācijā tiek piedāvāts 

izveidot vienas pieturas aģentūru. VI ir nodrošinājusi Vadības un informācijas sistēmas 

funkcionalitātes uzlabošanu. 

2.8. Finanšu vadība un kontrole 

477. Šajā sadaļā aprakstīti pasākumi, kurus veica ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, lai 

nodrošinātu ES fondu ieviešanas kvalitāti un efektivitāti, to starp sniegts kopsavilkums par 

būtiskajām 2013.gadā veiktajām izmaiņām vadības un kontroles sistēmā, tās izvērtējumu, 

veiktajām vadības un kontroles sistēmas pārbaudēm (deleģēto funkciju pārbaudēm, 

virspārbaudēm, PPĪV, maksājumu pieprasījumu pārbaudēm, kā arī IUB un AI/SI veiktajām 

iepirkumu pirmspārbaudēm), ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditiem, sertificēto 

izdevumu revīziju51, kā arī sertifikācijas iestādes veiktajām pārbaudēm pirms izdevumu 

deklarāciju apstiprināšanas, iekļauta arī informācija par veiktajām finanšu korekcijām un atkāroti 

izmaksātu finansējumu atbilstoši Regulas Nr.1083/2006  98.panta 2.punktam. 

2.8.1. Vadības un kontroles sistēmas apraksts 

478. ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas mērķis ir nodrošināt efektīvu ES fondu 

vadību, un tās pamatā ir vienotas pamatprasības un pamatprincipi, kas noteikti Eiropas Kopienas 

un nacionālajos normatīvajos dokumentos. ES fondu vadības un kontroles sistēmas apraksts 

saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 21.panta prasībām no EK puses tika apstiprināts 2009.gada 

4.jūnijā. Vadības un kontroles sistēmas apraksts ir aktualizēts uz 2013.gada 30.jūniju un vadības 

un kontroles sistēmas aktuālā versija ir pieejamā vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=789. 

Galvenie 2013.gadā paveiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai 

ir aprakstīti 2.3. sadaļā „Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā, ES fondu sistēmas 

pilnveidošana un vienkāršošana”. 

2.8.2. Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums 

479. Atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta d) apakšpunktā noteiktajam RI sagatavo un 

iesniedz EK Gada kontroles ziņojumu un Atzinumu par ES fondu vadības un kontroles sistēmas 

darbības efektivitāti, lai nodrošinātu pietiekamu pārliecību, ka EK iesniegtās izdevumu 

deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to nodrošinot pietiekamu pārliecību, ka attiecīgie darījumi tika 

veikti likumīgi un pareizi. Gada kontroles ziņojums tiek izstrādāts un iesniegts EK līdz katra gada 

31.decembrim, izmantojot SFC2007 sistēmu, kā arī ir pieejams ES fondu tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854.  

480. Balstoties uz veikto vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātiem un sertificēto izdevumu 

izlases revīziju rezultātiem, 2013.gada 19.decembrī atbilstoši regulu prasībām RI iesniedza EK 

Gada kontroles ziņojumu un Audita atzinumu par Latvijā izveidotās ES struktūrfondu un KF 

vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti (visās trīs DP) un 2012.gadā deklarēto 

izdevumu likumību un pareizību.  

481. Balstoties uz RI ES fondu vadības un kontroles sistēmu auditu un darbību revīziju rezultātiem 

un iegūtajiem auditu pierādījumiem, RI secināja, ka Latvijā izveidotā ES fondu vadības un 

kontroles sistēma ir vērtējama 2.kategorijā (sistēma darbojas, taču tajā ir nepieciešami atsevišķi 

pilnveidojumi) un atklātais kļūdas līmenis ir 1.49%, kas ir zemāks par EK noteikto būtiskuma 

slieksni (2%), līdz ar to EK tika iesniegts audita Atzinums bez iebildēm. 

                                                 
51 RI, veicot sertificēto izdevumu izlases pārbaudes, pārbauda atsevišķus projektus. Kā arī veicot vadības un kontroles sistēmas auditus, lai gūtu 
pārliecību par EK definētajām pamatprasībām un kritērijiem, izlases veidā tiek atlasīts reprezentatīvs projektu skaits viedokļa sniegšanai 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=789
http://www.esfondi.lv/page.php?id=854
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482. Lai gūtu pārliecību, ka kopš SIA “Ernst&YoungBaltic” 2008.gada 15.septembra sniegtās 

akreditācijas atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 un Regulas Nr.1828/2006 58-60.pantos 

noteiktajām prasībām, ES fondu vadības un kontroles sistēmā nav notikušas būtiskas izmaiņas 

un ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina RI auditos izteikto ieteikumu ieviešanu, RI 

ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditu ietvaros izvērtēja veiktās izmaiņas sistēmā, kā arī 

sistēmas uzlabošanai izteikto ieteikumu ieviešanu. Rezultātā RI guva pietiekamu pārliecību, ka 

periodā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.oktobrim ES fondu vadības un kontroles 

sistēmā veiktās izmaiņas atbilst ES un LR normatīvajiem aktiem un ES fondu vadībā iesaistītās 

institūcijas kopumā nodrošina auditos izteikto ieteikumu ieviešanu. 

2.8.3. Deleģēto funkciju pārbaudes un virspārbaudes 

483. Šajā periodā VI deleģēto funkciju pārbaudes pamatā plānotas un veiktas izmantojot uz risku 

balstītu pieeju, pārbaudes plānojot un pārbaužu apjomā pamatā iekļaujot tās iestādes un jomas, 

kurās tika konstatēti trūkumi un izteikti ieteikumi to novēršanai. VI veikusi 12 deleģēto funkciju 

pārbaudes -  NVA, SIF, VK, VIAA, IZM, LIAA, VRAA, VARAM, EM, SM, VM un CFLA52. 

Pārbaudes netika veiktas LM un KM, ņemot vērā, ka iepriekšējā periodā šajās iestādēs trūkumi 

netika konstatēti vai tika konstatēti nebūtiski trūkumi.  

484. Tomēr, lai nodrošinātu atbilstošu uzraudzību no vadošās iestādes puses pār visu iestāžu deleģēto 

funkciju veikšanas atbilstību, 2014.gadā pārbaudes tiks veiktas visās ES fondu administrējošajās 

iestādēs. 

485. Tāpat VI turpināja veikt PPIV, kopumā nodrošinot 48 PPIV veikšanu (attiecīgi 1DP 5 

pārbaudes), t.sk. - 22 virspārbaudes  un 14 pēcpārbaudes, 8 PPIV, t.sk. 3 tehniskās pārbaudes un 

4 pēcuzraudzības pārbaudes. 

486. Kopumā 2013.gadā visu pārbaužu ietvaros ir izteikti 97 ieteikumi, kas ir par 61 ieteikumu jeb 

38% mazāk (2012.gadā tika izteikti 158 ieteikumi): 

 deleģēto funkciju pārbaužu ietvaros izteikti 64 ieteikumi; 

 PPIV ietvaros 33, no tiem 9 ieteikumi izteikti finansējuma saņēmējiem. 

Ilustrācija 25 VI pārbaužu rezultātā izteikto ieteikumu sadalījums 

 

 

487. Minētais  vērtējams pozitīvi un liecina, ka iestādes kopumā nodrošina atbilstošu deleģēto 

funkciju veikšanu un iestāžu darbības kvalitāte ir uzlabojusies.  

                                                 
52 Pārbaude ir veikta, bet pārbaudes ziņojums uz šī ziņojuma sagatavošanas brīdi ir saskaņošanas procesā. Indikatīvi CFLA pārbaudi plānots 
noslēgt un ziņojumu apstiprināt līdz 2014.gada marta beigām. 
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Ilustrācija 26 VI pārbaužu rezultātā izteikto ieteikumu ieviešanas statuss 

 
 

488. Visvairāk ieteikumu izteikti LIAA (25%),  SM (22%), VRAA (22%) un EM (12%). 

Ilustrācija 27 VI pārbaužu rezultātā iestādēm izteikto ieteikumu skaits katrā jomā 

 

489. Kopumā pārbaužu rezultātā ir gūta pārliecība, ka AI/SI 2007.-2013.gada plānošanas periodā 

saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006  59.panta otro punktu un 60.pantu deleģētās 

funkcijas pilda atbilstošā kvalitātē, taču ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi.    

2.8.4. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

Informācija par pārbaužu veikšanas metodiku 

490. Plašs pārbaužu projektu īstenošanas vietās sistēmas apraksts tika sniegts gadskārtējā ziņojuma 

par 2008.gadu53, kā arī informācija par būtiskajām izmaiņām, kas veiktas 16.02.2010. no jauna 

izdoto MK noteikumi Nr. 14054 piemērošanas metodikā, tika iekļauta gadskārtējā ziņojuma par 

2009.gadu 2.7.3.sadaļā ,,Pārbaudes projektu īstenošanas vietās”55 metodikā.  

491. Tā kā PPĪV ir viens no svarīgākajiem uzraudzības mehānismiem, ar kuru iespējams pārliecināties 

par ieguldīto investīciju atbilstību  plānotajam un sasniegtā rezultāta ilgtspējību, nepārtraukti tiek 

pilnveidots šo pasākumu veikšanas process. 

                                                 
53Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=913  
54 MK noteikumi Nr.140 ,,Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, SI vai AI veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā’’ 
55Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=913  
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492. 2013.gadā aktualizēta vadošās iestādes metodika par PPĪV56, kurā iekļauta virkne papildus 

nosacījumu kvalitatīvāku un izsekojamu pārbaužu projektu īstenošanas vietās veikšanai:  

a) Metodika nosaka nepieciešamību lielos projektus noteikt kā augsta riska projektus, 

neveicot tiem riska izvērtējumu, tādējādi visu šo projektu īstenošanas laiku tiek veikta 

pastiprināta to uzraudzība; 

b) Metodika ievieš jaunu pārbaudes projekta īstenošanas vietā veidu – daļējā pārbaude. Tā 

ir pārbaude, kurai netiek nodrošināts viss MK noteikumu Nr.140 13.punkta noteiktās 

pārbaudes prasības, bet šāda veida pārbaudes ir nepieciešamas, lai pārliecinātos par kādu 

noteikto projekta ieviešanas aspektu, piemēram, iepirkuma atbilstošu veikšanu utt., 

tādējādi AI/SI var papildus uzmanību pievērst konkrētā projekta riskantāka un 

problemātiskāka aspekta pārbaudes veikšanai; 

c) Metodikā iekļauta nepieciešamība, pārbaudot dubulto finansējumu, izmantot vadošās 

iestādes izstrādāto dubultfinansējuma matricu; 

d) Metodika papildināta ar kritērijiem, kādā veidā AI/SI var pārliecināties par finansējuma 

saņēmēja sniegtās informācijas par gūtajiem ieņēmumiem faktisko situāciju; 

e) Metodika papildināta ar nepieciešamību pārbaužu laikā pievērst lielāku uzmanību 

horizontālo prioritāšu rādītāju kvalitatīvajai sasniegšanai, kā arī  projekta pēcuzraudzības 

periodā pārliecināties par līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu paredzēto 

prasību attiecībā uz horizontālām prioritātēm ievērošanu; 

f) Metodikā iekļauta nepieciešamība, veicot pārbaudi attiecībā uz finanšu vadības 

instrumentiem, izlases veidā veikt pārbaudes arī projekta īstenošanas vietā pie gala 

atbalsta saņēmēja; 

g) Metodikā iekļauta prasība pārliecināties, ka komercdarbības atbalsts nav konstatējams 

aktivitātēs/apakšaktivitātēs un to projektos, kuros tas nav ticis sākotnēji plānots.   

493. VI ir aicinājusi AI/SI, kuras veic PPĪV, nodrošināt to iekšējo procedūru aktualizēšanu atbilstoši 

aktualizētajai metodikai. Par minēto nosacījumu ieviešanu VI gūs pārliecību, veicot deleģēto 

funkciju pārbaudes, kuru ietvaros tiks veikts arī iestāžu procedūru izvērtējums. 

494. Lai arī turpmāk VI varētu sekot līdzi, vai iestāžu procedūras atbilst VI un EK metodikām un 

vadlīnijām, iestādes kopš 2012.gada turpina augšupielādēt savas iekšējās procedūras (gan 

aktualizētās, gan iepriekš spēkā bijušās) FM iekšējā tīmekļa vietnē, tādejādi nodrošinot, ka VI ir 

pieejama aktuāla informācija par AI/SI iekšējām procedūrām, vienkāršojot un atvieglojot 

informācijas apriti šajā jomā. Turklāt visiem AI/SI darbiniekiem ir iespēja piekļūt minētajam 

iekšējo procedūru apkopojumam. 

495. 2013.gadā RI veica ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitātes auditu VI, AI 

un SI un izteica ieteikumus pārbaužu efektivitātes uzlabošanai, t.sk. par HP principu ievērošanu. 

Attiecīgi, VI ierosināja grozījumus MK noteikumos Nr.140 attiecībā uz visām HP un 2014.gadā 

ir plānots tos apstiprināt, paredzot papildināt ar nosacījumu, ka AI/SI, veicot pārbaudi, 

pārliecinās par līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteikto prasību ievērošanu 

attiecībā uz HP; atrunāt, kādos gadījumos AI/SI var veikt daļēju pārbaudi projekta īstenošanas 

vietā; noteikt, ka lielajiem projektiem projekta riska līmeni nevērtē, nosakot to kā augstu 

sākotnēji; skaidri noteikt pārbaudes rezultātus -  var būt tikai pozitīvs, ar iebildumiem vai 

negatīvs, kā arī veikt citus pilnveidojumus. 

 

                                                 
56 FM 2013.gada 10.oktobra metodika Nr. 12.2. ,,Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007.-2013.gada plānošanas periodā 
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1170   

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1170
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2013.gadā veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

496. 2013.gadā 1DP projekta  īstenošanas vietā veikto  pārbaužu  kopskaits  ir 272  un ir līdzvērtīgs 

2012.gada pārbaužu apjomam (267), tādējādi jāsecina, ka kopumā  pārbaužu intensitāte nav 

mainījusies. 2013.gadā pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļa bija  milj. euro savukārt 2012. 

gadā − 330,6 milj. euro.  

497. Salīdzinot ar 2012. gadu, 2013. gadā ir mainījušies  PPĪV  rezultāti. 2013.gadā lielākā daļa PPĪV 

ir ar pozitīvu rezultātu −  150  jeb 55%  (2012. g. −  48%), samazinājies PPĪV skaits ar 

iebildumiem, proti,  97 jeb 36% ( iepriekš 45%) un nedaudz pieaudzis pārbaužu skaits ar negatīvu 

rezultātu − 25 pārbaudes jeb 9% (iepriekš 7%).  

Ilustrācija 28 DP ietvaros 2013.gadā veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultāti 

 
 

498. Ņemot vērā pārbaužu līdzīgo intensitāti, jāsecina, ka kopumā uzlabojusies arī projektu ieviešanas 

kvalitāte.  

499. Līdzīgi ka iepriekš,  visvairāk pārbaužu veikušas NVA (64 pārbaudes  jeb 24%),   VIAA (59  

pārbaudes  jeb 22%), VRAA (51 jeb 19%), kā arī LIAA  (50 pārbaudes  jeb 18%)  un SIF  (38 

pārbaudes jeb 14%).  Ņemot vērā  konkrētu  aktivitāšu ieviešanas  statusu un finansējuma  

saņēmēju veidu  konstatējumi PPĪV var atšķirties. 

500. NVA administrētajos projektos PPĪV ar 51 % ir ar pozitīvu rezultātu, savkārt 30 pārbaudes jeb 

44 % bijušas ar iebildumiem.   Salīdzinot ar 2012.gadu, samazinājies to pārbaudēs konstatēto 

pārkāpumu skaits, kas saistīti ar iepirkumu procesa organizēšanu un noslēgto iepirkumu līgumu 

izpildi, kā rezultātā samazinājies šo pārkāpumu īpatsvars kopējā neatbilstību apjomā (2012.gadā 

– 61,4%, 2013.gadā – 46,7%). 2013.gadā veiktajās PPĪV divos projektos konstatēti pārkāpumi, 

kas saistīti ar nespēju pildīt līguma/vienošanās par projekta īstenošanu prasība (abos gadījumos 

līgumsaistības ar projekta īstenotāju ir pārtrauktas un izdoti lēmumi par neatbilstoši veiktajiem 

izdevumiem). 

501. Analizējot konstatēto atkāpju raksturu VIAA projektos, kuru rezultāti 49% gadījumos bijuši 

pozitīvi, jāsecina, ka pārkāpumi kopumā neliecina par sistēmiskiem trūkumiem un salīdzinot ar 

iepriekšējiem pārskata periodiem, nav novērojamas tendences par noteiktu pārkāpumu veidu 

pieaugumu vai par iepriekšējos periodos neidentificētiem pārkāpumu veidiem,  nav identificēta 

nepieciešamība papildus jau veiktajiem preventīvajiem pasākumiem. Kopumā konstatētie 

trūkumi tiek novērsti noteiktajos termiņos, atsevišķos gadījumos finansējuma saņēmējs trūkumu 

novēršanai lūdz termiņa pagarinājumu. 
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502. SIF  pārbaudēs ar iebildumiem (21) 80% gadījumu finansējuma saņēmējas bijušas NVO, kuru 

projektos konstatētas galvenokārt nepilnības grāmatvedības uzskaitē un dokumentācijas 

kārtošanā, kā arī tehniskas atkāpes, kuras ir novēršamas un SIF vērtējumā reālus neatbilstību 

riskus nerada. Savukārt VRAA veiktajās pārbaudēs ar  iebildumiem  (18) visbiežāk konstatētie 

trūkumi pašvaldību īstenotajos projektos ir saistīti ar publicitātes prasību neievērošanu, kā arī 

iepirkumu procedūru nepilnībām. Ne SIF, ne VRAA 2013. gadā nav PPĪV ar negatīvu rezultātu.  

503. VI analizē tendences arī katru ceturksni, lai lemtu par nepieciešamību ierosināt, vai pašai veikt 

kādus preventīvus sistēmas pilnveides vai korektīvus pasākumus. VI regulāri uzrauga PPĪV 

veikšanas procesu, lai tiktu ievēroti MK noteikumu57 nosacījumi, arī sniedzot ikmēneša 

apliecinājumu sertifikācijas iestādē atbilstoši izstrādātajai iekšējai kārtībai58  un MK not. Nr.419  

reizi gadā veicot arī veikto PPĪV intensitātes aprēķinu atbilstoši projektu risku līmeņiem, 

atspoguļojot iegūto informāciju AI un SI risku novērtējuma matricā, ko VI iesniedz Sertifikācijas 

iestādei reizi ceturksnī (skat. sadaļā „Darbības programmas ietvaros konstatētās neatbilstības”). 

2.8.5. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes DP ietvaros 

504. DP ietvaros tiek pārbaudīti visi iesniegtie maksājumu pieprasījumi, tādējādi,  maksājumu 

pieprasījumu pārbaudes ļauj savlaicīgi konstatēt neatbilstoši veiktos izdevumus un neveikt 

maksājumu finansējuma saņēmējiem par tiem. 

505. 2013.gadā veiktajās maksājumu pieprasījuma pārbaudēs 1 DP  pārbaudīti 52259 projekti. 

Pārbaudīto projektu kopējā maksājumu pieprasījumu summa (ES fondu daļa) ir 87,4 milj. euro, 

savukārt kopējā pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiālā ietekme ir tikai 490 tūkst. euro jeb 0,6% 

no kopējās pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļas, kas ir vērtējams kā kopumā apmierinošs 

rezultāts. 

506. Izvērtējot informāciju par maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem ar 

finansiālo ietekmi, var secināt, ka visvairāk pārkāpumu 2013.gadā bijuši  saistīti ar aktivitāšu 

ieviešanas noteikumiem neatbilstošu izdevumu iekļaušanu maksājumu pieprasījumos, kā 

izdevumu veikšanu atsevišķās pozīcijās neievērojot aktivitāšu noteikumos iekļauto no projekta 

kopējām izmaksām procentuāli noteiktos limitus. Mazāk izteikti pārkāpumi, kas saistīti  ir 

iepirkuma vai konkurences normu neievērošanu, kas skaidrojams gan ar iepirkumu 

pirmspārbaudēm, gan ar 1DP projektu ieviešanas statusu , kad aktivitātes samazinājies veicamo 

iepirkumu kopapjoms ( informāciju par 1 DP ietvaros konstatētajām neatbilstībām skat. arī sadaļā 

,,Darbības programmas ietvaros konstatētās neatbilstības”. 

507. Jāatzīmē, ka lielākā daļa atklāto trūkumu ar finansiālo ietekmi tiek konstatēti, veicot maksājumu 

pieprasījumu pārbaudi pirms atmaksas veikšanas vai tiek ieturēti no nākamā maksājuma, tādējādi 

novēršot nepieciešamību uzsākt procedūru par neatbilstoši veikto izmaksu atgūšanu.  

508. Kopumā VI ir guvusi pārliecību, ka iestādes nodrošina maksājumu pieprasījumu izskatīšanu 

atbilstošā kvalitātē un nav konstatēta ietekme uz izdevumu attiecināmību.  

2.8.6. Iepirkumu pārbaudes 

509. 2013.gadā tika pieņemti grozījumi PIL, kas stājās spēkā attiecīgi 2013.gada 1.augustā, 

20.septembrī, 18.oktobrī un 2014.gada 1.janvārī. To būtība saistīta ar nepieciešamību precizēt 

esošās PIL normas, ņemot vērā gan IUB piešķirto administratīvo sodu piemērošanas funkciju par 

publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu pārkāpumiem, gan PIL 8.2 panta kārtībā veikto 

                                                 
57 2010.gada 16.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, SI vai AI veic pārbaudi Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā”. 
58Vadošās iestādes 2010.gada  30.decembra kārtība Nr.4.1. ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde sagatavo apliecinājumu par 
būtisku trūkumu Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmā neesamību, Regulas  Nr.1083/2006 60.pantā minēto darbību izpildes 

nodrošināšanu un VIS iekļauto datu kvalitātes atbilstību’’ 
59 Iekļauta informācija par visās TP aktivitātēs (arī 2DP un 3DP) veiktajām maksājumu pieprasījumu pārbaudēm, jo ministriju īstenotajos TP 
projektos nav iespējams pilnīgi precīzi nodalīt katras no TP aktivitāšu īpatsvaru. 
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iepirkumu procedūras piemērošanas līgumcenu sliekšņus, gan nepieciešamību papildināt 

normatīvo regulējumu, lai mazinātu administratīvo slogu iepirkuma procedūrās, kā arī ar valūtas 

maiņu no latiem uz euro saistībā ar Latvijas pievienošanos Eirozonai 2014.gada 1.janvārī. Tai 

skaitā ir pieņemti grozījumi, kas paredz no 2014.gada 1.janvāra pašvaldību un to iestāžu 

pienākumu veikt iepirkumus centralizētajā iepirkumu sistēmā vai ar tās starpniecību.  2014.gada 

1.janvārī stājās spēkā PIL grozījumi, kas paredz MK noteiktās un VRAA izstrādātās elektronisko 

izziņu sistēmas izmantošanu PIL noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudē. 

510. Attiecībā uz iespējām ārvalstu pretendentiem pieteikties Latvijā īstenotajos ES fondu projektos 

jāmin, ka 2013.gadā nav notikušas būtiskas izmaiņas. IUB mājaslapā internetā ir pieejami 

Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma paziņojumi 

par izsludinātajiem iepirkumiem (tikai latviešu valodā), tomēr iepirkumu paziņojumi, kuru 

paredzamā līgumcena pārsniedz Ministru kabineta noteikumu Nr.519 „Noteikumi par publisko 

iepirkumu līgumcenu robežām” un Ministru kabineta noteikumu Nr.840 „Noteikumi par 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām” noteiktās līgumcenu 

robežas, tiek nosūtīti publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kur ir pieejams daļējs 

paziņojumu tulkojums visās ES oficiālajās valodās. 

511. Pirmspārbaudēm ir nozīmīga loma risku mazināšanā -  savlaicīgi tiek konstatētas neatbilstības/ 

nepilnības  iepirkuma dokumentācijā un norisē,  mazinās sūdzību saņemšanas un izdevumu 

neattiecināšanas risks. Vienlaikus tiek veicināta arī pasūtītāju izglītošana (īpaši attiecībā uz 

„mazajiem” pasūtītājiem), t.sk. valsts un pašvaldību izglītības iestādēs reģionos. 

512. Atbilstoši MK noteikumos Nr. 41960 noteiktajam  2013. gadā AI/ SI  turpinājušas  iepirkumu 

pārbaudes izlases veidā.  Kopā  2013. gadā 1 DP ietvaros ir veiktas 420 iepirkumu pārbaudes, no 

kurām 9 pārbaudes veicis IUB.  

IUB iepirkuma pārbaudes 

513. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību IUB 2013.gadā turpināja veikt ES fondu projektu 

iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida pārbaudes, vienlaikus 

ņemot vērā arī Ai/SI izteiktos lūgumus par konkrētu iepirkumu iekļaušanu IUB pirmspārbaužu 

plānā. 2013.gadā visās DP IUB ir veicis 112 iepirkuma procedūru pārbaudes un sniedzis 212 

atzinumus61, no kuriem 100 atzinumi ir ar iebildumiem, 111 pozitīvi atzinumi un 1 negatīvs 

atzinums. No kumulatīvajiem atzinumu rezultātiem 1DP ar iebildumiem - 3 atzinumi, pozitīvi 

atzinumi – 6 (skatīt ilustrācijā zemāk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 MK 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr. 419 ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas 

nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu’’ 
61 IUB informācija par atzinumu skaitu, neizdalot, cik projektu ietvaros atzinums ir sniegts 
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 Ilustrācija 291DP ietvaros IUB veiktās ES fondu projektu iepirkuma pārbaudes  

 

514. Kā būtiskākās problēmas darba organizācijā var minēt šādas: 

 atbildīgo un sadarbības iestāžu saskaņotie un IUB iesniegtie finansējumu saņēmēju 

sagatavotie iepirkuma plāni atsevišķos gadījumos sniedza informāciju tikai par jau 

veiktajiem iepirkumiem, nevis plānotajiem iepirkumiem; 

 atbildīgo un sadarbības iestāžu saskaņotie un IUB iesniegtie finansējumu saņēmēju 

sagatavotie iepirkuma plāni atsevišķos gadījumos neattiecās uz IUB kompetenci 

atbilstoši MK noteikumu Nr.419 31.punkta regulējumam; 

 AI/SI atsevišķos gadījumos savlaicīgi nelūdz iekļaut kādu iepirkumu pirmspārbaužu 

plānā, bet šādu lūgumu izsaka, kad jau ir notikusi piedāvājumu atvēršana, tādējādi vairs 

nav iespējams nodrošināt efektīvu dokumentācijas pirmspārbaudi (proti, novērst 

konstatētās neatbilstības dokumentācijā, veicot atbilstošus grozījumus). 

515. Iepirkuma dokumentācijā un procedūras norisē tika konstatētas šādas būtiskākās konstatētās 

neatbilstības: 

 PIL regulējumam neatbilstošu prasību izvirzīšana (piemēram, nepilnīgi noteikti PIL 

39.pantā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi vai arī noteikti papildu izslēgšanas 

nosacījumi, kādus neparedz PIL 39.pants; pretendentam tiek izvirzītas prasības attiecībā 

uz tā minimālo darbības laiku, prasības par konkrētiem standartiem u.tml.); 

 nereti nav pietiekami detalizēti atrunāta/ir neatbilstoši atrunāta līguma grozījumu 

veikšanas kārtība, kā to paredz PIL 67.1pants; 

 pasūtītājs, sniedzot piegādātājiem tādu papildu informāciju, kas pēc būtības groza 

iepirkuma dokumentācijas saturu, nereti šo informāciju uzskata („apzīmē”) par 

precizējumiem un nepublicē paziņojumu par grozījumiem IUB mājaslapā; 

 nepietiekami dokumentēta iepirkuma procedūras norises gaita, līdz ar to nav iespējams 

viennozīmīgi izvērtēt pieņemtā lēmuma par iepirkuma rezultātiem atbilstību; 

 nebūtisku trūkumu konstatēšanas gadījumā par neatbilstošiem atzīti pretendenta 

iesniegtie kvalifikācijas dokumenti, pirms pretendenta noraidīšanas nepieprasot tam vai 

kompetentai institūcijai izskaidrot vai papildināt iesniegtajos kvalifikācijas dokumentos 

ietverto informāciju; iesniegtā dokumentācija netiek vērtēta kopsakarā. 
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AI/SI iepirkuma pārbaudes 

516. Ilustrācijā iekļauta informācija par 2013.gadā AI/SI iepirkuma pirmspārbaudēm, kas veiktas 1DP 

projektos  dalījumā pa atzinumu veidiem (pozitīvie atzinumi norādīti ieskaitot veiktās 

pēcpārbaudes). 2013.gadā veikto pārbaužu kopskaits  ir 411, kas ir mazāk nekā 2012. gadā (527 

pārbaudes) un daļēji skaidrojams ar to, ka  liels skaits 1DP projektu ir ieviešanas beigu posmā un 

tajos iepirkumu skaits samazinājies un iepirkumi vairs nav aktuāli (īpaši SIF un VRAA pārziņā 

esošajās aktivitātēs). Joprojām salīdzinoši lielais pārbaužu skaits NVA un LIAA projektos – 

attiecīgi 184 pārbaudes  jeb 45% un 148 pārbaudes jeb 36% no kopējā pārbaužu skaita ) ir saistīts 

ar IPIA projektu ieviešanu, kā arī apmācību projektos veiktajām pārbaudām, kurās 89%-92%  

rezultāti bijuši pozitīvi.   

Ilustrācija 30 1DP ietvaros veiktās ES fondu projektu iepirkuma pirmspārbaudes 2013.gadā. 

 

517. Iepirkumos turpinājusies Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) izmantošana. Līdz 2013.gada 

beigām EIS nodrošināta 23 dažādu preču un pakalpojumu grupu katalogu darbība. EIS valsts un 

pašvaldību iestādes 2013.gadā iegādājušās preces 31,1 milj. euro apmērā, kas ir par 19% vairāk 

kā 2012.gadā. EIS apgrozījumam ir vērojama stabila pieauguma tendence, kas panākta, 

skaidrojot EIS priekšrocības, būtiski palielinot piedāvāto preču skaitu, kā arī uzlabojot to kvalitāti 

un ieviešot iespēju komplektēt preces atbilstoši individuālām prasībām. EIS darījumu rezultātā 

veikto piegāžu skaits pieaudzis par 29% salīdzinot ar 2012. gadu. EIS lietotāju pircēju skaits 

2013. gadā ir pieaudzis līdz 370 organizācijām (salīdzinājumam – 2010. gadā 169 pircēju 

organizācijas; 2011. gadā – 281 pircēju organizācija; 2012. gadā – 333 organizācijas). 

518. Aģentūras veiktais EIS efektivitātes novērtējums pierāda, ka tiešie ieguvumi no EIS 

izmantošanas (cenu starpība starp cenām EIS un vairumtirdzniecības cenām ārpus EIS) ar 

ticamības līmeni 95% un kļūdu intervālu +/- 10% ļauj valsts un pašvaldību iestādēm vidēji 

ekonomēt ap 18,5% budžeta līdzekļu, kas 2013.gadā veido 5,7 milj. euro.  

519. 2013.gadā kopā saņemtas 272 sūdzības par veiktajiem iepirkumiem ES fondu projektos visās trīs 

DP, kas ir par 2 sūdzībām mazāk nekā 2012.gadā. 79 jeb 29,0% sūdzību bijušas pamatotas, kas 

norāda, ka saglabājusies iepriekšējā gada tendence, kad katra trešā saņemtā sūdzība izrādījusies 

pamatota. Savukārt ievērojams skaits  sūdzību - 79 (29,0%) izskatīšana bija pārtraukta, t.sk. 56 

sūdzības jeb 20.5% bija atsauktas. Pastāv iespēja, ka šādu sūdzību iesniegšanas iemesls var būt 

projekta īstenošanas speciāla aizkavēšana.  2013. gadā citi sūdzību izskatīšanas rezultāti - 2  



 

104 
Gada ziņojums_1DP_VI_lv_05.06.2014.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2013.gads  

 

 

Tabula 10 2013.gadā saņemtās sūdzības un to izskatīšanas rezultāti 

Sūdzības izskatīšanas rezultāts 

Pozitīvs (sūdzība 

pamatota) 

Negatīvs (sūdzībai nav 

pamata) 

Sūdzības izskatīšana 

pārtraukta 
Sūdzības rezultāts 

2013 

% pieaugums 

salīdzinājumā 

ar 2012.gadu 

2013 

% pieaugums 

salīdzinājumā 

ar 2012.gadu 

2013 

% pieaugums 

salīdzinājumā 

ar 2012.gadu 

  

105 +28 - - - - 

pēc sūdzības izskatīšanas 

atļauts slēgt iepirkuma 

līgumu 

- - 78 -6 - - 

pēc sūdzības izskatīšanas 

ir aizliegts slēgt 

iepirkuma līgumu 

6 -50 - - - - 

pēc sūdzības izskatīšanas 

atstāts spēkā iepirkumu 

komisijas lēmums par 

procedūras pārtraukšanu 

- - 1 -89 - - 

pēc sūdzības izskatīšanas 

atcelts iepirkuma 

komisijas lēmums par 

procedūras pārtraukšanu 

- - - - 78 -10 

izbeigta iesnieguma 

lietvedība; pasūtītājs 

noslēdzis līgumu;       

atsaukti iesniegumi 

111 +18 79 -14 78 -10 Kopā 

 

520. 2013.gadā atbilstoši MK noteikumu Nr.419 36.1.apakšpunkta regulējumam IUB ir veicis 

pārbaudes par 7 ES fondu AI/SI iestāžu veiktajām pirmspārbaudēm, izvērtējot 11 iepirkumu 

dokumentāciju. IUB konstatējas šādas būtiskākās neatbilstības AI/SI veiktajās pirmspārbaudēs: 

 ietverti PIL neatbilstoši izslēgšanas nosacījumi (piemēram, paredzēti stingrāki 

izslēgšanas nosacījumi; neprecīzi/nepilnīgi minētas personas, uz kurām attiecināmi 

izslēgšanas nosacījumi u.tml.); 

 iepirkuma dokumentācijā (dažādos punktos) ir noteiktas atšķirīgas/pretrunīgas pieredzes 

prasības pretendentam/tā speciālistiem; 

 no iepirkuma dokumentācijas konstatējams, ka pasūtītājs par izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmību nav pārliecinājies PIL noteiktajā kārtībā; 

 līgumprojektā nav atrunāti nosacījumi attiecībā uz apakšuzņēmēju un personāla 

iesaistīšanas un nomainīšanas kārtību atbilstoši PIL 68.panta regulējumam; 

 iepirkuma pirmspārbaudē nav aizpildītas (faktiski nav izmantotas) Metodikas par 

iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu AI/SI pārbaudes lapas vai izmantotas neprecīzas 

pārbaudes lapas, kas neietver visus Metodikas pārbaudes lapā ietvertos jautājumus; 
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 no iepirkuma pārbaudes dokumentācijas nav konstatējams, ka pirmspārbaude ir veikta 

MK noteikumu Nr.419 izpratnē; atsevišķos gadījumos nav viennozīmīgi saprotams, kāda 

veida atzinums tiek sniegts – pozitīvs, ar iebildumiem vai negatīvs; 

 sniegti MK noteikumiem Nr.419 neatbilstoši atzinuma veidi (piemēram, atzinuma ar 

iebildumiem vietā faktiski bija sniedzams negatīvs atzinums). 

521. Minētie konstatējumi un biežāk pieļautas kļūdas tiek pārrunātas IUB iepirkumu pirmspārbaužu 

darba grupā. 

522. 2013.gadā IUB ir vadījis 4 darba grupas sanāksmes par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu, 

konstatēto problēmu risināšanu un Metodikas aktualizēšanu. Līdz ar to 2013.gadā IUB ir ne tikai 

konsultējis minētās iestādes pirmspārbaužu veikšanā, bet arī būtiski precizējis/papildinājis 

metodiku par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu AI/SI. 

2.8.7. Sertificēto izdevumu revīzija  

523. 1DP ietvaros 2013.gadā RI veica vienu sertificēto izdevumu regulāro revīziju. Revīzijas rezultātā 

tika pārbaudīti izdevumi 6,32% apmērā no kopējiem 2012.gadā deklarētajiem izdevumiem. 

524. Atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/200662 16.panta 2.punkta prasībām revīzijas ietvaros 

tika gūta pietiekama pārliecība, ka 1 DP ietvaros laika posmā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. 

sertificētie izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no ESF saskaņā ar ES un LR 

normatīvajiem aktiem. Konstatētās kļūdas sertificēto izdevumu periodā no 01.01.2012.-

31.12.2012. nepārsniedz būtiskuma līmeni. 

Tabula 11 DP ietvaros veikto sertificēto izdevumu regulārās revīzijas rezultāti 2013.gadā 

 

525. Lai gūtu pietiekamu pārliecību par to, vai RI viedoklis attiecībā uz atsevišķiem iekšējās kontroles 

sistēmas elementiem paliek nemainīgs un atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 

16.panta 2.punkta prasībām sertificētie izdevumi ir attiecināmi finansēšanai no ESF, RI veica 

papildus revīziju, kuras ietvaros izvērtēja individuāli riskantās vienības t.i. projektus, kuru 

ietvaros veiktie izdevumi laika periodā līdz 2012.gada 31.decembrim ir deklarēti EK un par 

kuriem Revīzijas iestādē ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt tos par paaugstināta riska 

projektiem.  

526. Atbilstoši Komisijas Regulas Nr.1828/20061 16.panta 2.punkta prasībām papildu revīzijas 

ietvaros tika gūta pietiekama pārliecība, ka 1 DP ietvaros laika posmā no 01.01.2010. līdz 

31.12.2012. sertificētie izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no ESF saskaņā ar ES un 

LR normatīvajiem aktiem. 

 

                                                 
62 Komisijas 08.12.2006. Regula (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz 

vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu. 
63 klasificēti kā „citi neatbilstoši veiktie izdevumi”, jo tika konstatēti ārpus izlases 

Revīzij

as 

veids 

Fon

ds 

Atsauce 

(KIK 

numurs

) 

Programm

a 

Sertificēto 

izdevumu 

revīzijas 

veikšanas 

periods 

Sertificētie 

izdevumu 

periods 

Deklarācijā 

iekļautie 

sertificētie 

izdevumi 

(EUR) 

Pārbaudītā 

sertificēto izdevumu 

summa 

Neatbilst

oši 

veiktie 

izdevumi 

(EUR) 

Citi 

neatbilsto

ši veiktie 

izdevumi
63 (EUR) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Regulār

ā 

revīzija 

ESF 

2007LV

051PO0

01 

1 DP 
"Cilvēkresu

rsi un 

nodarbinātī
ba 

01.01.2013.

-

30.06.2013. 

01.01.2012.

-

31.12.2012. 

122 848 
674,99 

7 758 

725,30 
6,32% 333,56 67,99 
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Tabula 12 DP ietvaros veikto sertificēto izdevumu papildu revīzijas rezultāti 2013.gadā 

Fonds 
Atsauce (KIK 

numurs) 
Programma 

Sertificēto izdevumu 

revīzijas veikšanas 

periods 

Citi izdevumi par 

kuriem tika 

veiktas papildu 

revīzijas 

Citi neatbilstoši 

veiktie izdevumi 

(EUR) (EUR) 

1 2 3 4 5 6 

ESF 2007LV051PO001 
1.DP "Cilvēkresursi un 

nodarbinātība" 
09.08.2013.-21.10.2013. 66 462,75 2 162,69 

 

527. Detalizēta informācija par sertificēto izdevumu revīziju ietvaros konstatēto kļūdu raksturu ir 

pieejama Gada kontroles ziņojumā, kuru RI iesniedz EK līdz katra gada 31.decembrim atbilstoši 

Regulas Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta d) apakšpunktā noteiktajam. Gada kontroles ziņojums 

ir pieejams ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=854.  

2.8.8. Sertifikācijas iestādes veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju 

apstiprināšanas  

528. Sertifikācijas iestādes pamatfunkcija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 61.pantu 

ir sagatavot un iesniegt EK apstiprinātas izdevumu deklarācijas un maksājumu pieteikumus, 

apliecinot, ka izdevumu deklarācijas ir pareizas un sagatavotas, izmantojot uzticamas 

grāmatvedības sistēmas datus, un to pamatā ir pārbaudāmi pamatojuma dokumenti, kā arī 

deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošajiem Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktiem un 

ir veikti saistībā ar darbībām, kas finansēšanai izraudzītas saskaņā ar programmai 

piemērojamiem kritērijiem un ievērojot Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktus.  

529. Lai gūtu pārliecību par EK iesniegtajās izdevumu deklarācijās iekļauto izdevumu attiecināmību, 

Valsts kase atbilstoši ES struktūrfondu un KF vadības likumā un Ministru kabineta 09.11.2010. 

noteikumos Nr. 1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi ES struktūrfondu un KF 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas 

sagatavošanas kārtība”  noteiktajam veic izdevumu deklarācijās iekļauto maksājuma 

pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas izlases veida pārbaudi AI/SI.  

530. Jau 2012.gadā sertifikācijas iestāde pilnveidoja metodiku izdevumu deklarācijā iekļauto 

maksājumu pieprasījumu pārbaudei, uzlabojot procedūru AI/SI pārliecības līmeņa noteikšanai, 

kā arī palielinot veikto maksājuma pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas izlases veida 

pārbaužu apjomu, iekļaujot pārbaudēs arī jomas (dubultā finansējuma neesamība, iepirkums), 

kas pirms tam  netika baudītas.  2013.gadā pārbaužu veikšana tika nodrošināta, izmantojot jauno 

metodiku, kā rezultātā pārbaužu ietvaros iepirkumu jomā tika identificēti vairāki pārkāpumi un 

no izdevumu deklarācijām ieturēti izdevumi, par kuru attiecināmību pastāvēja šaubas. Vairākos 

gadījumos Valsts kase kā sertifikācijas iestāde pēc konsultācijām ar IUB lūdza AI/SI piemērot 

finanšu korekciju projekta ietvaros. Dažus no identificētajiem pārkāpumiem nepietiekamas 

informācijas dēļ lūdzām pārvērtēt AI/SI un pēc argumentēta atzinuma saņemšanas lēmām par 

ieturēto izdevumu iekļaušanu izdevumu deklarācijās. 

531. Kalendārā gada sākumā tiek noteikts katras AI/SI pārliecības līmenis. Pārliecības līmeņa 

noteikšanai tiek izvērtētas procedūras, pārbaužu un auditu ziņojumos norādītie trūkumi, 

sertifikācijas iestādes veikto maksājumu pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas pārbaudes 

rezultāti u.c.. Pamatojoties uz katrai AI/SI noteikto pārliecības līmeni tiek noteikts  sertifikācijas 

iestādes veicamo maksājumu pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas (t.sk. dubultā 

finansējuma neesamības un iepirkuma pārbaudes) izlases veida pārbaužu biežums.  

532. Sertifikācijas iestāde maksājumu pieprasījumu izvēlē ir noteikusi vairākus kritērijus, paredzot, 

ka ir jāveic katras AI/SI administrējamās aktivitātes ietvaros veikto izdevumu pārbaude, nosakot, 

ka pārbaudei ir jāizvēlas lielākais maksājumu pieprasījums (ja iepriekš maksājuma pieprasījums 

šī līguma ietvaros jau ir ticis baudīts, tad jāizvēlas maksājuma pieprasījums ar nākamo lielāko 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854
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izdevumu sumu), kā arī jānodrošina dažādu izdevumu kategoriju (darba algas, 

piegāžu/pakalpojumu līgumu ietvaros veiktie  izdevumi u.c.) pārbaude.  

533. Papildus Valsts kase izdevumu deklarāciju sertifikācijas procesa nodrošināšanai katru mēnesi 

veic ES struktūrfondu un KF vadības informācijas sistēmā pieejamās informācijas par pārbaužu 

projektu īstenošanās vietā konstatēto un nenovērsto trūkumu analīzi, kā arī no RI saņemtajos 

ziņojumos (gan par darbību auditu, gan izveidotās vadības un kontroles sistēmas pārbaudēm) 

norādīto trūkumu analīzi, izvērtē iepriekš minētajos ziņojumos identificēto trūkumu ietekmi uz 

sertifikācijas procesu un izdevumu attiecināmību. Situācijās, kad Valsts kase ir saņēmusi 

informāciju no vadošās iestādes, vai citām ES Struktūrfondu un KF vadībā iesaistītām 

institūcijām vai publiskā telpā ir izskanējusi informācija (prese, TV u.c.)  par dažāda veida 

pārkāpumiem projektos, tiek lūgti skaidrojumi no vadošās iestādes, AI, SI, analizēta pieejamā 

informācija un pieņemts lēmums par attiecīgo izdevumu neiekļaušanu EK iesniedzamajā 

izdevumu deklarācijā. Skaidrojumi par ietekmi uz deklarējamo  izdevumu attiecināmību tiek 

pieprasīti AI/SI arī gadījumos, ja pārbaudēs projektu īstenošanās vietā ir konstatēti trūkumi, bet 

tie nav novērsti un pārskata periodā attiecīgā projekta ietvaros ir apstiprināts maksājums, 

nepieciešamības gadījumā maksājums tiek ieturēts no EK iesniedzamās izdevumu deklarācijas. 

Gadījumos, kad ir saņemts RI ziņojums un iestādes, kurās konstatēti trūkumi (neatbilstoši veikti 

izdevumi) tiem nepiekrīt, Valsts kase neatbilstoši veiktos izdevumus ietur no EK iesniedzamās 

izdevumu deklarācijas. Savukārt situācijas, kad AI/SI revīzijas iestādes noteiktajā termiņā neveic 

RI ziņojumos ieteiktos izvērtējumus un nepieņem lēmumu par izdevumu attiecināmību, katrs no 

gadījumiem tiek atsevišķi izvērtēts un tiek lemts par izdevumu ieturēšanu. 

534. Reizi mēnesī tiek izskatīta un izanalizēta VIS ievadītā informācija par konstatētajām un 

neslēgtajām neatbilstībām, to ietekmi uz izdevumu deklarācijā iekļauto izdevumu attiecināmību. 

Gadījumos, kad sertifikācijas iestādes rīcībā esošā informācija nav pietiekama trūkumu, to 

novēršanas procesa vai neatbilstību izanalizēšanai, tiek pieprasīta papildu informācija no AI/SI.  

535. 2013.gadā Valsts kase 1DP ietvaros izlases veidā pārbaudīja 50 maksājuma pieprasījumu 

pamatojošo dokumentāciju par summu 0,9 milj. euro. Diviem projektiem (t.sk.1 TP projektam) 

iepirkuma nolikumā  konstatēta  konkurenci ierobežojoša prasība. Vienam no projektiem pēc 

sertifikācijas iestādes ierosinājuma SI ir pieņēmusi lēmumu piemērot finanšu korekciju, par otra 

projekta izdevumu attiecināmību notiek viedokļu apmaiņa. 1 TP projektam tika konstatēts, ka 

noslēgtā līguma nosacījumi neatbilst iepirkuma nolikumā iekļautā līguma nosacījumiem. SI pēc 

mūsu ierosinājuma ir piemērojusi korekciju. Vienam projektam iepirkuma nolikumā konstatētā  

konkurenci ierobežojoša prasība, ko bija konstatējusi arī SI, bet tā kā lēmums par finanšu 

korekcijas piemērošanu nebija pieņemts un izdevumi par pakalpojumu līgumu, kura konstatēti 

pārkāpumi, bija iekļauti maksājuma pieprasījumā, tad minētā līguma izdevumi tika ieturēti no 

izdevumu deklarācijas līdz brīdim, kad tika piemērota finanšu korekcija. Pārējo projektu 

pārbaudei rezultāts – pozitīvs. Pārbaužu konstatējumi tika ņemti vērā pie izdevumu deklarāciju 

apstiprināšanas un attiecīgi samazinātas izdevumu deklarācijā iekļaujamās summas. 

536. Lai nodrošinātu regulā noteikto prasību izpildi un iesniegtu EK izdevumu deklarācijas, kurās 

iekļauti attiecināmi izdevumi, Valsts kase, kā jau minēts iepriekš, veic detalizētu VIS pieejamās 

informācijas, RI ziņojumos, publiskajā telpā, kā arī vadošās iestādes izdevumu deklarācijas 

apliecinājumā iekļautās informācijas un atbildīgo/sadarbības iestāžu apliecinājumos iekļautās 

informācijas analīzi un izvērtēšanu un izdevumus, par kuru attiecināmību nav gūta pilnīga 

pārliecība, neiekļauj EK iesniedzamajā izdevumu deklarācijā. Līdz ar to no 2013.gada decembrī 

1DP ietvaros EK iesniegtās izdevumu deklarācijas kopumā joprojām64 bija ieturēti izdevumi 1 

milj euro apmērā. 

                                                 
64 gadījumā, ja ir saņemta papildu informācija/skaidrojumi par ieturēto  izdevumu attiecināmību, un pēc dokumentācijas izvērtēšanas nepastāv 
šaubas par ieturēto izdevumu attiecināmību, tie tiek iekļauti Eiropas Komisijai iesniedzamajā izdevumu deklarācijā 
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2.8.9. ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi  

537. RI veica 16 sistēmu auditus, aptverot praktiski visas ES fondu administrēšanā iesaistītās 

institūcijas, tai skaitā, RI veica 3 horizontālos sistēmu auditus tādās jomās kā publicitātes 

uzraudzības sistēma, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas un vides aizsardzības prasību 

ievērošanas uzraudzības sistēma. Uz DP ir attiecināmi 13 vadības un kontroles sistēmas auditi. 

Sīkāka informācija par katru no auditiem, to galvenie konstatējumi un vadošās iestādes veiktā un 

plānotā rīcība trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai skatīt pielikuma Nr.5 Tabulu Nr.1.  

538. Apkopojot visu veikto sistēmu auditu rezultātus, RI nonāca pie secinājuma, ka Latvijā izveidotā 

ES fondu vadības un kontroles sistēma darbojas, bet atsevišķās jomās uzlabojumi ir 

nepieciešami.  

539. Visas institūcijas tika vērtētas atbilstoši 7 EK izvirzītajām pamatprasībām, kuras sastāv no 24 

vērtēšanas kritērijiem. Nosakot kopējo novērtējumu, RI piemēroja principu, ka institūcijas 

kopējais novērtējums nevar būt augstāks kā institūcijas zemākais kritērija/pamatprasības 

novērtējums. 

540. RI veikto sistēmu auditu un projektu revīziju ietvaros tika konstatētas atsevišķas sistēmiskas 

problēmas ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju iekšējās sistēmās. Tika konstatēts, ka 

atbildīgo/sadarbības iestāžu līmenī ir nepietiekama pirmā līmeņa pārbaužu kvalitāte un apjoms 

(publiskā iepirkuma pārbaudēs, maksājumu pieprasījumu pārbaudēs un pārbaudēs projektu 

īstenošanas vietās), kā rezultātā pastāv risks, ka savlaicīgi netiek atklātas būtiskas kļūdas 

projektos, kas var radīt finansiālas sekas.  

541. Tika arī identificētas atsevišķas savstarpēji saistītas/horizontālas problēmas publiskā iepirkumu 

nosacījumu kontroles jomā, kas ir arī biežākais neatbilstību avots (gan sistēmu auditos, gan 

projektu revīzijās). Projektu revīziju rezultāti uzskatāmi parāda (ilustrācija zemāk), ka konstatētie 

trūkumi publiskā iepirkuma jomā veido 92%  no visa konstatētā neatbilstību finansiālā apjoma.  

Ilustrācija 31 Projektu revīzijās konstatēto trūkumu ar finansiālu ietekmi īpatsvars, euro  

 

542. Identificējot pārkāpumus saistībā ar publisko iepirkumu, RI ir konstatējusi sekojošus gadījumus. 

a. tiek izvēlēta neatbilstoša iepirkumu procedūra papildus darbu gadījumos, kas 

galvenokārt radušies dēļ nepietiekami veiktas izpētes projektēšanas stadijā un 

nepilnībām tehniskajos projektos; 

b. pēc iepirkuma līguma noslēgšanas tiek veikti būtiski līguma grozījumi, kas pārkāpj 

vienlīdzīgas konkurences principus; 
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c. pretendentiem iepirkumos tiek izvirzītas diskriminējošas un līguma izpildei 

neadekvātas prasības. 

543. Lai pilnveidotu izveidoto publisko iepirkumu sistēmu ES fondu vadībā, 2012.gadā tika ieviesti 

vairāki pasākumi visu līmeņu institūcijās. Šo pilnveidojumu pozitīvā ietekme jau tika novērota 

RI 2013.gadā veiktajās pārbaudēs, tomēr, ņemot vērā, ka daļa iepirkumu ir veikti un administrēti 

pirms 2012.gada izmaiņu spēkā stāšanās, tad tos nevarēja ietekmēt šie sistēmas pilnveidojumi un 

kļūdas iepirkumos joprojām tika konstatētas. Papildus 2013.gadā ir ieviesta publiskā sektora 

iestāžu vadītāju un iepirkuma komisijas locekļu administratīvā atbildība par pārkāpumiem 

iepirkumu organizēšanā.  

544. Ieviesto pilnveidojumu efektu RI turpinās novērtēt 2014.gada pārbaužu laikā, kā arī sekos līdz 

sistēmu auditos un projektu revīzijās izteikto ieteikumu ieviešanai ES fondu vadības un kontroles 

sistēmas pilnveidošanai. 

545. 2013.gadā turpināts stiprināt iekšējā audita lomu ES fondu sistēmā, īstenojot vairākus iekšējos 

auditus un to ietvaros novēršot iespējamos trūkumus ES fondu vadības un kontroles sistēmā. 

Pārskata periodā FM Iekšējā audita departaments veica 3 auditus un 7 iestāžu veikto auditu 

ziņojumu izvērtējumus. Sīkāka informācija par katru no auditiem/izvērtējumiem, to galvenie 

konstatējumi un vadošās iestādes veiktā un plānotā rīcība trūkumu novēršanai un ieteikumu 

ieviešanai skatīt pielikuma Nr.5 Tabulu Nr.2. 

2.8.10. Citi ārējie sistēmas auditi 

546. 2013.gadā Eiropas Revīzijas palāta veica auditu "ESF līdzfinansētās darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” projektos", revidējot astoņus 1DP projektus. Revīzijas laikā 

netika konstatēti trūkumi, līdz ar to nav nepieciešama turpmākā rīcība.  

2.8.11. EK auditi   

547. Attiecībā uz DP 2013.gada ietvaros turpinājās darbības divu EK auditu ietvaros (skatīt tabulu), 

no tiem viens audits noslēdzies. Turpinājās darbs pie EK auditos izteikto ieteikumu ieviešanas, 

sniedzot EK auditoriem skaidrojumus un informāciju par izstrādāto rīcības plānu ieteikumu 

ieviešanai izpildi. 

Tabula 13 EK turpinātie auditi 2013.gadā 

Darbīb

as 

progra

mma 

Audits Audita mērķis Galvenie/ 

provizoriskie 

secinājumi/ 

ieteikumi 

Vadošās iestādes 

plānotā rīcība 

sistēmas 

pilnveidošanai 

1DP EK audita misija par revīzijas 

iestādes darbu par finanšu 

instrumentiem attiecībā uz 

ESF (aktivitātē 1.3.1.2. 

„Atbalsts pašnodarbinātības 

un uzņēmējdarbības 

uzsākšanai”). A-Rep – 1414.  

Gūt pārliecību par to, ka RI 

veiktais darbs atbilst Regulā 

(EK) Nr.1083/2006 

formulētajām prasībām.        DP  

“Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” - 

CCI2007LV051PO001 

finansēšanas vadības 

instrumentu izveides un 

īstenošanas revīzija.  

Pārbaudīt vadības un 

kontroles sistēmas uzbūvi, 

lietderību un efektivitāti saistībā 

ar finansēšanas vadības 

instrumentiem, ko izveidoja FM 

(VI), Valsts kase (AI) un 

Eiropas Savienības fondu 

revīzijas departaments (RI). 

Sistēma darbojas, 

bet konstatēti 

būtiski trūkumi. 

Veikti pasākumi 

trūkumu novēršanai 

saskaņā ar vadošās 

iestādes izstrādātu 

rīcības plānu. Par EK 

ieteikumu ieviešanas 

gaitu vairākkārt 

informēta EK, kas 

norādījusi, ka   būtiskie 

trūkumi ir  novērsti. 
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1DP, 

2DP, 

3DP 

EK audits „Atgūstamie un 

atgūtie maksājumi” Nr. 

2012/LV/REGIO/J2/1160/1  

 

Gūt pārliecību, ka 

sertifikācijas iestādē ir  veikti 

pietiekami pasākumi, lai veiktu 

atgūstamo summu uzskaiti un 

atgūtu nepamatoti veiktus 

maksājumus saskaņā ar 

piemērojamiem noteikumiem  

un nodrošinātu atbilstību 

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 

101. pantam. 

Sistēma darbojas 

labi, konstatēti 

atsevišķi trūkumi. 

Pēc EK iesniegtajiem 

skaidrojumiem par 

veiktajiem pasākumiem 

trūkumu novēršanai 

EK atzinusi ieteikumus 

par ieviestiem un 

slēgtiem. 

 

2.8.12. DP ietvaros konstatētās neatbilstības  

548. Līdz 2013.gada 31.decembrim 1DP ietvaros konstatēto neatbilstību apjoms ir 8,4 milj. euro 

(ieskaitot TP projektos konstatētās neatbilstības), jeb 1,3% no finansējuma saņēmēju pieprasītā 

finansējuma. 

549. 2013.gadā konstatēto neatbilstību apjoms ir bpubliskā finansējuma summa ir 6,3 milj. euro. 

Analizējot datus par 2013.gadu kopumā, secināms, ka konstatēto neatbilstību apjoms pieaudzis 

pakāpeniski un saistāms ar intensitāti, kādā tiek īstenoti projekti. Lielākais kāpums vērojams 

komersantu īstenotajos projektos, kad pēc EK audita tika pieņemti lēmumi par konstatētām 

neatbilstībām 5,3 milj. euro publiskā finansējuma aktivitātē 1.3.1.2. „Atbalsts pašnodarbinātības 

un uzņēmējdarbības uzsākšanai”(finanšu instruments), kas ir uzskatāms par vienreizēju 

gadījumu. 

550. Kopumā tendences par apjoma  un skaita ziņā konstatētajiem neatbilstību veidiem paliek 

nemainīgas. Lielākais neatbilstību apjoms (5,72 milj. euro) DP ir saistīts ar  dažādiem līguma 

pārkāpumiem (pārkāpumi ES fondu aktivitātes ieviešanas normu neievērošanā, līguma vai 

vienošanās par projekta īstenošanu neievērošana, LR normatīvo aktu pārkāpumi par 

grāmatvedības kārtošanu, komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par aktivitātes 

ieviešanu u.tml.). Neatbilstības par summu 375 tūkst. euro ir konstatētas iepirkuma vai 

konkurences normu pārkāpumu jomā (t.sk. veikti būtiski grozījumi iepirkuma līgumā, 

vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumi, papildu darbu veikšana un termiņa pagarināšana bez 

atbilstoša iepirkuma procedūras).  

551. Iepirkuma vai konkurences normu neatbilstībām ir tendence samazināties, jo AI un SI veic 

iepirkumu pirmspārbaudes. Tomēr konstatētās neatbilstības galvenokārt ir par iepirkumiem, kuri 

ir veikti pirms šādu pārbaužu uzsākšanas, līdz ar to lielākajai daļai iepirkumu, kuros konstatētas 

neatbilstības, nav veiktas iepirkumu pirmspārbaudes un secinājumus par iepirkumu 

pirmspārbaužu efektivitāti varēs izdarīt ilgākā laika periodā. Sagaidāms, ka nākotnē konstatētie 

pārkāpumi iepirkumu jomā arvien proporcionāli samazināsies, ņemot vērā iepirkumu 

pirmspārbaudēs atklātos un attiecīgi novērstos trūkumus. 
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Ilustrācija 32 DP ietvaros konstatētās neatbilstības dalījumā pa finansējuma saņēmējiem dati līdz 

31.12.2013. salīdzinājumā ar datiem līdz 31.11.2012.  (milj. euro) 

 

552. Kopumā vērtējot DP ietvaros konstatētās neatbilstības dalījumā pa finansējuma saņēmēja 

veidiem tendence pret iepriekšējo gadu ir nedaudz mainījusies. Konstatēto neatbilstību kopējo 

summu veido neatbilstības, kuras konstatētas komersantu īstenotajos projektos, kopumā 84,8% 

(5,32 milj. euro) no kopējā DP konstatētā neatbilstību apjoma. Valsts iestāžu un izglītības iestāžu 

īstenotajos projektos konstatētas neatbilstības ir samazinājušās – 4,7% un 4,6% no kopējā apjoma 

jeb attiecīgi 207,6 un 290,7 tūkst. euro. Šāda tendence lielā mērā saistāma ar aktivitāšu ieviešanas 

posmiem un intensitāti 2013.gadā. NVO  īstenotajos projektos neatbilstību apjoms nedaudz 

pieaudzis, savukārt pašvaldību īstenotajos projektos apjoms pamatos nav mainījies. Savukārt 

analizējot neatbilstības pēc skaita – visvairāk ir konstatētas NVO (130) un izglītības iestāžu 

projektos (111).  

553. Pēc pārkāpumu veida 2013.gadā vislielāko apjomu veido neatbilstības, kas klasificējamas „Cita 

neatbilstība”. Šāda veida neatbilstības pamatā konstatētas dažādu līguma nosacījumu pārkāpumu 

dēļ (dažādi pārkāpumi ES fondu aktivitātes ieviešanas normu neievērošanā, līguma vai 

vienošanās par projekta īstenošanu neievērošana, LR normatīvo aktu pārkāpumi par 

grāmatvedības kārtošanu, komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par aktivitātes 

ieviešanu u.c. pārkāpumi) – 5,72 milj. euro jeb 91% no kopējā neatbilstību apjoma.  

554. 2013.gadā konstatēts viens aizdomas par krāpšanu gadījums, kas atklāts NVO administratīvās 

kapacitātes stiprināšanas aktivitātē. SI nav pārliecība par konkrētajā adresē notikušajām 

aktivitātēm (vai tās ir notikušas citur vai nav notikušas), kā arī par mērķgrupas skaitu pasākumos. 

Turklāt finansējuma saņēmējs atskaitēs ir sniedzis nepatiesu informāciju. Līdz ar to pieņemts 

lēmums neattiecināt visas izmaksas, kas saistītas ar šīm aktivitātēm – 0,01 milj. euro apmērā. 
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Ilustrācija 33 DP ietvaros konstatētās neatbilstības 2013.gadā dalījumā pa to veidiem, publiskais 

finansējums  (milj. euro) 

 

555. 2013.gadā no 429 gadījumiem65 29 gadījumos par konstatēto neatbilstību bija nepieciešams un 

tika ziņots Eiropas Krāpšanas un apkarošanas birojam (OLAF) par kopējo summu 5,64 milj. euro 

(t.sk. 5,59 milj. euro no tiem ir bijuši deklarēti un 62,2 tūkst. euro nav deklarēti, bet ir daļa no 

konstatēto neatbilstību kopējās vērtības). Lai gan DP ietvaros tiek ieviesti daudzi liela apjoma 

projekti, skaita ziņā lielākais īpatsvars ir neliela finansiāla apjoma neatbilstības (līdz 10 tūkst. 

euro), kas tiek konstatētas valsts un izglītības iestāžu projektos. 

                                                 
65 Atspoguļotas visas 2013.gadā konstatētās neatbilstības. Ja neatbilstība ir dalīta, bet ar vienu numuru, šādas neatbilstības skaitītas kā divas 
atsevišķas neatbilstības. 
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Ilustrācija 34 DP ietvaros 2013.gadā atklāto neatbilstību skaits dalījumā pēc neatbilstību atklāšanas 

metodēm 

 

556. Dalījumā pa neatbilstību atklāšanas veidiem vislielākais neatbilstību īpatsvars (5,3 milj. euro jeb 

84,5% no kopējā neatbilstību apjoma) konstatēts EK auditā. Salīdzinoši liels (skaita ziņā 

lielākais) apjoms neatbilstību konstatēts maksājumu pieprasījumu pārbaudēs 529,9 tūkst euro, 

8,5%. Savukārt PPĪV atklāti 278,5 tūkst. euro, 4,4% no kopējā neatbilstību apjoma.  

Ilustrācija 35 DP ietvaros 2013.gadā konstatēto neatbilstību apjoms dalījumā pa neatbilstību atklāšanas 

veidiem, % no kopējā neatbilstību apjoma, tūkst. euro 

 

557. Līdz šim nav konstatētas būtiskas problēmas ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu. 

2013.gadā lielākoties neatbilstības tiek atgūtas, ieturot neatbilstību summu no kārtējā vai nākamā  

maksājuma pieprasījuma, pārējos gadījumos notikusi labprātīga atmaksa, kā arī avansa atmaksa 

līgumu laušanas gadījumos. Kopumā atgūti 8,3 milj. euro, kas ir 98,1% no kopumā konstatētajām 
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neatbilstībām (8,5 milj. euro), t.sk. 2013.gadā atgūti 6,17 milj. euro jeb 98,5% no 2013.gadā 

konstatēto neatbilstību un neatbilstoši veikto izdevumu apjoma DP ietvaros. 

558. Attiecībā uz 2013.gadā atgūtajiem maksājumiem iestādes ir apliecinājušas, ka projektu ietvaros 

atbrīvotie līdzekļi nav atkārtoti lietoti darbībai vai darbībām, kas ir bijušas korekcijas priekšmets 

atbilstoši Regulas Nr. 1083/2006 98.panta 3.punkta nosacījumiem. Minētais finansējums 

galvenokārt ticis pārdalīts atbildīgo iestāžu citu aktivitāšu īstenošanai. 

3. PRIORITĀŠU IEVIEŠANA 

559. Ziņojuma 3.sadaļā „Prioritāšu ieviešana” ir aplūkots līdz 2013.gada 31.decembrim sasniegtais 

finanšu un fiziskais progress prioritāšu līmenī, sniedzot arī informāciju par atsevišķiem 

pasākumiem, aktivitātēm vai apakšaktivitātēm, ja tajās novērots būtisks progress vai otrādi, ja 

konstatētas problēmas, kas kavējušas ES fondu apguvi. Detalizēta informācija par finanšu 

progresu sniegta ziņojuma 1. un 2. pielikumā, savukārt par DP un DPP noteiktajiem uzraudzības 

rādītājiem − 4.pielikumā. Informācija par 1.6.prioritātes „Tehniskā palīdzība” īstenošanu sniegta 

ziņojuma 5.sadaļā „Tehniskā palīdzība”. 

560. Līdz 2013.gada 31.decembrim no DP īstenošanai piešķirtā ESF finansējuma 583,1 milj. euro 

apmērā ir apstiprināts 996 projekti (2013. gadā 66 projekti apstiprināti) par 635,7 milj. euro jeb 

109,0% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma, noslēgti 990 līgumi par projektu īstenošanu 

(2013. gadā 62 līgumi)  633,9 milj. euro apmērā jeb 108,7% no pieejamā ES fondu finansējuma 

veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) 

537,8 milj. euro apmērā jeb 92,2% no pieejamā ES fondu finansējuma.   

561. Lai gan lielākā daļa projektu DP ietvaros tika apstiprināti jau plānošanas perioda sākumā un vēl 

2012.gadā bija vērojams salīdzinoši ievērojams apstiprināto projektu un noslēgto līgumu skaita 

pieaugums (17,3% un 13,4%), tad 2013.gadā šī tendence būtiski ir samazinājusies (5,5% un 

5,2%), kas liecina par plānošanas perioda noslēgšanos. Vienlaikus redzams, ka 2013.gadā ir 

ievērojams progress (17,5%) maksājumiem finansējuma saņēmējiem.  

562. Kopumā DP līmenī finanšu apguves progress vērtējams pozitīvi, maksājumu mērķi ir sasniegti 

pilnībā, lai arī prioritāšu līmenī finanšu apguves progress ir bijis atšķirīgs. Finanšu apguves 

mērķa sasniegšana un pārsniegšana saglabājusies prioritātēs „Augstākā izglītība un zinātne”, 

„Izglītība un prasmes”. Maksājumu progress pieaudzis prioritātē  „Nodarbinātības veicināšana 

un veselība darbā”. Savukārt lēnāka finansējuma apguve bijusi prioritātēs „Administratīvās 

kapacitātes stiprināšana” un „Sociālās iekļaušanas veicināšana”, kas daļēji skaidrojuma ar 

pabeigto projektu skaita pieaugumu un nepieciešamību precizēt noslēguma maksājumus – 

atbilstoši faktiski izlietotajam finansējumam, kas nereti ir plānots lielāks nekā faktiski.  
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Ilustrācija 36 Prioritāšu ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi 

finansējuma saņēmējiem līdz 31.12.2013. salīdzinājumā ar prioritātē piešķirto ES fondu finansējumu 

(milj. euro) 

 

3.1. Prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” ieviešana 

563. Prioritāte ir vērsta uz augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanu, motivācijas 

veicināšanu zinātniskajai darbībai un cilvēkresursu piesaisti augstākai izglītībai, zinātnei un 

pētniecībai, lai nodrošinātu augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu tautsaimniecības attīstībai 

svarīgās nozarēs, nostiprinātu cilvēku potenciālu zinātnes un pētniecības attīstībai, uzlabojot 

augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, piesaistot cilvēkresursus augstākai izglītībai, 

zinātnei un pētniecībai, kā arī palielinot studējošo skaitu maģistra un doktora studijās un veicinot 

motivāciju zinātniskajai darbībai. 

564. Prioritātei, kurā īstenoti divi pasākumi, pieejamais ES fondu finansējums ir 116,8 milj. euro jeb 

20,1 % no DP īstenošanai paredzētās ES fondu finansējuma. Līdz 2013.gada 31.decembrim ir 

noslēgti līgumi par kopējo summu 127,2 milj. euro jeb 108,8% no DP piešķirtā ES fondu 

finansējuma. Izmaksātais maksājumu apjoms finansējuma saņēmējiem, ieskaitot avansus un 

atmaksas valsts pamatbudžetā, sasniedzis 104,5 milj. euro jeb 89,4 % no pieejamā ES fondu 

finansējuma un 2013.gadā pieaudzis par 8,6%.  
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Ilustrācija 37 1.1.prioritātes ietvaros līdz 31.12.2013. apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un 

finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu (t.sk., avansi un atmaksas valsts pamatbudžetā)  ES fondu 

finansējums, pieejamais finansējums norādīts ar virssaistību ES fondu daļu, milj. euro 

 

 

Cilvēkresursu piesaiste zinātnei 

565. Prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne”  abos pasākumos 2013. gadā ir turpinājusies 

iepriekšējos gados uzsākto projektu īstenošana.  1.1.1.2. aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste 

zinātnei”, sasniegtais finanšu apguves mērķis 2013.gadam – 6,9 milj. euro − ir sasniegts 146,61% 

apjomā, kas skaidrojams ar jaunu 2.projektu atlases kārtas uzsākšanu un decembrī  apstiprināto 

projektu avansu izmaksu, kam ir bijusi būtiska loma aktivitātei noteikto iznākuma un rezultātu  

rādītāju sasniegšanā,  kuru vērtības  uz 2013. gada 31. decembri sasniegtas 66,4% apjomā.  

Atbalstu saņēmuši 664 atbilstoši pilna darba laika nodarbinātie pētnieki, kas ir 66,4% no DP 

plānotā un 96,2% no AI plānotā 2013. gadam. Salīdzinot ar 2012.gadu, pētnieku un vadošo 

pētnieku skaits augstskolās ir turpinājies palielināties.   

566. No prioritātē  īstenotajam aktivitātēm kā labās prakses piemēri  gan īstenošanas kapacitātes, gan 

sasniegto rezultātu  griezumā  minami 1.1.1.2. aktivitātē ”Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”     

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā66, Latvijas Universitātē67, Rīgas Stradiņa 

universitātē68, kā arī Elektronikas un datorzinātņu institūtā69 īstenotie projekti. Līdz ar 2013. gada 

2. pusgadā uzsāktajiem 2. kārtas projektiem tie vērtējami kā būtisks pienesums zinātniskas 

darbības kapacitātes veicināšanai un pētniecības potenciāla attīstībai  Latvijā. 

 

                                                 
66 http://sf.viaa.gov.lv/lat/#G/10/56.986002/24.0191787/1/176/417/D  
67 http://sf.viaa.gov.lv/lat/#G/10/56.9505166/24.1155179/1/187/127/D , http://sf.viaa.gov.lv/lat/#G/10/56.9505166/24.1155179/1/187/128/D , 

http://sf.viaa.gov.lv/lat/#G/10/56.9505166/24.1155179/1/187/124/D   
68 http://sf.viaa.gov.lv/lat/#G/10/56.9545017/24.0531489/1/274/429/D  
69 https://www.youtube.com/watch?v=AxHXvDlayDQ&feature=player_embedded  
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 Augstākā izglītība 

567. 1.1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” mērķis ir uzlabot augstākās izglītības studiju un 

programmu kvalitāti, palielināt studējošo skaitu maģistra un doktora studijās un paaugstināt 

akadēmiskā personāla profesionālo un pētniecisko kvalifikāciju.  

568. Pasākumā „Augstākās izglītības attīstība” noslēgto līgumu kopsummas sasniegusi  99,7 % no 

pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma, veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 54,6 

milj. euro jeb 89,4% no pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma (pieaugums 2013.gadā - 

6%). Finanšu apguves mērķi pasākumā ir sasniegti 3,2 milj. euro apjomā jeb 121,2% no plānotā. 

569. Jāatzīmē, ka pasākumā 2013. gadā jau noslēgusies 15 projektu ieviešana  (7 no tiem maģistrantu  

atbalstam, bet 8 – doktorantūras studiju programmu īstenošanai), kas atspoguļojas arī sasniegto 

rādītāju vērtībās, īpaši attiecībā uz doktorantūras studijām. 1.1.2.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts 

doktora studiju programmu īstenošanai”, kurā ESF atbalstu saņēmuši 1 914 doktorantūras 

studenti jeb 119,6% no DP plānotā, t.i., 95% no kopējā doktorantu skaita valstī. Iznākuma 

rādītāja pārsniegums ir saistīts ar to, ka apakšaktivitātē tika samazināts stipendiju apmērs par 

25% 1., 2. un 3. kursa doktorantiem, kā rezultātā atbalstu varēja saņemt lielāks doktorantu skaits, 

kā arī tika organizēta 2.projektu iesniegumu atlase, kā rezultātā palielinājās stipendiātu skaits. 

570. 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā 

personāla kompetences pilnveidošana” Augstākās izglītības padomes īstenotajā projektā ir 

izvērtēti visi 28 apstiprinātie augstākās izglītības studiju virzieni un 860 studiju  programmas. 

Jau kopš 2012. gada projekta pabeigšanas tā statuss ir neskaidrs, IZM un VIAA ir veikušas 

vairākas pārbaudes pārliecības gūšanai par risku neesamību. Vienlaikus ir konstatēti izdevumi 

7,5 tūkst. euro apmērā, par kuriem IZM un VIAA tālākos lēmumus plāno pieņemt indikatīvi 

2014. gada 2. ceturksnī. 

571. Kopumā prioritātē sasniegtais fiziskais progress atbilst finanšu progresam un ir vērtējams kā 

stabils, it īpaši 1.1.2.1.2. apakšaktivitātē „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”, kurā 

savlaicīgas finanšu plānošanas rezultātā izdevies palielināt atbalstu saņēmušo doktorantu skaitu. 

3.2. Prioritātes „Izglītība un prasmes” ieviešana 

572. Prioritātes mērķis ir nodrošināt zinoša, prasmīga un darba tirgus prasībām atbilstoša darbaspēka 

sagatavošanu, uzlabojot izglītības kvalitāti un pieejamību, sniedzot iespējas attīstīt un papildināt 

zināšanas visām sabiedrības grupām mūža garumā, kā arī stiprinot izglītībā un mūžizglītībā 

iesaistīto institūciju kapacitāti un uzlabojot sadarbību izglītības politikas veidošanā un 

īstenošanā. 

573. Prioritātē „Izglītība un prasmes”, kurai piešķirts ESF finansējums 127,8 milj. euro apmērā jeb 

21,9% no DP pieejamā ES fondu finansējuma 2013. gadā turpinājusies iepriekš uzsākto projektu 

īstenošana, kuru kopējās apstiprinātās izmaksas ir 137,2 milj. euro. Ievērojamais finansējuma 

palielinājums, kā rezultātā pārsniegts prioritātei piešķirtais ES fondu finansējums, skaidrojams 

ar valsts budžeta virssaistībām projektu īstenošanai 9,4 milj. euro apmērā.  

574. Līdz 2013.gada 31.decembrim finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 115,1 milj. euro 

apmērā jeb 90,1% no pieejamā ES fondu finansējuma (pieaugums 2013.gadā – 14,7%). 

Ievērojams veikto maksājumu progress sasniegts vairākās apakšaktivitātēs, kas būtiski sekmējis 

rādītāju sasniegšanas progresu.   
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Ilustrācija 38 1.2.prioritātes ietvaros līdz 31.12.2013. apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un 

finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu (t.sk., avansi un atmaksas valsts pamatbudžetā)  ES fondu 

finansējums, pieejamais finansējums norādīts ar virssaistību ES fondu daļu, milj. euro 

 

 

Vispārējas izglītības un profesionālās izglītības joma 

575. 1.2.1.pasākumā tiek īstenoti projekti par 88,5 milj. euro jeb 108,8% apmērā no pasākumam 

pieejamā ES fondu finansējuma. ES fondu finansējuma pārsniegšanu ietekmē valsts piešķirtās 

budžeta virssaistības par kopējo ES fondu finansējuma daļu 9,4 milj. euro. 2013.gadā 

finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 13,6 milj. euro apmērā savukārt kopumā finansējuma 

saņēmējiem  izmaksāti 70,9 milj. euro jeb 87,3% no pasākumam pieejamā  ES fondu 

finansējuma.  

576. Vairākas aktivitātēs 2013.gadā ieviešanas progress vērtējams kā stabils un finanšu progress 

atbilst rādītāju sasniegšanas progresam.  

577. Noslēgusies 1.2.1.1.2. apakšaktivitāte „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences 

paaugstināšana” līdz 2013.gada 31.decembrim 6263 profesionālās izglītības pedagogi ir 

pilnveidojuši savu kompetenci un kvalifikāciju (125,3% no plānotās DP vērtības). 

578. ESF mērķstipendijas profesionālās izglītības apguvei 1.2.1.1.4. apakšaktivitātē „Sākotnējās 

profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” līdz 2013.gada 31.decembrim ir 

saņēmuši 58 659 profesionālajā izglītībā izglītojamie (146,7% no DP sasniedzamā apjoma. 

Rādītāja vērtības pārsniegšana skaidrojama ar to, ka rādītāja prognoze tika veikta, pamatojoties 

uz mērķstipendiātu saņēmēju skaita dinamiku gada griezumā, kas bija vidēji 5 000 audzēkņu). 

Rādītāja ievērojamo pieaugumu sekmējusi mērķstipendiju piešķiršana, 2012./2013.m.g. 33,8% 

no kopējā pamatskolu absolventu skaita izvēlas turpināt mācības profesionālajās izglītības 
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iestādēs. 

579. 1.2.1.1.3. apakšaktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas 

kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”, kurai pieejamais ES fondu finansējums ir 12,6 milj. euro 

un valsts  budžeta virssaistību dēļ noslēgto līgumu apjoms sasniedz 99,4%, profesionālo 

kvalifikāciju jau ieguvuši 2811 izglītojamie, kas ir 140,6% no DP plānotā. Jauniešu bezdarba 

mazināšanas rīcības plāna ietvaros apakšaktivitātei piešķirtas virssaistības papildus aptuveni 2 

000 jauniešu apmācībai profesionālās izglītības programmās, tādējādi līdz 2015.gada 

31.augustam iesaistot 4 000 audzēkņu (plānoto 2 000 vietā). Rādītāja ievērojamo pieaugumu 

sekmējusi mērķstipendiju piešķiršana.  

580. 2013. gadā noslēgusies 1.2.1.2.3. apakšaktivitāte „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences 

paaugstināšana un prasmju atjaunošana”, sasniedzot DP noteikto apjomu par 100,6% , kopumā 

finansējuma saņēmējam izmaksāti 84,6% no pasākumam pieejamā  ES fondu finansējuma.   

581. 1.2.1.1.1. apakšaktivitātē „Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide, profesionālās izglītības 

satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības uzlabošana”  ir pabeigta visu 80 

profesiju standartu kvalifikāciju pamatprasību izstrāde, no 3,4 milj. euro pieejamā ES fondu 

finansējuma, izmaksas veiktas tikai 38,5% apjomā. Projektā ir pabeigta tautsaimniecības nozaru 

izpēte, izstrādāti nozaru apraksti un profesionālo kvalifikāciju struktūra. Saskaņā ar IZM sniegto 

informāciju,  rādītāju vērtība tiks sasniegta noteiktajā apjomā pret DP. Šobrīd ir sagatavota 

iepirkumu dokumentācija par modulārās profesionālās izglītības programmu izstrādi, kuru 

ietvaros plānots izstrādāt 56 modulārās profesionālās izglītības programmas, tajā skaitā – 19 

profesionālās vidējās izglītības programmas, 34 profesionālās tālākizglītības programmas un 3 

arodizglītības programmas. Rezultāta radītājs uz 31.12.2013 sasniegts 8,76% no DP noteiktā – 

uz 2015. gadu plānots 50%. 

Mūžizglītības joma 

582. 1.2.2.pasākumā „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 

rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” projektu ieviešana 2013.gadā turpinājās trīs aktivitātēs par 

48,7 milj. euro jeb 104,7% apmērā no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma, kas saistīts 

ar pasākumam piešķirtajām virssaistībām 2,3 milj. euro apmērā. Kopumā pasākumā finansējuma 

saņēmējiem izmaksāti   44,2 milj. euro jeb 95,0% pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

583. 1.2.2.1.2.apakšaktivitātē "Atbalsts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai" līdz 

2013.gada 31.decembrim apmācībās iesaistītas 24 914 personas jeb 123% no DP noteiktā (20 

200 personas, kas saņem ESF atbalstu (izglītībā un apmācībās) mūžizglītības aktivitātes 

ietvaros). 2013.gadā iesaistītas 6 376 personas. Ņemot vērā, ka apakšaktivitātei ir piešķirtas 

valsts budžeta virssaistības 2,3 milj euro apmērā,  tiek prognozēts, ka gala vērtība varētu sasniegt 

27 023 apmācītas personas.  

584. 2013. gadā noslēgusies 1.2.2.1.5.apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” līdz 2013.gada 31.decembrim finansējuma 

saņēmējam izmaksāti 99,8% no apakšaktivitātei piešķirtā ES fondu finansējuma. Vienlaikus šajā 

aktivitātē kvalifikāciju paaugstinājušo pedagogu kopskaits nesasniedz DP plānoto, sasniedzot 

93,7%. Iznākuma rādītāju precizēšana skaidrojama ar to, ka apakšaktivitātes sākuma stadijā 

nepareizi tika uzskaitīts pedagogu skaits, kas projekta noslēguma tika veikts. 

585. Salīdzinoši neliels finanšu progress 2013.gadā bijis 1.2.2.3.2. apakšaktivitātē „Atbalsts izglītības 

pētījumiem”, kura finansējuma saņēmējiem izmaksāti tikai 55,7% no ES fondu piešķirtā 

finansējuma. Latvija sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) un 

Āzijas – Eiropas sanāksmes Mūžizglītības forumu (ASEM LLL Hub) turpina dalību 3 pētījuma 

virzienos un rādītāja sasniegšana tiks fiksēta pēc projekta noslēguma, kas noteikts 2015. gada 

augustā un pašreiz fiziskais progress atbilst finanšu progresam. 
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586. 1.2.2.4.2. apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 

mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” līdz 2013.gada 

31.decembrim finansējuma saņēmējiem izmaksāti 7,7 milj. euro jeb 95,2% no apakšaktivitātei 

piešķirtā ES fondu finansējuma. Aktivitātē, kurā no  47 projektiem pabeigti 31 projekti (65,9%) 

atbalstu mācībām ir saņēmuši 23 128 sociālās atstumtības riska grupu izglītojamie (231% no DP 

mērķa). Attiecībā uz iznākuma rādītāja pārsniegšanu jāņem vērā fakts, ka  projektu īstenošanas 

laikā skolās mainās skolēni, daļa skolēnu beidz pamatizglītību, 1.klasē mācības uzsāk 

mērķauditorijas bērni. Pārsniegtā iznākuma rādītāja vērtība skaidrojama arī ar pielāgoto vispārējā 

izglītības iestāžu skaita palielināšanos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, tai skaitā ar 

kustību traucējumiem.  

587. Kopumā prioritātē „Izglītība un prasmes” sasniegtais finanšu un fiziskais progress vērtējams kā 

nevienmērīgs. Saglabājas ievērojamas atšķirības finanšu apguvē un fiziskajā progresā starp 

apakšaktivitātēm. Lai arī kopumā sasniegtais finanšu progress vērtējams pozitīvi, vislabākie 

fiziskā progresa rezultāti vērojami gan profesionālajā, gan vispārējā izglītībā nodarbināto 

pedagogu kvalifikācijas celšanā, kā arī audzēkņu piesaistē profesionālajā izglītībā un sociālajam 

riskam pakļauto personu apmācībā.  Savukārt lēnāks progress vērojams nozaru kvalifikācijas 

sistēmas izveidē, uz reformām vērstajās aktivitātēs un jomās, kas saistītas ar izpēti. 

3.3. Prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” ieviešana 

588. Prioritāte ir vērsta uz iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanu un noturēšanu darbaspēka tirgū, ar aktīvo 

nodarbinātības pasākumu un citu instrumentu atbalstu nodrošinot tiem nepieciešamās prasmes, 

paaugstinot darba drošību un līdztiesību darba tirgū, kā arī uzlabojot darbaspēka veselības 

stāvokli. Prioritātes mērķis ir veicināt iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanos un noturēšanos 

darbaspēka tirgū, nodrošinot prasmes, paaugstinot drošību, veicinot līdztiesību un veselību.  

589. Kopējais piešķirtais ESF finansējums prioritātes īstenošanai ir 249,3 milj. euro apmērā jeb 42,7% 

no 1DP ES fondu finansējuma. No kopējā prioritātes piešķīruma 90% tiek novirzīts 

nodarbinātības pasākumu īstenošanai.  

590. Prioritātes ietvaros kopumā ir noslēgti 137 līgumi un apstiprināti 137 projekti, kuru kopējās 

attiecināmās izmaksas ir 275,9 milj. euro jeb 112.2% no prioritātes ietvaros pieejamā ES fondu 

finansējuma, prioritātē piešķirtas virssaistības. 2013.gadā sasniedzot apstiprināto projektu, 

noslēgto līgumu progresu 1,5%.  

591. Finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) 

241,1 milj. euro jeb 96,7% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma. 2013.gadā atbilstoši aktīvajai 

projektu ieviešanas gaitai ir ievērojami intensificējušies maksājumi finansējuma saņēmējiem – 

pieaugums, salīdzinot ar 2012.gadu, 17,3%. 
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Ilustrācija 39 1.3.prioritātē līdz 31.12.2013. apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma 

saņēmējiem veikto maksājumu (t.sk., avansi un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu finansējums, 

pieejamais finansējums norādīts ar virssaistību ES fondu daļu, milj. euro 

 

 

Nodarbinātības joma  

592. 2013. gadā aktīvi turpinājusies 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība” aktivitāšu īstenošana. LM un 

EM pārziņā esošajās 15 aktivitātēs/apakšaktivitātēs apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 

112,3% apjomā no pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma, piešķirtas virssaistības. 

Salīdzinot ar 2012.gadu apstiprinātiem projektiem, noslēgtiem līgumiem – sasniegts progress 

1,6% apmērā. 

593. ES fondu piešķīruma ziņā visapjomīgākās ir LM administrētās aktivitātes, kas vērstas uz 

cilvēkresursu attīstību, paaugstinot darba meklētāju un bezdarbnieku konkurētspēju un palielinot 

iespēju integrēties darba tirgū -  1.3.1.1.3.apakšaktivitāte "Bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācība" (ES fondu piešķīrums 99,4 milj. euro) un 1.3.1.5 aktivitāte "Vietējo nodarbinātības 

veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" (ES fondu piešķīrums 69,3 milj. euro).  

594. 2013.gadā aktīvi turpinājusies bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību programmas 

īstenošana 1.3.1.1.3. apakšaktivitātē "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība". Modulārās 

apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmuši 133 660 

bezdarbnieku un darba meklētāju  jeb 113% no plānošanas dokumentos noteiktā. Rādītāja 

pieaugums 2013.gadā – 20,4 tūkst. personu. Noteiktais iznākuma rādītājs ir pārsniegts ņemot 

vērā apakšaktivitātei piešķirtās virssaistības. Tiek prognozēts, ka līdz 2015.gada beigām kopumā 

tiks iesaistītas 141 190 personas. 

595. Joprojām saglabājies risks sasniegt DP noteikto sasniedzamo rādītāja „Atbalstu saņēmušo 

bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kas 6 mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām 
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iekārtojas darbā” vērtību (30%). Rādītāja vērtības sasniegšana ir tiešā sasaistē ar lielo 

bezdarbnieku skaitu uz vienu brīvo vakanci, lēno jaunu darba vietu veidošanās tempu, kā arī vāju 

darbaspēka reģionālo mobilitāti. No apakšaktivitātes 1.3.1.1.3. īstenošanas uzsākšanas līdz 

31.12.2013. kopumā 6 mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām darbā ir iekārtojušās 36 567 

personas jeb 27,4% no dalību uzsākušo skaita (133 660), kas ir par 0,4% augstāks kā iepriekšējā 

pārskata periodā sasniegtais rādītājs (27,0%). AI seko līdzi rādītāja izpildes dinamikai, analizē 

informāciju par reģistrētā bezdarba situāciju un reģistrētajām brīvajām darba vietām valstī, reizi 

ceturksnī analizē SI iesniegto informāciju par rādītāju izpildi, kā arī reizi pusgadā ar uzraudzības 

ziņojumiem informē VI, par uzraudzības rādītāju faktisko izpildi un riskiem plānoto rādītāju 

sasniegšanā. 

596. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības 3.kārtas projekta ietvaros70 tiek īstenots viens no 

jauniešu atbalsta pasākumiem, kura darbā iekārtošanās rādītāja plānotās vērtības sasniegšanā ir 

vērojams būtisks progress (pēc dalības pasākumā no 309 bezdarbniekiem 267 jeb 86,41% ir 

ieguvuši darba ņēmēja statusu). Projekta ietvaros jaunieši līdz 25 gadu vecumam (ar augstāko 

izglītību), kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, saņem 40 stundu apmācību kursu, pēc kura uzsāk 

inspektoru asistenta darba praksi NVA (ne ilgāku par 18 mēnešiem). Projekta ietvaros mērķa 

grupas jauniešiem tiek sniegtas darbam valsts pārvaldē nepieciešamās zināšanas un iemaņas, 

tādējādi paaugstinot jauniešu konkurētspēju darba tirgū.  

597. Lai sekmētu bezdarba līmeņa samazināšanos un nodarbinātības līmeņa pieaugumu, pašvaldību 

līmenī turpinājusies algotu pagaidu sabiedrisko darbu programma, nodrošinot īstermiņa darba 

vietas ilgstošajiem bezdarbniekiem (NVA uzskaitē atrodas ilgāk par 6 mēnešus), t.sk. sociāli 

mazāk aizsargātajiem bezdarbniekiem. Ņemot vērā bezdarba problēmas aktualitāti valstī, 

programmā iesaistīto personu skaitam ir tendence nedaudz palielināties (2012.g. – 31,2 tūkst. 

personu; 2013.g. – 32,1 tūkst. personu).  

598. Uz 2013.gada beigām sabiedriskajos darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits sasniedz 186 232 jeb 

138% no DP plānotā. Rādītāja pārsniegšana ir saistīta ar aktivitātei papildus piešķirto 

finansējumu (t.sk. virssaistības), kā arī ar projektā iesaistīto bezdarbnieku mainību (daļa 

bezdarbnieki neturpina dalību pasākumā, jo neievēro līguma nosacījumus, iekārtojas darbā, 

uzsāk dalību NVA organizētajās apmācībās vai veselības stāvokļa dēļ), kā rezultātā atbrīvojušies 

līdzekļi tiek novirzīti citu bezdarbnieku iesaistei pasākumā, kā arī atbilstoši aktivitātes 

normatīvajiem aktiem bezdarbnieku (pēc noteikta laika) projektā var iesaistīt atkārtoti, līdz ar to 

rādītāja uzskaitē netiek norādīts unikālo iesaistīto personu skaits. 

599. Savukārt rezultāta rādītāja „Atklāto darba attiecību un darba tirgus likumdošanas pārkāpumu 

skaita samazināšanās Valsts darba inspekcijas apsekotajos uzņēmumos” izpildē panākts 

samazinājums par 59%, kas ievērojami pārsniedz kopumā plānoto samazinājumu par 15%. 

Rādītāju ietekmējošo projektu īstenošana ir noslēgusies ar pārskata perioda beigām. 

600. 1.3.1.3.2.apakšaktivitātē "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska 

piemērošana nozarēs un uzņēmumos" līdz 2013.gada 31.decemrbim rādītāja „Darba vietu skaits, 

kam veikts darba vides risku novērtējums” izpilde ir sasniegta 100% no plānotā jeb 100 000 

darba vietām veikts vides risku novērtējums. Apakšaktivitātes ieviešana ir noslēgusies. 

601. 1.3.1.1.1.apakšaktivitātē "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 

veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" noslēgti līgumi 95.2% apjomā no 

paredzētajiem ES fondu līdzekļiem (2013.gadā progress noslēgtajiem līgumiem – 10,3%). 

Finansējuma saņēmējiem izmaksāti 58,1% pieejamā ES fondu finansējuma, kas, salīdzinot ar 

2011.gadu, ir pieaudzis par 24,2%, kas ir atbilstošs sasniegtajam fiziskajam progresam. Savukārt 

1.3.1.1.4. apakšaktivitātē "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 

                                                 
70 Projekts Nr.1DP/1.3.1.1.3/10/IPIA/NVA/001, Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība - 3.kārta 
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=313&txt=2910&from=0  

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=313&txt=2910&from=0
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veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" noslēgti līgumi 100% 

apjomā no paredzētajiem ES fondu līdzekļiem, bet finansējuma saņēmējiem izmaksāti 100% 

pieejamā ES fondu finansējuma.  

602. Komersantu konkurētspējas veicināšanas aktivitātē pieaudzis apmācībās iesaistīto nodarbināto 

personu skaits. 2013.gadā apmācībās iesaistītas 11 407 personas, kumulatīvi – 16 511, veicinot 

komersantu konkurētspēju vairākās Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās jomās (pārtikas nozarē, 

būvniecībā, metālapstrādē, kokrūpniecībā, apkalpojošā sfērā, komunikācijās, IT jomās u.c.). 

Sniegums liecina par to, ka plānošanas dokumentos noteiktais kopskaits līdz 28 400 apmācītas 

personas − tiks sasniegts. 

603. Reģionu griezumā vislielākā aktivitāte ir Rīgas reģionā (apmācītas 15,5 tūkst. personas), daudz 

zemāki sasniegtie rezultāti ir pārējos Latvijas reģionos. Reģionālās atšķirības ir skaidrojamas ar 

to, ka tieši Rīgā ir lielākā saimnieciskās darbībās veicēju koncentrācija Latvijā, bet pārējos 

Latvijas reģionos šādas saimnieciskās darbības veicēju skaits ir ievērojami mazāks un vairāk 

izlīdzināts. Tomēr sasniegto rādītāju objektīvs izvērtējums reģionālā griezumā būs iespējams pēc 

1.3.1.1.1.apakšaktivitātes īstenošanas pabeigšanas.  

604. 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases 3.kārtas mērķis ir celt sīko (mikro) un 

mazo komersantu produktivitāti un darba efektivitāti, paaugstinot to darbinieku kvalifikāciju un 

prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, tādējādi nodrošinot komersanta 

konkurētspējas pieaugumu un veicinot tautsaimniecības attīstību. 3. kārtas ietvaros noslēgtais 

projekts norit saskaņā ar plānoto, šobrīd projekta ietvaros apmācību interesenti piesakās un tiek 

uzsāktas apmācības IKT jomā.  

605. 1.3.1.1.6. apakšaktivitātes „Atbalsts darba vietu radīšanai” ESF finansējums ir piešķirts 4,3 milj. 

euro apmērā, lai veicinātu jaunu darba vietu izveidi. Apakšaktivitātei piešķirtas virssaistības 2,2 

milj. euro. 2013. gada otrajā pusē noslēgti 6 līgumi par kopējo summu 6,5 milj. euro. No 

finansējuma apguves viedokļa, atbalstāmās darbības ir jāveic 18 mēnešu laikā no līguma 

noslēgšanas brīža, orientējoši līdz 2015.gada I pusgada beigām. Pēc EM sniegtās informācijas, 

2015. gadā jaunizveidoto darba vietu skaits pārsniegts aktivitātē sākotnēji plānoto.  

Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai 

606. ESF finanšu instrumentu atbalsta ietvaros ar ALTUM starpniecību jaunajiem uzņēmējiem tiek 

piedāvāta programma „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”, kuras 

mērķis ir saimnieciskās darbības aktivitātes paaugstināšana valstī, attīstot biznesa uzsācēju 

zināšanas un iemaņas, kā arī sniedzot nepieciešamo finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības 

uzsākšanai. 

607. Aktivitātei 2013.gadā tika veikta pārveide saskaņā ar DG EMPL 2011.gada decembrī veiktās 

revīzijas konstatējumiem/ieteikumiem. 2013.gada februārī tika apturēta grantu piešķiršana un 

apmācību sniegšanu (jaunu grupu organizēšana) līdz tālākām izmaiņām 1.3.1.2.aktivitātes 

ietvaros. Lai ALTUM varētu atsākt aktivitātes īstenošanu un personas, kas vēlas uzsākt 

saimniecisko darbību un saimnieciskās darbības uzsācēji varētu kopā ar aizdevumu saņemt 

subsidēto likmes subsīdiju, EM sadarbībā ar Vadošo iestādi veica virkni uzlabojumus 

1.3.1.2.aktivitātes ietvaros, tādējādi ieviešot DG EMPL revīzijas ziņojuma ieteikumus.  

608. Aktivitātei piešķirtais ES fondu finansējums ir 12.8 milj. euro, savukārt kopējais finansējums 

(t.sk. privātais un valsts budžeta) ir 25,8 milj. euro.  

609. 2013.gadā veiktie uzlabojumi finanšu instrumenta vadības un kontroles sistēmā pēc ieviešanas 

modeļa  maiņas un informācija par veiktajiem maksājumiem  uz 2013.gada beigām liecina, ka 

aktivitātes ieviešana atsākusies veiksmīgi. Par dalību programmā kopumā ir noslēgtas 3,6 tūkst. 

vienošanās. Kopumā apgūts ES fondu finansējums 7,9 milj. euro, jeb 61,5% no ES fondu 

finansējuma.  
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Ilustrācija 40 „Ieguldījumu progress līdz 2013.gada 31.decembrim Atbalstam pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai; ES fondu finansējums, milj. euro, (% no pieejamā ES fondu finansējuma 

atbilstoši EK apstiprinātajai DP);  

 

* Faktiski izmaksāti aizdevumi ar procentu likmes subsīdiju neskaitot finanšu starpnieku vadības izmaksām 

paredzēto finansējumu 

 

610. 2013. gadam noteiktais mērķis maksājumiem ir izpildīts 126% apmērā, kas var liecināt par jauno 

uzņēmēju interesi par atbalsta programmu. Kopumā programmas ietvaros lielākais īpatsvars no 

sniegtā atbalsta ticis virzīts apstrādes rūpniecības jaunajiem komersantiem (28%) un 

tirdzniecības nozarei (24%), izmitināšanas, ēdināšanas nozarēm (9%), mežsaimniecībai (7%), 

zinātniskiem un tehniskiem pakalpojumiem (6%), kā arī citām nozarēm (26%).  

611. Rīgas reģionā atbalsta saņēmēju skaits tradicionāli ir lielāks nekā pārējos reģionos – 38%, kas 

skaidrojams ar lielāku iedzīvotāju skaitu Rīgas reģionā, līdz ar to lielāku interesi no potenciālo 

komersantu puses par programmas piedāvātajām iespējām. Reģionu griezumā tendence ir 

saglabājusies un atbalsta saņēmēju īpatsvars ir salīdzinoši vienmērīgs un proporcionāls reģionu 

lielumam, t.i. Kurzemē – 12%, Latgalē – 13%, Zemgalē – 16%, Vidzemē – 20%. 

612. Līdz ar aktivitātes pārveidi tika izveidots atbilstošs rādītājs – uzņēmējdarbības un 

pašnodarbinātības uzsākšanai piešķirto aizdevumu skaits. Līdz 2013.gada beigām rādītājs 

sasniegts 80% apmērā jeb uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai izsniegts 1 161 

aizdevums.  

613. Kā labās prakses piemērus attiecībā uz 1.3.1.2.aktivitātē atbalstītajiem projektiem 2013.gadā var 

minēt piešķirto atbalstu 26 tūkst. euro apmērā, SIA „Sunākstes vilnas nams” (Zemgalē), kas ražo 

vilnas kārsumu, šķeteri un filcu, ko izmanto gan mēbeļu ražošanā, gan rokdarbos.  

614. Savukārt SIA „Autine” (Vidzeme) ar piešķirto finansiālo atbalstu 8 tūkst. euro apmērā var īstenot 

augstas kvalitātes nažu, cirvju un kokapstrādes instrumentu ražošanu. Finansējums tika izmantots 

smēdes remontam. Kā norādījuši uzņēmuma dibinātāji - instrumenti ar dvēseli, gaumi un mūža 

garantiju.  Atzinību visā pasaulē guvuši meistarīgi un skaisti veidotie kalti, cirvji un citi 

instrumenti. Papildus skatīt informāciju SIA „Autine” mājaslapā71, kā arī video materiālā72. 

 

 

 

                                                 
71 Autine tools mājaslapa, http://www.autinetools.com/en  
72 Autine tools, How to forge an axe: Step by step. AUTINE http://www.youtube.com/watch?v=b2lvCcMlPQE  

http://www.autinetools.com/en
http://www.youtube.com/watch?v=b2lvCcMlPQE
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Attēls 1 SIA „Autine” augstas kvalitātes nažu, cirvju un kokapstrādes instrumentu ražotne 

 

615. Arī reklāmas dizaina uzņēmums SIA „DMS sfēra” Gulbenē ar biznesa uzsācējiem paredzēto 

finansējumu (32. milj. euro) iegādājās drukas iekārtu - uzlīmju, suvenīru, apsveikuma kartiņu, 

reklāmu un citu ar apdruku saistītu pakalpojumu sniegšanai, ko arī veiksmīgi realizē. 

616. Kopumā aktivitāte pēc pārveides ir kļuvusi pievilcīga uzņēmējdarbības uzsācējiem, tādējādi ir 

pieaugusi interese par to. Ņemot vērā vasaras mēnešus (jūlijs, augusts), interesentu aktivitāte bija 

zemāka, savukārt rudens pusē tā ir kļuvusi daudz aktīvāka. 6 mēnešos ir iesniegti 213 projektu 

aizdevumu piešķiršanai, no tiem apstiprināti 124 projekti. Pēc ALTUM aplēsēm, finansējums 

varētu tikt pilnībā izmantots ātrāk par 2015.gada 30.jūniju. 

617. Papildus informācija par aktivitātes „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības 

uzsākšanai” finanšu progresu ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē73 un par projekta apguvi vairāk 

skatīt ALTUM mājaslapā74 . 

Veselība darbā 

618. 2013.gadā ir turpinājusies Veselības ministrijas īstenotās 1.3.2.3. aktivitātes „Veselības aprūpes 

un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa 

paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto 

institūciju personāla tālākizglītības nozares ilgtspējīgai attīstībai” īstenošana. 

619. Līdz 2013.gada beigām finansējuma saņēmējam izmaksāti 94% no ES fondu finansējuma, kas ir 

par 19% jeb 2,3 milj. euro vairāk kā uz 2012.gada 31.decembri. Vienlaikus aktivitātei noteiktais 

mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējam 2013.gadam tika pārsniegti, sasniedzot 110% pret 

plānoto. Savukārt, noslēgto līgumu summa uz pārskata perioda beigām ir sasniegusi 111,3% no 

ES fondu finansējuma (ieskaitot virssaistību finansējumu). 

620. Pārskata periodā 1.3.2.3. aktivitātes projektā sasniegtais iznākuma rādītājs „ESF atbalstīto 

veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu skaits” pārsniedz plānoto. 2013.gadā 

aktivitātes ietvaros apmācītas 7 189 personas, savukārt, kopumā atbalstītas 47 024 personas jeb 

143% pret DP/DPP plānoto vērtību. Rādītāja vērtība ievērojami pārsniegta saistībā ar lielo 

interesi no mediķu puses, piešķirtajām virssaistībām, projekta termiņa pagarinājumu un vidējo 

izmaksu samazināšanos uz vienu apmācāmo. Zemgales reģionā rādītāja sasniegtā vērtība ir 0, 

ņemot vērā, ka šajā reģionā apmācības atsevišķi netiek rīkotas un Zemgales reģiona medicīnas 

personālam ir iespējas apmācības saņemt jebkurā citā no reģioniem, lielākoties Rīgā, attiecīgi 

Rīgas reģionā uz pārskata perioda beigām ir atbalstīti 60,3% no kopējā ESF atbalstīto veselības 

aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu skaita. 

621. Rezultāta rādītāja „Atbilstoši (sekmīgi nokārtota resertifikācija) apmācītā veselības aprūpes 

personāla īpatsvars” izpilde uz pārskata perioda beigām ir 85,51%. Iemesli, kādēļ nav sasniegta 

                                                 
73 Finanšu instrumentu ieviešanas statuss, ES fondu mājaslapa http://www.esfondi.lv/page.php?id=1064  
74 ALTUM mājaslapa, http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/starta_programma , http://atbalstaprogrammas.lv/starta.php  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1064
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1064
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/starta_programma
http://atbalstaprogrammas.lv/starta.php
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2013.gada plānotā rādītāja vērtība var būt dažādi – nokavēts termiņš, izvēlas sertifikātu vairs 

neuzturēt, izceļo no valsts, medicīnā vairs nestrādā. Lai noskaidrotu patiesos iemeslus būtu jāveic 

pētījums, resertifikācijas iestāžu aptauja. Projekta realizācijas termiņš ir pagarināts līdz 

2014.gada 31.decembim, līdz ar to VM uz 2015.gadu paredz rādītāja izpildi 100% apmērā. 

622. Savukārt, kā labās prakses piemēru var minēt programmas „Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības sniegšana ārkārtas situācijās ar daudz cietušajiem” mācības „Dzīvības cena 2013”. 

Programma tika īstenota no 2013. gada 16. – 18. septembrim. Šīs bija līdz šim vērienīgākās šāda 

veida mācības Latvijā, kas ietvēra plaša mēroga autokatastrofas simulāciju, kā arī cita veida 

situāciju simulācijas, ar kurām saskaras NMPD personāls. Latvijā šīs bija lielākās mācības, kurās 

iesaistīts NMPD, kā arī tika iesaistīta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca (RAKUS), 

uz kurieni tika nogādāti cietušie.  

Attēls 2 Mācībās izspēlē realitātei pietuvinātu katastrofu ar vairāk kā 50 cietušajiem75 

  

623. Programmas mērķis bija aktualizēt un papildināt teorētiskās zināšanas, pilnveidot praktiskās 

iemaņas pirmsslimnīcas etapā un slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības centrā/ klīnikā/ 

nodaļā nodarbinātajām ārstniecības personām (ārstiem, ārsta palīgiem, māsām) pēctecīgas 

neatliekamas medicīniskās palīdzības nodrošināšanā pacientiem ikdienā un ārkārtas 

medicīniskās situācijās, t.sk., ar ķīmisku piesārņojumu un daudz cietušajiem, turklāt strādājot 

komandā ar operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem u.c. operatīvo dienestu 

darbiniekiem. Apmācību laikā tika uzņemts mācību video76 ar nolūku, lai pēc apmācībām 

apmācībās iesaistītās ārstniecības personas varētu analizēt neatliekamās medicīniskās palīdzības 

sniegšanas laikā pieļautās kļūdas. Ņemot vērā veiksmīgo pieredzi, augšminētā mācību 

programma 2014.gadā tiks realizēta atkārtoti.  

3.4. Prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” ieviešana 

624. Prioritāte ir vērsta uz nabadzības un sociālās atstumtības risku mazināšanu atbalstot sociālās 

iekļaušanas pasākumus un veicinot iekļaujoša darba tirgus attīstību. Prioritātes mērķis ir mazināt 

nabadzības un sociālās atstumtības riskus.  

625. Prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” īstenošanai piešķirts ESF finansējums 48 milj. 

euro jeb 8,3% no DP ES fondu finansējuma. Prioritātes un 1.4.1 pasākuma ietvaros tiek sniegts 

atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības iespēju 

paaugstināšanai, kā arī pilnveidota darbspēju vērtēšanas sistēma un sociālo pakalpojumu 

ieviešanas sistēma.  

626. Līdz 2013.gada 31.decembrim noslēgti 105 līgumi/vienošanās par kopējo ES fondu finansējumu 

49,8 milj. euro jeb 103,8% no 1.4. prioritātei pieejamā ES fondu finansējuma. Lai gan gada 

                                                 
75 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapa: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/arhivs/?page=0&doc=444  
76 Mācību filma “Dzīvības cena”: http://www.youtube.com/watch?v=AxshGjK8SQA&feature=youtu.be 

http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/arhivs/?page=0&doc=444
http://www.youtube.com/watch?v=AxshGjK8SQA&feature=youtu.be
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ietvaros noslēgto līgumu kopējais finansējums ir pieaudzis, noslēgto līgumu kopskaits ir 

samazinājies, jo nespējot pildīt līguma vienošanās nosacījumus lauzti 2 līgumi. 

627. Līdz 2013.gada 31.decembrim prioritātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 

(ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) 44,7 milj. euro jeb 93,1% no piešķirtā ES 

fondu finansējuma, 2013.gadā sasniedzot straujāko ieviešanas progresu prioritāšu griezumā – 

18,3%. 

Ilustrācija 41 1.4.prioritātes ietvaros līdz 31.12.2013. apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un 

finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu (t.sk., avansi un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu 

finansējums, pieejamais finansējums norādīts ar virssaistību ES fondu daļu, milj. euro 

 
628. Finansiāli ietilpīgākās ir apakšaktivitāte 1.4.1.1.1 "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju 

integrēšanai darba tirgū", kurai piešķirts ES fondu finansējums 15,6 milj. euro jeb 32% no 

prioritātē piešķirtā ES fondu finansējuma un 1.4.1.2.4 apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas 

un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”, kurai piešķirti 28% 

no prioritātē piešķirtā ES fondu finansējuma jeb 13,7 milj. euro. Šīs apakšaktivitātes 2013.gadā 

devušas būtisku pienesumu finansējuma apguvei 1.4. prioritātē. 

629. 1.4.1.1.aktivitātē "Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana" līdz 2013.gada 

31.decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 111,4% apjomā no paredzētajiem ES 

fondu līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 97,7% apjomā no piešķirtā ES 

fondu finansējuma.  

630. 1.4.1.1.1.apakšaktivitātē "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū" 

līdz 2013. gada 31. decembrim noslēgti līgumi 112,7% (piešķirtas virssaistības) apjomā no 

paredzētajiem ES fondu līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 94,6%apmērā 

no ES fondu finansējuma, kas ir par 17,1% vairāk kā sasniegts 2012.gada beigās.  

631. Apakšaktivitātē ir vērojams būtisks rādītāju progress, ar kompleksu (vairāku mērķa grupu 

aptverošu un individuālām personas vajadzībām paredzētu) nodarbinātības un sociālās 

iekļaušanas atbalsta pasākumu kopumu veicinot mērķa grupu iekļaušanos sabiedrībā un darba 

tirgū, mazinot sociālās atstumtības riskus un atbalstot mērķa grupu motivācijas un 

konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū.  

632. Kopumā kompleksos atbalsta pasākumos iesaistītas 47 309 personas (2013.gadā – 9 530). No 

šīm personām ekonomiski aktīvi 6 mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas ir 30% no atbalstu 

saņēmušo personu skaita (indikatīvi 14 193 personas). Rādītājs 2013. gadā pieaudzis par 2%, 

kas norāda uz pozitīvām tendencēm gala vērtības (35%) sasniegšanā. Apakšaktivitātē piešķirts 

virssaistību finansējums 2,0 milj. euro apmērā, kas ļaus palielināt sasniegta rādītāja apjomu.  

633. Komplekso atbalsta pasākumos ietvertas vairākas aktivitātes, kas vērstas jauniešu bezdarbnieku 

integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu 
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bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību. Pasākumā "Darba vieta jaunietim" līdz 2013.gada 

beigām iesaistīti 1 056 jaunieši. Šajā pasākumā jaunietis - bezdarbnieks, strādājot pie darba 

devēja un atrodoties viņa uzraudzībā, attīsta darba iemaņas un prasmes, iegūst darba pieredzi.  

634. Pasākumā "Darbnīcas jauniešiem” iesaistītas 272 personas. Pasākumā „Darbnīcas jauniešiem” 

mērķa grupas jaunieši bezdarbnieki izglītības iestādē iepazīst trīs profesionālās jomas un katrā 

jomā darbojas trīs nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas jaunietim 

bezdarbniekam ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu 

635. 1.4.1.1.2.apakšaktivitātē "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem" līdz 

2012.gada 31.decembrim noslēgti līgumi 109,8% apjomā no paredzētajiem ES fondu līdzekļiem. 

Finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 101,6% apjomā no piešķirtā ES fondu finansējuma, 

kas ir par 18,1% vairāk nekā tika sasniegts 2012.gadā. Arī šajā apakšaktivitātē piešķirtas 

virssaistības 2,4 milj. euro.  

636. Kā labās prakses piemērs 1.4. prioritātē norādāms tieši 1.4.1.1.2. apakšaktivitātē īstenotais 

projekts - „Pasākumi nodarbinātām personu grupām”77, ko raksturo viens no labākajiem darbā 

iekārtošanās rādītājiem – vidēji 83% no reģistrētajiem bezdarbniekiem 6 mēnešu laikā pēc 

dalības pasākumos pabeigšanas iesaistās nodarbinātībā. Sasniegumi ir skaidrojami ar to, ka 

aktivitātes ietvaros atbalstāmajām personām (nelabvēlīgā situācijā esošiem bezdarbniekiem un 

bezdarbniekiem ar invaliditāti) savas darba prasmes un iemaņas pilnveidojot pie darba devēja, 

veidojas lielāka motivācija (gan no darba devēja, gan darba ņēmēja puses) iekārtoties pastāvīgā 

darbā.  

Attēls 3 NVA projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" īstenošana Rēzeknē - cilvēku ar 

invaliditāti nodarbinātība, Avots: LM mājaslapa78 

 

637. Apakšaktivitātēs 1.4.1.1.1. "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū" 

un 1.4.1.1.2 "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem" iznākuma 

rādītājs „Atbalstīto sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits (dalījumā pēc 

vecuma, dzimuma, statusa darba tirgū, atbilstības sociālās atstumtības riskam pakļauto 

iedzīvotāju grupai), stimulējot personu ekonomisko aktivitāti” atbalstītas 50 046 personas jeb 

158% no 1DP noteiktā. Šāda rādītāja sasniegšana saistīta ar piešķirtajām virssaistībām, 

ieviestajiem jauniem aktīvas nodarbinātības  pasākumiem, kā arī iesaistīto personu uzskaites 

sistēmu.  

638. No atbalstu saņēmušajām personām, kas tika iesaistīti pasākumos, ekonomiski aktīvas 6 mēnešu 

laikā pēc atbalsta saņemšanas ir 16 515 personas, jeb 33%. DP plānotā rezultāta rādītāja vērtība 

ir 35%. Atbalstāmajām personām (nelabvēlīgā situācijā esošiem bezdarbniekiem un 

                                                 
77 „Pasākumi nodarbinātām personu grupām” Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001  
78 LM mājaslapa, sadaļa Foto un video galerija http://sf.lm.gov.lv/lv/galerija/foto/?cid=19  

http://sf.lm.gov.lv/lv/galerija/foto/?cid=19
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bezdarbniekiem ar invaliditāti) sniegtais atbalsts ir aktīvi nodarbinātības pasākumi. Personai 

savas darba prasmes un iemaņas pilnveidojot pie darba devēja, veidojas lielāka motivācija 

panākt darba ņēmēja iekārtošanos pastāvīgā darbā, kas savukārt veicina rādītāja izpildi. 

639. Līdz 2013.gada 31.decembrim 1.4.1.2.aktivitātē "Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo 

pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana" noslēgti līgumi 18,7 milj. euro jeb 93,1% 

apjomā no aktivitātei pieejamā ESF finansējuma. 2013.gadā vērojams noslēgto līgumu, 

apstiprināto projektu kopsummas regress, kas saistāms ar apakšaktivitātē 1.4.1.2.4. „Sociālās 

rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 

līgumu grozījumiem jau pabeigtos projektos, kā rezultātā samazinājušās kopējās attiecināmās 

izmaksas. saņēmējiem veikti maksājumi 86,7% apjomā no piešķirtā ES fondu finansējuma. 

640. 1.4.1.2.1.apakšaktivitātē "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana" līdz 2013.gada 

31.decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par 1,8 milj. euro jeb 100% apjomā no 

paredzētajiem ES fondu līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem veiktas atmaksas 1,3 milj. euro 

apmērā jeb 72,0% apjomā no piešķirtā ES fondu finansējuma (2013.gadā sasniedzot progresu - 

13,9%).  

641. 1.4.1.2.2.apakšaktivitātē "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un 

dzirdes traucējumiem" līdz 2012.gada 31.decembrim noslēgti līgumi 100% apjomā no 

paredzētajiem ES fondu līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 95,4% apjomā 

no piešķirtā ES fondu finansējuma.  

642. Apakšaktivitātes iznākuma rādītāja sasniegšanā 2013.gadā vērojams stabils progress - 2013.gadā 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmusi  61 persona ar dzirdes un redzes traucējumiem, 

kumulatīvi līdz 2013.gada beigām  - 1 689 personas, jeb 115% no aktivitātē plānotā. 

643. Nozīmīgu pienesumu sociālās iekļaušanas veicināšanai devusi alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos, pilnveidojot personu ar funkcionāliem traucējumiem un citu 

sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu prasmes, kā arī palielinot mērķa grupas 

nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā. 2013.gadā veiksmīgi virzīti un pabeigti vairāki projekti. 

Kopumā jau šādus pakalpojumus saņēmušas 17 993 personas. Ņemot vērā šo pasākumu 

turpmāku darbību arī 2014.gadā, prognozējams atbalstīto personu skaita pieaugums.  

644. Kopumā prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” ieviešana 2013.gadā uzskatāma par 

sekmīgu, ko apliecina finanšu apguves progress un sasniegtās vērtības fizisko rādītāju izpildē. 

Pret plānošanas dokumentos noteikto, jomas rādītāju vērtības ir pārsniegušas 100%, kas 

lielākoties saistāms ar piešķirto virssaistību finansējumu sociālās atstumtības riskam pakļauto 

iedzīvotāju atbalsta saņemšanai dažādiem rehabilitācijas pakalpojumiem. Ņemot vērā šo 

pasākumu turpmāku darbību arī 2014.gadā, prognozējams atbalstīto personu skaita pieaugums. 

3.5. Prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ieviešana 

645. 1.5.prioritāte „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ir vērsta uz valsts, reģionālā un vietējā 

līmeņa pārvaldes institūciju kapacitātes stiprināšanu, paaugstinot to efektivitāti un pienesumu 

valsts ekonomiskai un sociālai izaugsmei, kā arī veicinot valsts, reģionālā un vietējā līmeņa 

pārvaldes institūciju, sociālo partneru un NVO savstarpējo sadarbību labākas, uz sabiedrības 

vajadzībām vērstas politikas ieviešanā, kā arī efektīvas publiskās pārvaldes veidošanā.  

646. 1.5.prioritātes īstenošanai piešķirts ESF finansējums 22,9 milj. euro  jeb 3,9% no kopējā DP 

finansējuma. Līdz 2013.gada beigām apstiprināti projekti un noslēgti līgumi – 22,1 milj. euro 

apmērā un finansējuma saņēmējam veikti maksājumi 18,7 milj. euro apmērā jeb 81,7% no 

prioritātē pieejamā ES fondu finansējuma. Uz pārskata perioda beigām prioritātē ir pabeigti 408 

projekti jeb 85% no kopējā īstenoto projektu skaita, kas liecina, ka vairākās aktivitātēs projektu 

ieviešana ir  noslēgusies.  
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Ilustrācija 42 1.5.prioritātes ietvaros līdz 31.12.2013. apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un 

finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu (t.sk., avansi un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu 

finansējums, milj. euro 

 
Labāka regulējuma politika 

647. 1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” aktivitāšu ietvaros ir noslēgti līgumi 50 projektu 

īstenošanai (no kuriem 44 projekti jeb 88% ir pabeigti) par kopējo finansējumu 7,5 milj. euro 

apmērā jeb 100% no pasākumam pieejamā ESF finansējuma. Savukārt, finansējuma saņēmējam 

uz pārskata perioda beigām izmaksāts finansējums 5,2 milj. euro jeb  69% no kopējā ESF 

finansējuma. Turpmāk pārskatā  par 1.5.prioritātes pasākumu ieviešanu nav iekļautas aktivitātes, 

kuru ieviešana pabeigta līdz 2013.gadam (piem., 1.5.1.3.1. apakšaktivitāte).    

648. 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju 

stiprināšanai valsts pārvaldē”, kurā projektus ievieš VKanc un FM, līdz 2013.gada 31.decembrim 

maksājumi veikti 2,6 milj. euro apmērā jeb 68,1% no ES fondu finansējuma. Kopumā aktivitātes 

ieviešanas progress 2013. gadā nesasniedza sākotnēji plānoto (maksājumu mērķa izpilde 59,6%), 

tomēr tas saistīts arī ar aktivitātes pārplānošanu, vienlaikus plānojot arī papildu aktivitātes,  

pagarinot projektu īstenošanas termiņu un  atbilstoši pārplānojot naudas plūsmas  gan 2013. 

gadam, gan 2014. un 2015. gadam.  

649. VKanc projektā „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts 

pārvaldē” 2013. gadā turpinājusies līgumu izpilde gan pētniecības aktivitātēs, gan apmācību 

aktivitātēs efektīvas pārvaldības nodrošināšanai valsts pārvaldē, gan sniedzot atbalstu nozaru 

ministrijām politikas plānošanas dokumentu izstrādei, īstenojot pētījumus ( skatīt  informāciju 

2.4. sadaļā).  

650. FM projektā „Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā” pārskata periodā tika veikti 

projekta līguma grozījumi, saskaņā ar kuriem projekta īstenošanas termiņš apgarināts līdz 2015. 

gada 30. jūnijam, vienlaikus  papildinot to ar vairākām jaunām  aktivitātēm, t.sk. par atlīdzības 

uzskaites sistēmas pilnveides iespējām, automatizētas lietvedības sistēmas funkcionalitātes un 

tehnoloģisko risinājumu uzlabošanu, kā arī apmācībām vispārējai darba organizācijas 

optimizācijai FM. Pārskata periodā projektā uzsāktie, īstenotie  pasākumi izvērtēšanas jomā 

aptver konsultācijas par fiskālās disciplīnas uzraudzības procedūras izstrādi un tehnisko 

ieviešanu eksperta izvērtējumu par makroekonomisko rādītāju prognozēšanas uzlabošanu un 

vidēja termiņa makroekonomikas prognozēšanas modeļa pilnveidošanu, kā arī ar jomas specifiku 
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8,2 (100%)

7,2 (100%)
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8 (98%)

6,6 (92%)

7,5 (100%)
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saistītas atbalstāmās darbības79. Apmācību jomā vispārējās kapacitātes uzlabošanai FM resorā 

(ministrijā un tās padotības iestādēs) tika nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 

dažādos kursos, semināros un apmācībās gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

651. Noslēdzot 2013.gadu, 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes projektos apmācīto personu kopskaits 

sasniedzis 4 928  jeb  82,1% no DP  plānotā (6 000 personas). Rādītāja vērtība 2013. gadā ir 

pieaugusi  par  17%, jeb  1164 apmācīto personu, un abiem projektiem turpinoties 2014. un 2015. 

gadā,  prognozēts, ka apmācīto skaits pārsniegs  DP plānoto vērtību. 2013.gadā fiksēta 

1.5.1.1.1.apakšaktivitātei noteiktā uzraudzības rādītāja – 2013.gadā 100% nodrošināta Latvijas 

atbilstība Māstrihtas kritērijiem un gatavība Eiropas vienotās valūtas ieviešanai”  –  

sasniegšana80. 

652. Ņemot vērā 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes saturisko ievirzi un nepieciešamību reaģēt uz aktuāliem 

procesiem valsts pārvaldē,  Koalīcijas partneru darba grupas par ES Struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda jautājumiem sēdē tika konceptuāli atbalstīts priekšlikums par finansējuma pārdali 

1.5.1.1.1.apakšaktivitātes atbalstāmajām darbībām 418 018 euro apmērā no Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību administratīvas un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” aktivitāšu  

finansējuma atlikumiem. 

653. Veicot  grozījumus MK 24.11.2009.  noteikumos Nr.1358 „Noteikumi par darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti „Atbalsts strukturālo 

reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”, tika atbalstīta  papildu  

finansējuma pārdale 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes VKanc projektam, precizējot projekta mērķa 

grupu un  paplašinot projekta sadarbības partnera jēdzienu, papildinot to ar Valsts kontroli, lai 

veicinātu Valsts kontroles darbības kapacitātes celšanu, palielinot revidentu skaitu, nodrošinot 

augstas kvalifikācijas revīzijas personāla piesaisti, tādējādi pilnveidojot valsts pārvaldes sniegto 

pakalpojumu kvalitāti un darba efektivitāti, veicinot strukturālās reformas un savlaicīgi novēršot 

birokrātiskos šķēršļus un neefektīvu rīcību, kā arī vidēja un ilgtermiņā samazinot budžeta 

izdevumus ārējās ekspertīzes piesaistei publisko finanšu izlietojuma efektivitātes izvērtējumiem.  

654. VKanc projekta īstenošanas termiņš pagarināts saskaņā ar MK 2007.gada 26.jūnija noteikumu 

Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 25.27. 
apakšpunktu, jo projekta ietvaros tiek piešķirts papildu finansējums un plānotas papildu 

aktivitātes/pasākumi - aktivitāšu  īstenošana paredzēta arī 2014. gadā un 2015. gada 1. pusē.  

655. 2014.gada 1.ceturksnī grozījumos DPP tiks veikti atbilstoši precizējumi, veicot  kopējā 

attiecināmā publiskā finansējuma pārdali starp 1.5.prioritātes aktivitātēm/apakšaktivitātēm 

418 018 euro apmērā, kā arī mērķa grupas precizēšanu81. 

656. 1.5.1.2.aktivitātē „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana” ar projektu līgumu kopējo summu   2,5 milj. euro  jeb 100% no kopējā pieejamā ES 

fondu finansējuma finansējuma saņēmējam izmaksāti 1,4 milj. euro jeb  57,5%, kas atpaliek no 

2013.gada plāna gk. ieilgušo iepirkuma procedūru dēļ.  

657. Valsts  kancelejas un  VARAM projektos, turpinājusies pasākumu plānu izstrāde 

uzņēmējdarbības administratīvo šķēršļu  mazināšanai iedzīvotājiem un NVO. Pārskata periodā 

                                                 
79 Skatīt arī finansējuma saņēmēja mājas lapā aktuālo informāciju: 

http://www.fm.gov.lv/lv/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/eiropas_savienibas_fondu_projekti/atbalsts_reformam_budzeta_un_finansu_
politikas_joma/ 
80(pamatojums: Regula 2866/98 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:243:0001:0001:LV:PDF ( kur 

teikums:  Latvija ir izpildījusi  euro ieviešanai nepieciešamos nosacījumus )2) PADOMES LĒMUMS  (2013. gada 9. jūlijs)  par euro ieviešanu 
Latvijā 2014. gada 1. janvārī (2013/387/ES)   http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:195:0024:0026:LV:PDF  
81 Finansējuma pārdale 418 018 euro apmērā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo 1.5.3.1.aktivitātes 

"Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" un 1.5.3.2.aktivitātes "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšana" finansējuma atlikumiem. 

http://www.fm.gov.lv/lv/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/eiropas_savienibas_fondu_projekti/atbalsts_reformam_budzeta_un_finansu_politikas_joma/
http://www.fm.gov.lv/lv/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/eiropas_savienibas_fondu_projekti/atbalsts_reformam_budzeta_un_finansu_politikas_joma/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:243:0001:0001:LV:PDF
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veikta arī iedzīvotāju aptauja par administratīvajām procedūrām valsts un pašvaldību līmenī 

noteiktās jomās, gala ziņojums par administratīvo procedūru novērtējumu tiks sniegts 2014.gada 

1.ceturksnī. 

658. VARAM administrētā projekta klientu apkalpošanas centra tīkla pilotprojekta īstenošana 2013. 

gadā ir saistīta ar atbalsta darbībām Latgalē un Vidzemē –  Daugavpilī un Valmierā dažādas 

valsts iestādes (Lauku atbalsta dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Uzņēmumu 

reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests un Valsts vides dienests) apvienojas un sniedz pakalpojumus 

vienuviet Valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros.  

659. 1.5.1.3.2. apakšaktivitātē „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un 

vietējā līmenī” ir pabeigti 23 projekti (92,0% kopējā apakšaktivitātē īstenoto projektu skaita). 

Finansējuma saņēmējam līdz 2013.gada beigām ir izmaksāti 0,6 milj. euro jeb 93,6% no kopējā 

ES fondu finansējuma.  23 projektos atbalstīto publisko varu realizējošo institūciju skaits ir 487, 

jo projektu aktivitātēs iesaistītas vairākas institūcijas un tās gan plānotas, gan norādītas kā 

atbalstītās publisko varu realizējošās institūcijas.  

 Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana 

660. 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” VKanc administrēto aktivitāšu ietvaros 

uz pārskata perioda beigām ir pabeigti 198 projekti jeb 85,3% no kopējā noslēgto līgumu skaita. 

Savukārt pasākuma aktivitātēs ir noslēgti 232 līgumi projektu īstenošanai par 8 milj. euro apmērā 

jeb 97,4% no pieejamā ES fondu finansējuma. Finansējuma saņēmējam izmaksāts 7,2 milj. euro 

jeb 87,8% apmērā no kopējā pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma.  

661. 2013.gada beigās 1.5.2.2.2.apakšaktivitātē un 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē noslēdzoties projektu 

ieviešanai, tika konstatēts finansējuma atlikums, kas pārsniedz 150 tūkst. euro. Tiek vērtēta 

iespēja finansējuma pārdalei uz 1.5.2.2.1. apakšaktivitāti „Sociālo partneru administratīvās 

kapacitātes stiprināšana”, lai dotu iespēju atbalstīt Latvijas prezidentūras ES Padomē darba 

programmas mērķu sasniegšanu. 

662. Projektos, kuros iepriekš pieņemti lēmumi  par to pārtraukšanu vai pārveidi, bijis nepieciešams 

atkārtoti vērtēt iespējamos attiecināmības riskus. 1.5.2.1.aktivitātē  „Publiskās pārvaldes 

cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana” attiecībā uz VKanc 

projekta „Cilvēkresursu vadības un informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” 

vēsturisko pārtraukšanu AI, SI un VI ir veikusi projekta nodevumu statusu izvērtējumu, ņemot 

vērā, ka projekta mērķu sasniegšanu sākotnēji plānotajā veidā, proti, DP „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība” projektā „Vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības 

sistēmas izveide un tās sasaiste ar vienoto valsts cilvēkresursu vadības sistēmu” īstenot nav 

iespējams,  kas vienlaikus radījis  projektā veikto izdevumu attiecināmības riskus. 2013. gada 

nogalē FM izstrādājusi  informatīvā ziņojuma „Par Ministru kabineta 2012.gada 4.jūlija rīkojuma 

Nr. 311 „Par Koncepciju par vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas 

un finanšu rīka izveidi, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību” 4. punkta izpildi” projektu, 

kurā sniegts situācijas izklāsts un priekšlikums rīcībai. Protokollēmumā, pamatojoties uz 

ziņojumā iekļauto informāciju un faktu, ka Vkanc projekta  ieviešanā nav konstatēti trūkumi, 

plānots informatīvajā ziņojumā par ES fondu apguvi līdz 31.12.2013. protokollēmumā iekļaut 

punktu par projekta nodevuma un EK deklarētās  summas 85 685,37 euro  atgūšanu, projekta 

izmaksas sedzot no valsts budžeta līdzekļiem. SIF un VKanc kā projekta FS jānodrošina 

atbilstošas darbības, tehniski izdodot nepieciešamos lēmumus un precizējot informāciju ES 

fondu VIS, kad būs pieņemti nepieciešamie MK lēmumi (2014.gada 1.ceturkšņa laikā). Attiecībā 

uz 1.5.2.1.aktivitātes apguves datiem par 2013. gadu informācija paliek nemainīga.  

663. 1.5.2.2.1.apakšaktivitātes „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” projektos 

finansējuma saņēmējam izmaksāti 2,1 milj. euro jeb 78,6% no kopējā piešķirtā ES fondu 
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finansējuma, kas atšķiras no 2013. gadam sākotnēji plānotā un  ir saistīts ar projekta aktivitāšu 

pārplānošanu.  Abos projektos turpinājusies LDDK un LBAS reģionālo struktūrvienību 

aktivitātes, t.sk. sniedzot konsultatīvo atbalstu par darba koplīguma, nodarbinātības, sociālās 

drošības un  citiem jautājumiem, kas vienlīdz aktuāli gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem 

veicinot sociāla dialogu attīstību – gan nacionālā gan reģionāla līmenī.  Vienlaikus jāatzīmē, ka 

aktivitātes projektu ieviešanas beigu posmā kā izaicinājums saglabājas darbinieku īpatsvara, ar 

kuriem noslēgts darba koplīgums palielināšana, kas noteikts kā  1.5.2.2.1.apakšaktivitātes 

rezultāta rādītājs ( 2013. gadā sasniegts 82% apjomā no DP noteiktās vērtības). Līdz ar papildu 

aktivitātēm, kas projektos īstenotas 2013. gadā, LDDK sadarbībā ar LBAS plāno vairākas 

darbības, attiecība uz pilnīgāku datu apkopošanu  t.sk.  komunicēt ar CSP par iespēju statistikā 

ielikt papildus kritēriju datu noskaidrošanai par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī 

izglītojošas tikšanās  par koplīguma jautājumi par koplīguma nozīmi un labās prakses piemēriem. 

664. 1.5.2.2.2.apakšaktivitātē „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” apstiprināti projekti un 

noslēgti līgumi  par  3,3 milj. euro  jeb attiecīgi 98,4% un 97,2% no kopējā ES fondu finansējuma 

savkārt pabeigto projektu kopskaits  ir 104 jeb 77,6% no kopējo noslēgto līgumu skaita.  

Finansējuma saņēmējam izmaksāti 3,0 milj. euro jeb 88,5% no pieejamā ES fondu finansējuma. 

2013. gadā noslēdzās līgumu slēgšanas process 3.atlases ietvaros papildus apstiprinātajiem 

projektiem, ņemot vērā, ka  1.5.2.2.2. apakšaktivitātē tika palielināts  pieejamais finansējums un  

papildus tika apstiprināti 8 iepriekš nepietiekama finansējuma dēļ noraidīti projekti.  

665. Aktivitātes projektos atbalstīto NVO kopskaits sasniedzis 2 935, kas būtiski pārsniedz DP 

noteikto vērtību un skaidrojams ar projektu iesniedzēju lielo aktivitāti, kā arī faktu, ka lielākā 

daļa projektu iesniedzēju projektu īstenošanā piesaista sadarbības partnerus (citas NVO), par ko 

attiecīgi projektu iesniegumu vērtēšanas procesā var tikt piešķirti papildu punkti. Tā kā 16 

projektu ieviešana vēl turpinās,  VKanc  prognozē rādītāja pieaugumu arī 2014.gadā.  

666. Kā labās prakses piemērus NVO atbalsta jomā var minēt vairākus, t.sk. Latvijas reģionos 

atbalstītus projektus. Projektā82, kuru īsteno biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” 

(ZREA) plānots izpētīt un izstādāt jaunu inovatīvu pakalpojumu modeļus, attīstīt elektromobiļu 

uzlādes infrastruktūras un uzlādes punktu kartes izveidošanu Zemgales reģionā. Ir izveidots un 

joprojām tiek papildināts sadarbības tīkls, tajā iekļaujot publiskās iestādes, ēdināšanas un tūrisma 

pakalpojumu sniedzējus no Zemgales un Kurzemes reģioniem. ZREA izstrādātajā interneta 

Zemgales kartē tiks apkopoti uzņēmumi/iestādes, kas piedāvā elektrotransporta uzlādi, 

popularizē zaļi domājošu dzīvesveidu, nodrošinot publicitāti un piesaistot vairāk klientu. 

667. Projektā83, ko īsteno biedrība „Bez glutēna” izstrādāts  bezglutēna ēdināšanas standarts. Pēc 

vadlīniju izstrādes brīvprātīgās sertifikācijas programmai „Brīvs no ĢMO”, pārtikas uzņēmēji, 

lauksaimnieki un organizācijas, kas atbalsta kustības principus var pievienoties tai, tā apliecinot 

savas produkcijas kvalitāti. Savukārt, biedrības „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 

„Dzīvības koks”” projektā84 izveidots virtuāls reģionālo pacientu organizāciju tīkls  ar mērķi 

apvienot visas reģionālās organizācijas, lai tās dalītos pieredzē par iespējām iesaistīties lēmumu 

pieņemšanas procesos. Tīkla komunikācija balstīta uz projektā izveidotās interaktīvās web 

platformas bāzes, kur dalībniekiem ir iespēja savstarpēji diskutēt, apmainīties ar idejām un 

pieredzi, kā arī veidot konsorcijus. 2013.gadā platformā reģistrējušies 24 dalībnieki. 

668. 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” no 96 

projektiem pabeigti 94 projekti un  finansējuma saņēmējam izmaksāti 2 milj. euro jeb 98,4% no 

                                                 
82  Projekts Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121 “Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu 
uzlādes infrastruktūra – izstrādē” 
83 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/156 „Biedrības „Dzīve bez glutēna” kapacitātes stiprināšana ar celiakiju slimo bērnu interešu aizstāvības 

procesos”; dalības nosacījumi un informācija par ĢMO atrodama tīmekļa vietnē http://www.brivsnogmo.lv ; 
84 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/078 „Reģionālo pacientu organizāciju tīkla izveide sociālās un veselības politikas stiprināšanai” 

http://www.brivsnogmo.lv/
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kopējā ES fondu finansējuma.  Atbalstīto pašvaldību skaits uz pārskata perioda beigām 

aktivitātes projektos ir 119 un pārsniedzis sākotnējas prognozes Aktivitātes sasniegumu raksturo 

arī fakts, ka  projektos iesaistītas vairākas pašvaldības vai plānošanas reģionu īstenotajos 

projektos atbalstu guvušas visas reģiona pašvaldības. 

Plānošanas reģioni un pašvaldības 

669. 1.5.3.pasākumā „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības 

plānošanas kapacitātes stiprināšana” turpinājusies pašvaldību kapacitātes celšanas projektu 

īstenošana visos Latvijas novados, pilsētās un plānošanas reģionos, atbalstot attīstības plānošanas 

uzlabošanu, nodrošinot reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanu un 

veidojot savstarpēji koordinētu nozaru politiku un speciālistu piesaisti. 

670. Pabeigti 166 projekti jeb 84% no kopējā projektu skaita. Finansējuma saņēmējam izmaksāts 

finansējums 6,3 milj. euro apmērā jeb 88% no kopējā ESF finansējuma, tomēr pasākumā  

īstenoto aktivitāšu finanšu un fiziskais progress  atšķiras. 

671. 1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” pabeigti 

94% projektu. Finansējuma saņēmējam izmaksāti 3,5 milj. euro jeb 96% no pieejamā ES fondu 

finansējuma. 2013.gada prognoze attiecībā uz  piesaistīti jauno speciālistu skaitu ir pārsniegta un 

sasniedz sasniedzot 114,6% un  92% no DP noteiktās vērtības, kas liecina, ka noslēdzoties 

aktivitātes ieviešanai – DP noteiktā rādītāja vērtība tiks sasniegta. Reģionālā griezumā 

vislielākais atbalstīto skaits  ir Rīgas un Latgales reģionos, attiecīgi 23% un 22%, savukārt 

vismazāk Zemgales reģionā – 16% no kopējā piesaistīto jauno specialistu skaita.  

672. Atsevišķās pašvaldībās ir zināmas grūtības piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistus un 

atkārtotu vakanču konkursu dēļ rodas nobīdes projektu īstenošanas laika grafikos, līdz ar to 

projektu īstenošana ir pagarināta līdz 2015.gada beigām (6 projektiem īstenošanas termiņš ir 

2014.gada beigas, savukārt 2 projektiem – 2015.gada beigas). VARAM prognozē, ka 1.5.3.1. 

aktivitātes rādītāju izpilde līdz 2015.gada beigām tiks nodrošināta 100% apmērā. 

673. Aktivitātes projektos  darba vietas ieguvuši gan projektu vadītāji un IT speciālisti, gan sociālie 

darbinieki un juristi, gan būvinženieri un psihologi, arī teritorijas plānotāji, arhitektu palīgi (skatīt 

ilustrācijā zemāk). 

Ilustrācija 43 1.5.3.1. aktivitātes ietvaros piesaistīto speciālistu īpatsvaram dalījumā pa profesiju veidiem 

 

674. 1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana” pabeigto projektu kopskaits ir mazāks  nekā 1.5.3.1. aktivitātē – pabeigti ir 48 
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projekti jeb 68% no kopējā aktivitātē īstenoto projektu skaita, savukārt maksājumu apjoms 

finansējuma saņēmējiem sastāda 2,8 milj. euro jeb 80% no kopējā pieejamā ES fondu 

finansējuma. 

675. Pabeigti 48 projekti, izstrādāto  vai aktualizēto  attīstības plānošanas dokumentu kopskaits ir 86  

un ir 78,18% no plānošanas periodā plānotās sasniedzamās vērtības. 

676. Salīdzinot ar  2012. gada sniegumu, 2013.gadā aktivitātē izstrādāto/aktualizēto plānošanas 

reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu skaits ir būtiski pieaudzis, tomēr par 10%  

atpaliek no 2013. gada prognozes. Uz pārskata perioda beigām sasniegti 78% no DP plānotās 

rādītāja vērtības. Vairākiem projektiem ir veikti līguma grozījumi, saskaņojot papildus darbību 

iekļaušanu projektā, un pagarinot projektu īstenošanas  termiņu, VARAM un VRAA secina, ka 

līdz plānošanas perioda beigām DP noteiktie rādītāji tiks sasniegti. Reģionālā griezumā  iesaiste 

reģionos pret kopējo izstrādāto dokumentu skaitu kopumā bijusi  līdzvērtīga   –   Rīgas (25%), 

Vidzemes (21%) un Latgales (21%) reģionos pret kopējo izstrādāto dokumentu skaitu.  

677. Projektos veikto vienošanās grozījumu dēļ abās 1.5.3. pasākuma aktivitātēs  ir atbrīvojies ESF 

līdzfinansējums, kuru plānots novirzīt 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu 

īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” VKanc projektam „Atbalsts 

strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē”, attiecīgi grozījumus DPP veicot 2014. gada 1. 

ceturksnī.  

3.6. Informācija par šķērsfinansējumu 

678. Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu, ESF projektu iesniedzējiem tiek dota iespēja 

īstenot projektus un projektu aktivitātes, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) 

Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par ERAF, ESF un KF un atceļ Regulu (EK) 

Nr.1260/1999 34(2) pantam un tālāk minētajiem ierobežojumiem. 

679. 2013.gadā netika veiktas izmaiņas DP noteiktajās šķērsfinansējuma likmēs. 

Prioritāte „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”: 

680. 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros šķērsfinansējums paredzēts nepārsniedz 2,8% no 

pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja tiek dota tiem 

potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, kuri īsteno projektus zemāk uzskaitīto aktivitāšu 

ietvaros. 

681. 1.3.1.3.2. apakšaktivitātē „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska 

piemērošana nozarēs un uzņēmumos” paredzēts šķērsfinansējums nepārsniedzot 7% no 

apakšaktivitātei plānotā ESF finansējuma. Plānotais šķērsfinansējuma apjoms saskaņā ar 

projekta iesniegumu ir 428,7 tūkst. euro no kuriem izmaksāti ir 329,5 tūkst. euro jeb 76,8% no 

kopējā finansējuma (izmaksātā finansējuma progress 2013.gadā 32,7%). Šajā apakšaktivitātē 

šķērsfinansējums tiek izmantots:   

 pamatlīdzekļu iegādei konsultatīvajiem centriem;  

 informācijas sistēmu izveidei un informācijas tehnoloģiju iegādei; 

  elektronizētas darba vides risku novērtēšanas sistēmas un datubāzes par darba 

koplīgumiem un ģenerālvienošanos atsevišķās nozarēs izstrādei, ieviešanai un darbības 

nodrošināšanai;  

 sabiedrības informēšanai un izglītošanas pasākumu un kampaņu organizēšanai par darba 

tiesību un darba aizsardzības jautājumiem. 

682. 1.3.1.5.aktivitātē „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” 

paredzēts šķērsfinansējums nepārsniedzot 10 % no aktivitātei plānotā ESF finansējuma.  
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683. 1.3.1.8.aktivitāte „Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru 

integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos” paredzēts šķērsfinansējums 

nepārsniedzot 10% no aktivitātei plānotā ESF finansējuma. 

Prioritāte „Sociālās iekļaušanas veicināšana”: 

684. 1.4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” ietvaros šķērsfinansējums nepārsniedz 3,6% no pasākuma 

īstenošanai plānotā ESF finansējuma.  

685. 1.4.1.1.1.apakšaktivitātē „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” 

nepārsniedzot 1% no apakšaktivitātei plānotā ESF finansējuma. Saskaņā ar MK noteikumiem85 

par 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes īstenošanu, šķērsfinansējums tiek izmantojams darba vietu 

pielāgošanai bezdarbniekiem ar invaliditāti. Paredzētais  škērsfinansējuma apjoms saskaņā ar 

projekta iesniegumu ir 24,2 tūkst. euro, bet apgūti ir 12,8 tūkst. euro jeb 52,9% no pieejamā 

finansējuma. 2013.gadā vērojams stabils progress – 12%. 

686. 1.4.1.1.2.apakšaktivitātē „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” 

paredzēts šķērsfinansējums nepārsniedzot 6% no apakšaktivitātei plānotā ESF finansējuma. MK 

noteikumos86 ir norādīts, ka šķērsfinansējums tiek izmantots darba vietas pielāgošanai 

bezdarbniekam ar invaliditāti. Plānotais škērsfinansējuma apjoms salīdzinājumā ar 2012.gadu ir 

nedaudz samazinājies, veicot līguma grozījumus. Saskaņā ar projekta iesniegumu uz 2013.gada 

beigām šķērsfinansējums tiek paredzēts 208,6 tūkst. euro apmērā - apgūts 208,6 tūkst. euro jeb 

100% no pieejamā finansējuma. 2013.gadā aktivitātes 1.4.1.1. ietvaros īstenotajos projektos 

darba devēji, kuri ir reģistrējušies VID ar PVN apliekamo personu reģistrā, rēķinos norādīto 

PVN, kas ir par bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietas pielāgošanu, atbilstoši likumam, 

iespējams tika iekļāvuši VID iesniegtajā PVN deklarācijā kā priekšnodokli. Informācijas 

izvērtēšanas rezultātā pieņemti lēmumi par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem 19,1 tūkst euro 

apmērā, kas arī tika atgūti. 

687. 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos” paredzēts šķērsfinansējums nepārsniedzot 5% no 

apakšaktivitātei plānotā ESF finansējuma. Saskaņā ar MK noteikumiem87 šķērsfinansējums tiek 

izmantots pamatlīdzekļu iegādei, kā arī renovācijai un vides pielāgošanai, lai izstrādātu un 

īstenotu sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālās aprūpes programmas. 

Plānotais škērsfinansējuma apjoms saskaņā ar projektu iesniegumiem ir 379,5 tūkst. euro, līdz 

2013.gada 31.decembrim apgūti 354,4 tūkst. euro jeb 93.3% no pieejamā finansējuma. 

Prioritāte „Administratīvā kapacitātes stiprināšana”: 

688. 1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” ietvaros šķērsfinansējums nepārsniegs 3,7% no 

pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja dota tiem finansējuma 

saņēmējiem, kuri īstenos projektus 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu 

īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” ietvaros. Šķērsfinansējuma 

izmantošana paredzēta IPIA projekta administrēšanai un labāka regulējuma IT instrumentu 

attīstībai. Kopējais plānotais šķērsfinansējuma apjoms apakšaktivitātes divos projektos  ir 91,4 

                                                 
85 2011.gada 1.marta MK noteikumi Nr. 170 par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū" 

http://likumi.lv/doc.php?id=227323  
86 2008.gada 8.aprīļa MK noteikumi Nr. 258 par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti 
"Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem" http://likumi.lv/doc.php?id=173943  
87 2009.gada 4.augusta MK noteikumi Nr. 867 par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.4.1.2.4.apakšaktivitātes “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” pirmo kārtu. 
http://likumi.lv/doc.php?id=195929  

2010.gada 21.jūnija MK noteikumi Nr. 540 par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes 

"Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu 
http://likumi.lv/doc.php?id=212563  

2011.gada 12.aprīļa MK noteikumi Nr. 292 par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes 

"Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu 
http://likumi.lv/doc.php?id=229373  

http://likumi.lv/doc.php?id=227323
http://likumi.lv/doc.php?id=173943
http://likumi.lv/doc.php?id=195929
http://likumi.lv/doc.php?id=212563
http://likumi.lv/doc.php?id=229373
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tūkst. euro, kas līdz 2013. gada 31. decembrim apgūti pilnā apmērā -  91,4 tūkst. no projektos 

plānotā apjoma. 

689. 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros paredzēts šķērsfinansējums 

nepārsniedzot 1% no pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja 

dota tiem potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, kuri īsteno projektus 1.5.2.1.aktivitātes 

„Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana” 

ietvaros. Šķērsfinansējuma izmantošana paredzēta IPIA projekta administrēšanai un 

cilvēkresursu vadības IT sistēmas attīstībai. 

690. Kopumā secināms, ka 2013.gadā vērojama augšupejoša šķērsfinansējuma apguves tendence. Uz 

2013.gada beigām vairākām aktivitātēm izmaksātais finansējums ir pietuvinājies 100%. 

Vislielākais šķērsfinansējuma apguves progress vērojams 1.3.1.3.2. apakšaktivitātē, kas arī 

noslēgusies 2013. gada beigās.   

4. SASKAŅOTĪBA UN KONCENTRĒŠANA  

691. ESF atbalstītās darbības nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā atbilst Eiropas 

Nodarbinātības stratēģijai, Latvijas Nacionālajā reformu programmā „ES 2020” stratēģijas 

īstenošanai noteiktajiem politikas virzieniem, kā arī citiem nozaru politikas plānošanas 

dokumentiem. 

692. Viens no galvenajiem politikas virzieniem un pasākumiem skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvara 

samazināšanai: 

Pamata un vidējās izglītības pieejamības nodrošināšana (atbildīgā institūcija – IZM). 

693. Mērķis – nodrošināt pamata un vidējās izglītības pieejamību, veicināt bērnu un jauniešu lielāku 

iesaisti mācībās, tajā skaitā nodrošinot precīzu izglītojamo uzskaiti, nosakot valstī vienotu 

kārtību, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja 

izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklētu izglītības iestādi, nodrošināt atbalstu sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās 

problēmām. 

694. Iekļaujošas izglītības nodrošināšanā ir divas galvenās mērķgrupas – attīstības, spēju un veselības 

stāvokļa izraisītās atstumtības riskam pakļautie bērni un jaunieši un sociālo apstākļu izraisītās 

atstumtības riskam pakļautie jaunieši. 

695. ESF ieguldījums sniegts 1.2.2.4.2. aktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā” 

ietvaros ar mērķi integrēt izglītības sistēmā bērnus no sociālās atstumtības grupām, tajā skaitā 

bērnus, kuru vecāki devušies peļņā ārpus Latvijas. Šīs aktivitātes ietvaros kopumā tika īstenoti 

47 projekti, kā rezultātā atbalstu mācībām līdz 2013.gada beigām saņēmuši 23 128 bērni un 39% 

no izglītojamiem ar speciālām vajadzībām integrēti vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs. 

696. Viens no galvenajiem politikas virzieniem un pasākumiem profesionālās izglītības kvalitātes un 

pievilcības paaugstināšanā, nodrošinot tās atbilstību darba tirgus prasībām: 

Sadarbības ar nozaru sociālajiem partneriem profesionālās izglītības pilnveidošanai un 

attīstībai stiprināšana (atbildīgā institūcija – IZM). 

697. 2011.gadā ESF 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un 

profesionālās izglītības pārstrukturizācija” projekta ietvaros izveidotās 12 nozaru ekspertu 

padomes turpina darbu, veicinot profesionālās izglītības iestāžu sadarbību ar nozares darba 

devējiem, izstrādājot nozaru kvalitatīvo un kvantitatīvo pasūtījumu darbaspēka sagatavošanai, 

nosakot darba tirgus prasības kvalitatīvu speciālistu sagatavošanai, organizējot prakses nozares 
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uzņēmumos. 

698. ESF projekta ietvaros plānots izstrādāt un pilnveidot 80 profesiju standartus un profesionālās 

kvalifikācijas pamatprasības atbilstoši nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūrām. Līdz 

2013.gada beigām ir izstrādāti un pilnveidoti 52 profesiju standarti pamatprofesijām, kā arī 19 

profesionālo kvalifikāciju pamatprasības saistītajām profesijām un specializācijām. 

699. Īstenojot ESF projektā plānoto aktivitāti profesionālo kvalifikāciju eksaminācijas uzlabošanai un 

ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai, 2012.gadā un 

2013.gadā nodrošināta 200 ekspertu apmācība profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas 

centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanai. 80 personas, kuras 

apguvušas prasmes ārpus formālās izglītības, ieguvušas profesionālo kvalifikāciju. 

700. Šobrīd ir uzsākta profesionālās izglītības satura pārstrukturēšana, izmantojot elastīgu moduļveida 

pieeju. ESF projekta ietvaros plānota 56 modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde 

un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde 32 profesijām. 

701. Mūžizglītība. Mērķis ir panākt, lai 2020.gadā 15% no iedzīvotājiem (25-64 gadu vecumā) būtu 

nepārtraukti iesaistīti mācīšanās procesā. Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs 2007.–

2013.gadam ir noteikts, ka 2013.gadā Latvijā 12,5% pieaugušo iedzīvotāji tiks iesaistīti izglītības 

pasākumos. 2012.gadā pieaugušo dalība izglītības procesā ir palielinājusies, sasniedzot 6,9%. 

Par mērķa sasniegšanu ir atbildīgas LM un IZM. 

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto zināšanu, prasmju un profesionālās kompetences 

novērtēšanas nodrošināšana (atbildīgā institūcija – IZM). 

702. Mērķis – radīt un īstenot mehānismu, ar kura palīdzību novērtēt un atzīt ārpus formālās izglītības 

sistēmas iegūtas zināšanas un prasmes, kā arī saņemt profesionālās kvalifikācijas dokumentu. 

703. 2011.gadā tika apstiprināta kārtība, kādā profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst pirmā, otrā vai 

trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei, var iegūt persona, kurai 

atbilstošās zināšanas ir iegūtas dzīves laikā vai neformālās izglītības veidā. Profesionālo 

kompetenci novērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajai centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtībai. Patlaban ir 

noslēgti deleģēšanas līgumi ar 41 profesionālās izglītības iestādēm. Ārpus formālās izglītības 

sistēmas apgūtās profesionālo kompetences novērtēšanu var veikt 142 profesionālā  kvalifikācijā. 

704. Periodā no 2011.gada līdz 2013.gada beigām ārpusformālās izglītības sistēmas apgūtās 

profesionālās kompetences novērtēšanas kārtībā jaunu profesionālo kvalifikāciju ir ieguvušas 

1261 persona, t.sk. 2013.g. – 826 personas. 

705. Latvijas Nacionālā bibliotēka, t.sk., sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru kopš 2012.gada 

pavasara līdz 2013.gada pavasarim īstenoja EK Mūžizglītības programmas projektu „Integrēta 

neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide (Val-Net)”. 

Projekta ietvaros tiek īstenotas vairākas aktivitātes, kas vērstas uz dažādu institūciju sadarbības 

attīstību, iespējamo problēmu identificēšanu, kā arī priekšlikumu izstrādi to risināšanai. Projektā 

iegūtas atziņas un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto zināšanu un prasmju atzīšanas labas 

prakses piemēri ir apkopoti grāmatā. 

706. Viens no galvenajiem politikas virzieniem un pasākumiem ieguldījumu Latvijas Nacionālās 

reformu programmas mērķa rādītāja ieguldījumu pētniecībā un attīstībā palielināšanai: 

Zinātniskās darbības potenciāla attīstība (atbildīgā institūcija – IZM) 

707. Mērķis – paaugstināt studiju un pētniecības efektivitāti, kvalitāti un starptautisko konkurētspēju. 

Viena no aktivitātēm, kas tiek īstenota ieguldījumu palielināšanai:  

708. Sniegts atbalsts cilvēkresursu piesaistei zinātnē, valsts zinātniskajās institūcijās izveidojot jaunas 
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zinātnieku grupas starpdisciplināru pētījumu izstrādei, piesaistot darbā doktorantus, jaunos 

zinātniekus, zinātniekus, kas vēlas atgriezties Latvijā, ārzemju zinātniekus. 1.1.1.2.aktivitātes 

„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” 1.kārtas ietvaros (laika posmā no 2009.gada līdz 2012.gadam) 

darbam zinātniskajās grupās piesaistīti 664 atbilstoši pilna darba laika ekvivalentam nodarbinātie 

pētnieki, t.i., 6,15% no kopējā (10 790) valstī 2012.g. zinātnē un pētniecībā nodarbināto skaita, 

kas ir 1,1% no darbspējīgo iedzīvotāju skaita valstī. 2013.gadā turpinājās atbalsta sniegšana 

zinātniskajām grupām, organizējot otru projektu atlases kārtu 23,6 milj. euro apjomā; 

Nodarbinātība un sociālā iekļaušana 

709. ES Padome rekomendē Latvijai risināt situāciju saistībā ar ilgstošo un jauniešu bezdarbu, 

palielinot aktīvās darba tirgus politikas un mērķtiecīgu sociālo pakalpojumu pārklājumu un 

efektivitāti. Uzlabot jauniešu nodarbinātību, piemēram, izmantojot garantijas jauniešiem, 

izveidot visaptverošu karjeras atbalsta sistēmu, īstenot reformas profesionālās izglītības un 

apmācības nozarē un uzlabot mācību prakses kvalitāti un pieejamību. 

710. Nozīmīgākie 2013. gadā paveiktie uzdevumi nodarbinātības un sociālā atbalsta jomā: 

711. Tika turpināti un pilnveidoti dažādi ADTP pasākumi darbaspēka prasmju un kvalifikācijas 

pilnveidošanai, veikti pasākumi bezdarbnieku iesaistes un aktivizēšanas uzlabošanai, piemēram: 

o darba meklēšanas sistēmas un atbalsta pasākumu pilnveide;  

o sadarbības veicināšana starp nodarbinātības un sociālajiem dienestiem, lai sniegtu 

mērķētāku atbalstu ilgstošajiem bezdarbniekiem; 

o bezdarbnieku profilēšanas sistēmas ieviešana; 

o jauniešu nodarbinātības veicināšana un bezdarba mazināšana. 

712. 2013.gadā ADTP pasākumiem izlietoti 46,4 milj. euro, t.sk. ESF līdzfinansējums – 37,8 milj. 

euro apmērā. Aptuveni 50% no tā izlietots bezdarbnieku kvalifikācijas paaugstināšanai un 

pilnveidei, 30% algoto pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai, 15% visnelabvēlīgākajā 

situācijā esošo bezdarbnieku atbalstam un subsidēto darba vietu izveidei, tajā skaitā jauniešu 

iniciatīvām, nedaudz vairāk nekā 4% nodarbināto personu kvalifikācijas paaugstināšanai un 

uzņēmējdarbības iniciatīvām. 2013. gadā NVA organizētajos ADTP pasākumos piedalījušies 

195,6 tūkst. bezdarbnieki88, no kuriem 186,0 tūkst. dalību uzsāka 2013. gadā. Kopumā 2013. 

gadā darbā iekārtojušies 75,5 tūkst. bezdarbnieki (t.sk. 17,7 tūkst. ilgstošie bezdarbnieki), no 

kuriem 30,2 tūkst. jeb 40,0% (t.sk. 14,7 tūkst. jeb 83,4% no ilgstošajiem bezdarbniekiem) ir 

iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā pasākuma pabeigšanas (izņemot konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumu informatīvās dienas); 

713. 2013.gadā tika veiktas normatīvā regulējuma izmaiņas, lai bezdarbniekiem pilnveidotu atbalsta 

saņemšanas iespējas un vienkāršotu līdzdalības nosacījumus vairākos ADTP pasākumos. Tika 

turpināta pasākumu ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām – „Minesotas 12 soļu 

programma”, kā arī „Darbs Latvijā” īstenošana; 

714. ADTP izvērtēšana tika veikta 2013.gada PB pētījuma „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski 

neaktīvais vai trūcīgais?” ietvaros, kurā tika vērtēti darba tirgus rezultāti – nodarbinātība un darba 

samaksa 18 mēnešu pēc ADTP pasākumu pabeigšanas. Tika secināts, ka visu veidu profesionālā 

apmācība un neformālās izglītības programmas bezdarbniekiem būtiski uzlabo darba tirgus 

iznākumu – gan drīz pēc apmācību beigšanas, gan vidējā termiņā. Augšminētā pētījuma rezultāti 

ir izmantoti, izstrādājot „Pamatnostādnes nodarbinātības un iekļaujošas izaugsmes veicināšanai 

2014.-2020. gadam”; 

                                                 
88 Viens cilvēks var būt piedalījies vairākās aktivitātēs 
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715. Lai daudz mērķtiecīgāk iesaistītu darba tirgū dažādas bezdarbnieku mērķa grupas, sākot ar 

2013.gada 3.ceturksni, tiek piemērota bezdarbnieku profilēšanas sistēma. Tas ļauj efektīvāk un 

ātrāk aizpildīt vakances un piedāvāt piemērotākos ADTP pasākumus. Līdz 2013. gada 31. 

decembrim noprofilēti 65,9 tūkst. bezdarbnieki jeb 70,7% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku 

skaita; 

716. 2013.gadā apmācību pasākumos kopumā iesaistīti aptuveni 30 tūkst. cilvēku. Kopējais publiskais 

finansējums 2013.gadā bija 23,4 milj. euro, t.sk. ES fondu finansējums 16,9 milj. euro89; 

717. 2013. gadā turpinājās pasākumu „Darba vieta jaunietim”, „NVA nodarbinātības aģentu asistentu 

apmācība un prakse” un „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” īstenošana. Tika uzsākta 

jaunā pasākuma „Darbnīcas jauniešiem” ieviešana. Kopumā 2013.gadā šajos ADTP pasākumos 

tika iesaistīti 1,8 tūkst. jauniešu. Kopējais publiskais finansējums 2013.gadā – 0,90 milj. euro, 

t.sk. ES fondu finansējums 0,51 milj. euro; 

718. ESF līdzfinansētās aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas 

atbalsts" ietvaros 2013.gadā tika atviegloti nosacījumi bezdarbnieku iesaistei algotos pagaidu 

sabiedriskajos darbos, nosakot, ka esošā mērķa grupa90 tiek paplašināta, paredzot atbalstu arī 

tādiem cilvēkiem, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk 

par sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši. Tādā veidā tiem bezdarbniekiem, 

kuriem ir grūtības iekļauties darba tirgū, uz laiku tiek nodrošināta iespēja saglabāt darba prasmes. 

2013. gadā pasākumā iesaistījās 32,1 tūkst. bezdarbnieku. Kopējais publiskais finansējums šiem 

pasākumiem 2013.gadā bija aptuveni 14,2 milj. euro, t.sk. ES fondu finansējums – 11,6 milj. 

euro; 

719. Lai noteiktu bezdarbnieka reālās iespējas uzsākt konkrētās darba tiesiskās attiecības darba vietā, 

NVA aktīvi sadarbojas ar sociālajiem dienestiem, lai skaidrotu vai attiecībā uz bezdarbnieku, 

kurš ir arī sociālā dienesta klients, nepastāv kādi objektīvi šķēršļi, kas neļauj uzsākt darbu. Lai 

veicinātu bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvāk meklēt darbu, bezdarbniekiem un darba 

meklētājiem būs pienākums ne tikai sadarbībā ar NVA sastādīt individuālo darba meklēšanas 

plānu, bet arī regulāri katrā tikšanās laikā informēt NVA par veiktajām darba meklēšanas 

aktivitātēm; 

720. 2013. gadā ir sagatavotas īstermiņa prognozes par darba devēju pieprasītākām prasmēm un 

profesijām darba tirgū, kas ir izstrādātā īstermiņa prognozēšanas modeļa prototips, kas tiks testēts 

un pabeigts 2014. gadā; 

721. Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām NVA piedāvā 

izmantot karjeras konsultāciju pakalpojumus, palielinot individuālo, uz konkrētu klientu vērsto 

pakalpojumu klāstu, samazinot grupveida karjeras konsultācijas. Lai paaugstinātu karjeras 

pakalpojumu kvalitāti klientiem ar dzirdes traucējumiem, ir uzsākta sadarbība ar nevalstiskajām 

organizācijām par surdotulka pakalpojumu izmantošanu karjeras konsultāciju laikā. 2013. gada 

ir aktualizēta karjeras konsultācija informatīvi-metodiskā bāze, nodrošinot klientus un karjeras 

konsultantus ar aktuālo informāciju par izglītības iespējām Latvijā. 

722. 2013.gadā ESF 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu 

praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros izveidots metodoloģisks materiāls 

„Darba normēšanas metodoloģija”91, izstrādāti divi informatīvi materiāli “Darba un atpūtas laika 

                                                 
89 Ieskaitot finansējumu īstermiņa konkurētspējas uzlabošanas programmām (karjeras konsultācijas un 

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi) 
90 bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus 
91 Latvijas Darba devēju konfederācijas mājas lapa. Darba normēšanas metodoloģija: http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2013/12/Darba-
norm%C4%93%C5%A1anas-metodolo%C4%A3ija.pdf 

http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2013/12/Darba-norm%C4%93%C5%A1anas-metodolo%C4%A3ija.pdf
http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2013/12/Darba-norm%C4%93%C5%A1anas-metodolo%C4%A3ija.pdf
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uzskaite un apmaksa”92 un “Darba strīdu izskatīšana un prasības pieteikumu sagatavošana”93, 

pabeigts darbs pie pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012.-2013.”94; 

723. 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē līdz 2013.gada beigām sociālo pakalpojumu attīstīšanai reģionos ir 

atbalstīti 97 projekti, kuru ietvaros ģimenes videi pietuvinātus sociālos pakalpojumus saņem 

vairāk nekā 18 tūkst. Latvijas reģionu iedzīvotāji. 2013.gadā projektu aktivitāšu īstenošana ir 

pabeigta 62 projektos, kas nodrošināja pakalpojumu saņemšanu vairāk nekā 13 tūkstošiem 

Latvijas iedzīvotāju; 

724. NRP politikas virziena „Nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu līdzdalības 

darba tirgū veicināšana” īstenošana tiek sekmēta ESF 1.4.1.1.2.apakšaktivitātes „Atbalstītās 

nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem”, ESF 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes 

„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū”, kā arī ESF 

1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” ietvaros. 

2014.gadā plānotie uzdevumi : 

725. Plānots pārskatīt algoto pagaidu sabiedrisko darbu programmas īstenošanas nosacījumus, 

iekļaujot tajā bezdarbnieka profilam atbilstošāku pakalpojumu klāstu atlasi, kas vērsti uz to 

šķēršļu mazināšanu, kas kavē personas iesaisti darba tirgū. Priekšlikumu izstrādē tiks ņemta vērā 

arī citu ES dalībvalstu pieredze līdzīgu programmu organizēšanā; 

726. Tiks uzsākta jauna ADTP pasākuma „Darba meklēšanas atbalsta pasākumi” īstenošana, kura 

mērķis ir motivēt bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvāk meklēt darbu un iekļauties darba 

tirgū (individuālā darba meklēšanas plāna sadarbībā ar bezdarbnieku izstrāde, bezdarbnieka 

profilēšana, piemērota darba noteikšana, informēšana par darba meklēšanas metodēm, darba 

meklēšanas dokumentācijas sagatavošana un citi aktīvu darba meklēšanu veicinoši pasākumi); 

727. 2014. gada laikā plānots izstrādāt priekšlikumus ADTP pasākumu precizēšanai atbilstoši PB 

pētījuma „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais vai trūcīgais?” ieteikumiem, īpaši 

pievēršoties apmācības pie darba devēju pasākumiem, piesaistot Vācijas un Austrijas partneru 

ekspertīzi, un subsidētās nodarbinātības pasākumiem, jo īpaši tiem, kas vērsti uz personu ar 

invaliditāti nodarbinātības situācijas uzlabošanu; 

728. Plānots turpināt pilnveidot NVA un sociālo dienestu sadarbības modeli, īpaši attiecībā uz ilgstošo 

bezdarbnieku iesaistīšanai darba tirgū; 

729. Saistībā ar 2014.-2020. gada plānošanas periodā plānoto - 2014. gada 1.ceturksnī tiks uzsākta 

Jauniešu garantijas īstenošana. Jauniešu garantijas pasākumi tiks piedāvāti tiem jauniešiem, kas 

būs reģistrējušies kā bezdarbnieki NVA vai saņems jauniešu garantijas klienta statusu. Jauniešu 

garantijas klienta statuss tiks piešķirts jauniešiem, kas tiks iesaistīti IZM viengadīgajās un 1,5-

gadīgajās profesionālās izglītības programmās. Atsevišķi jauniešu garantijas pasākumi būs 

pieejami arī jauniešiem vecumā 25-29 gadiem. Viņiem tiks piedāvāts atbalsts darba meklēšanā, 

dalība konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, karjeras konsultācijas, atbalsts 

komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, subsidētās nodarbinātības pasākumi un 

iesaiste 1-1,5 gadus ilgās profesionālās izglītības programmās. Jauniešu garantija tiks īstenota 

vairākos posmos: 1) līdz šīm īstenoto aktīvās darba tirgus politikas pasākumu apjoma 

palielināšana jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem; 2) 1-1,5 gadus ilgās profesionālās 

izglītības programmu īstenošana, radot iespēju īsā laikā iegūt kvalifikāciju, un integrēties darba 

tirgū tiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kas dažādu iemeslu dēļ neturpina mācības 

un nav atraduši darbu; 3) jauna projekta īstenošana pašvaldībās ar mērķi atgriezt izglītībā un 

                                                 
92 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības mājas lapa. Darba un atpūtas laika uzskaite un apmaksa: 

http://www.lbas.lv/upload/stuff/201311/darba_un_atputas_laika_uzskaite_un_apmaksa.pdf 
93 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības mājas lapa. Darba strīdu izskatīšana un prasības pieteikumu sagatavošana: 

http://www.lbas.lv/upload/stuff/201311/darba_stridu_izskatisana_un_prasibas_pieteikumu_sagatavosana.pdf 
94 Latvijas Darba devēju konfederācijas mājas lapa. Darba apstākļi un riski Latvijā 2012.-2013.: http://www.lddk.lv/wp-
content/uploads/2014/01/Darba-apst%C4%81k%C4%BCi-un-riski-Latvij%C4%81-2012-2013.pdf 

http://www.lbas.lv/upload/stuff/201311/darba_un_atputas_laika_uzskaite_un_apmaksa.pdf
http://www.lbas.lv/upload/stuff/201311/darba_stridu_izskatisana_un_prasibas_pieteikumu_sagatavosana.pdf
http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2014/01/Darba-apst%C4%81k%C4%BCi-un-riski-Latvij%C4%81-2012-2013.pdf
http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2014/01/Darba-apst%C4%81k%C4%BCi-un-riski-Latvij%C4%81-2012-2013.pdf
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iesaistīt darba tirgū neaktīvos jauniešus vecumā no 13 līdz 24 gadiem.  

5. TEHNISKĀ PALĪDZĪBA 

730. Šajā sadaļā sniegta informācija par TP projektu īstenojošo institūciju (finansējuma saņēmēji)  

īstenotajām darbībām ar TP līdzekļu atbalstu, sasniegto finanšu un fizisko progresu 1.6. 

prioritātes aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” ietvaros ar 

mērķi nodrošināt programmas vadībā iesaistīto institūciju funkciju efektīvu īstenošanu. Plašākā 

informācija atbalstāmajām darbībām ar TP finansējumu ir sniegta ziņojuma sadaļās 2.7. 

„Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi”, 2.8. „Finanšu vadība un kontrole” un 6. „Informācija 

un publicitāte” (papilu informāciju skatīt ES fondu mājas lapā -  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1052. 

731. Līdz 31.12.2013.  DP ietvaros TP līdzekļi izlietoti 13,6 milj. euro apmērā  (2013.gada laikā 

progress 1,9 milj. euro), jeb 74,3% no kopējā TP pieejamā finansējuma.  

732. Dalījumā pa izdevumu pozīcijām vislielākie izdevumi no kopējā finansējuma izlietojuma (skatīt 

ilustrācijā Nr. 1 ) ir bijuši tādās izdevumu pozīcijās kā: 

1) ES fondu uzraudzība - 56%,  

2) ES fondu administrēšanas funkciju nodrošināšana (lietveži, grāmatveži, juristi, projektu 

vadītājs, kā arī aprīkojums, pamatlīdzekļi, apsaimniekošana u.c. administratīvās izmaksas) - 

14%, 

3) ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi -  7%, 

4) ES fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana, ES fondu projektu iesniegumu 

vērtēšanas nodrošināšana, komandējumi un dienesta braucieni,  ES nākotnes kohēzijas 

politikas stratēģiskā plānošana, izvērtējumi un pētījumi, kā arī citi veiktie izdevumi ir 

sadalījušies vienmērīgi  - no 1% līdz 5%.  

733. Atlīdzībai izmaksas ir aptuveni 79% no  kopējiem izdevumiem, savukārt 21% veido citi 

izdevumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1052
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Ilustrācija 44 TP 2. kārtas finansējuma izlietojums dalījumā pa izmaksu veidiem 2013. gadā, % 

 

 

734. 2013.gadā  nacionāli noteiktā apguves mērķa plāna izpilde ir 75%, kas vērtējama kā apmierinoša. 

Apguvi kavējošie faktori ir saistīti gan ar neprecīzi saplānotajiem līdzekļiem, neprecīzu 

maksājuma pieprasījumu iesniegšanu un  iepirkumu procesu sarežģījumiem, gan arī ar TP 

specifiku, kas ir pakārtota pamatfunkcijām un to izpildei (skatīt ilustrācijā zemāk). 
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Ilustrācija 45 TP 2. kārtas finanšu līdzekļu apguve attiecībā pret mērķa profiliem 2013. gadā, % 

 

735. Uz 31.12.2013. rezultāta rādītājs „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas 

iedzīvotāju vidū” ir sasniegts 100% apmērā (uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība ir 

61,4%), balstoties uz Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu aģentūras „Latvijas Fakti” 

2013.gada aptaujas „Sabiedriskās domas izvērtējums par iedzīvotāju informētību par Eiropas 

Savienības fondiem”. Sīkāk skatīt:  http://www.esfondi.lv/upload/01-

strukturfondi/petijumi/ES_fondi-11.2013.pdf 

736. Iznākuma rādītājs „Atbalstīto institūciju skaits” ir sasniegts 91% apmērā, bet pēc būtības mērķis 

tiek sasniegts ar ES fondu vadībā iesaistīto institūciju funkciju efektīvu izpildi ar TP līdzekļu 

mērķtiecīgu novirzīšanu un izlietošanu. Projektu ieviešanas periodā no 2008. gada vairākas 

iestādes tika apvienotas, kā rezultātā tika apvienoti arī piešķirtie finansējumi sadalījumā pa 

aktivitātēm (finansējuma atbalsts starp Darbības programmām), kā rezultātā atbalstīto institūciju 

skaits dalījumā pa Darbības programmām ir mainījies salīdzinājumā ar sākotneji plānoto. 

737. Neatbilstoši veikti izdevumi 1 DP no TP projektu īstenošanas uzsākšanas līdz 31.12.2013. veido  

0,05 milj. euro jeb 0,3% no noslēgto vienošanās kopsummas. Visi konstatētie neatbilstoši veiktie 

izdevumi ir atgūti no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma. Ņemot vērā to, ka neatbilstoši 

veiktie izdevumi nedrīkst tikt izmantoti atkārtoti tā paša projekta (operation) ietvaros (padomes 

regula Nr. 1083/2006,  98 pants), paredzams, ka šie resursi tiks novirzīti citiem TP projektiem, 

kuru ietvaros nav bijuši neatbilstoši veikti izdevumi. Pārskata periodā netika konstatētas būtiskas 

neatbilstības un būtiski neietekmēja aktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma apguvi, kā arī 

neradīja riskus projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai.  

738. Lai nodrošinātu efektīvu un caurskatāmu euro ieviešanu Latvijas Republikā un sakārtotu 

normatīvo bāzi, tika veikti grozījumi TP regulējošos MK noteikumos Nr. 69495, pielāgojot MK 

                                                 
95 Ministru kabineta 2011.gada 6. septembra noteikumi Nr.694 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 
inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Infrastruktūra un 
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http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondi-11.2013.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondi-11.2013.pdf


 

145 
Gada ziņojums_1DP_VI_lv_05.06.2014.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2013.gads  

 

noteikumus euro ieviešanai, kā arī precizējot regulējumu attiecībā uz ES fondu Vadības 

Informācijas sistēmas ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā Latvijā (izveidi, attīstīšanu, 

sasaisti, uzturēšanas nodrošināšanu un izmaksu attiecināmību 2014.-2020. gada plānošanas 

periodā), tādējādi nodrošinot iespējami savlaicīgu un sekmīgu ES fondu 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda ieviešanas uzsākšanu. 

739. Pārskata periodā 13 TP projektiem no pieejamā TP finansējuma tika piešķirts papildus 

finansējums 9,9 milj. euro apmērā (visu 3 DP ietvaros), lai nodrošinātu uzsākto projektu 

pēctecīgu  ieviešanu un to mērķu sasniegšanu. 

740. Galvenās problēmas TP aktivitāšu ieviešanā 2013. gadā ir saistītas ar kavējumiem iepirkumu 

veikšanā, finanšu plānošanā, nekvalitatīvi sagatavotiem un kavētiem maksājuma 

pieprasījumiem, kas negatīvi ietekmē apguves rādītājus. Lai risinātu šo situāciju, sadarbības 

iestāde (skat. sadarbības iestādes mājas lapu - http://www.cfla.gov.lv/lv/) nodrošina finansējuma 

saņēmējiem konsultācijas, skaidrojot aktivitāšu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu 

nosacījumus Lai mazinātu finansējuma neapguves risku, CFLA jānodrošina rūpīga finansējuma 

saņēmēja iesniegto maksājumu prognožu izvērtēšana un izpildes kontrole, savlaicīgi norādot uz 

iespējamajiem neizpildes riskiem un pieprasot finansējuma saņēmējam konkrētus risinājumus 

konstatēto problēmu risināšanai. 

741. Lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespēju, CFLA pārbaudot maksājumu pieprasījumus un 

progresa pārskatus pārliecinās, vai projektā rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā 

arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos 

pamatojošos dokumentus, kā arī veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, pārbauda, vai 

saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti 

saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldības 

līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubultu finansēšanu un nodrošinot faktisko ar 

attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu. Pārskata periodā dubultā finansējuma 

risks nav konstatēts.  

742. Attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar iepirkumiem, CFLA veic iepirkumu pirmspārbaudes un 

kontrolē iepirkumu plānu realizāciju, lai uzlabotu finansējuma apguvi un mazinātu neatbilstoši 

veikto izdevumu konstatēšanu un finanšu korekcijas piemērošanu. Lai pēc iespējas samazinātu 

neatbilstoši veikto izdevumu risku, CFLA atgādina finansējuma saņēmējiem neveikt līgumos 

grozījumus, kurus var klasificēt kā būtiskas izmaiņas attiecībā uz Publisko iepirkumu likumu, kā 

arī gadījumos, kad nepieciešami papildu darbi vai citas izmaiņas projektā, kuras radušās projekta 

ieviešanas procesā, un aicina pirms izmaksu veikšanas konsultēties ar CFLA.  

743. 2014. gadā galvenie TP pasākumi saistīti ar efektīvu  ES fondu vadības un kontroles sistēmas 

darbības nodrošināšanu, kā arī atbalstu 2014.-2020.gadu plānošanas perioda programmēšanai un 

uzsākšanai.  

6. INFORMĀCIJA UN PUBLICITĀTE96 

744. 2013.gadā nodrošināta ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam (stratēģija)97 

īstenošana atbilstoši EK regulas 1083/2006 69.pantam, īstenojot gan stratēģijā iekļautā 

informatīvo un publicitātes pasākumu plāna 2.posma „Darbības programmu ieviešana” (laika 

periodā no 2008.gada februāra līdz 2015.gada decembrim īstenojamos) pasākumus, gan pastāvīgi 

līdz darbības programmu noslēgumam īstenojamos pasākumus.  

ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.-2015. gadam noteikto pastāvīgi veicamo pasākumu 

                                                 
pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” un 3.8.1.1.aktivitātes „Programmas 
vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”” 
96 Saskaņā ar ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 7.punktu „Informatīvo un publicitātes pasākumu plāns”. 
97 ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam ir pieejamā šeit - 
http://www.esfondi.lv/upload/Ieteikumi,rekomendacijas,skaidrojumi/Fondi_2007-2013_komunikacija.pdf    

http://www.esfondi.lv/upload/Ieteikumi,rekomendacijas,skaidrojumi/Fondi_2007-2013_komunikacija.pdf
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ieviešana 

1.pasākums – Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 

745. 2013. gadā tika sagatavotas 293 preses relīzes par AI kompetencē esošajiem jautājumiem. Tāpat 

noorganizēti 44 radio sižeti, t.s., VRAA 14 radio sižeti Latvijas Radio 1 

http://www.vraa.gov.lv/lv/news/zinu_arhivs/article.php?id=29488. Izveidoti un pārraidīti 13 TV 

sižeti, t.s., VRAA, kas ir pieejami Youtube kanālā; www.youtube/vraagovlv.  

2.pasākums – Mediju monitorings 

746. 2013.gadā institūcijas veikušas ES fondu tematikas monitoringu gan ikdienas preses apskatu 

ietvaros, gan arī pasūtot atsevišķus preses apskatus.  

ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 2.posma „Darbības programmu 

ieviešana” ietvaros noteikto pasākumu īstenošana 

1.pasākums – DP atklāšanas pasākums  

N/A 

2.pasākums – liela mēroga pasākums par ES fondiem 

747. Lai informētu par ES fondu finansējuma 2007.-2013.gada plānošanas perioda rezultātiem un 

2014.-2020.gada plānošanas perioda plāniem, EKO MEDIA saskaņā ar apstiprināto 

komunikācijas koncepciju organizēja kampaņu, kuras trīs galvenās sastāvdaļas bija:  

748. Interneta mājaslapa www.esfondi.lv/naudadarbiba, kas sastāv no trim apakšsadaļām: 

 Virtuālās izstādes „ES fondi: NAUDA DARBĪBĀ”, kur foto, video un īsu aprakstu 

formātā apkopota informācija par 100 projektiem, kas par ESF, ERAF un KF līdzekļiem 

īstenoti 2007.-2013.gadā; 

 2007.-2013.gada apkopojuma, kas paveikts infografikas un īsa teksta formātā; 

 2014.-2020.gadam plānoto aktivitāšu apkopojuma, kas veikts infografikas un īsa teksta 

formātā.  

749. Sadarbībā ar „ES māja” organizēts pasākumu kopums „ES nauda Latvijai – pagrieziena punkts”, 

kura mērķis – radīt platformu profesionālai analīzei par pagājušā plānošanas periodā paveikto un 

nākamajā plānošanas periodā iecerēto, kā arī nodrošināt materiālu kvalitatīvam mediju saturam. 

Pasākumu kopuma ietvaros notika: 

 Virtuālās izstādes atklāšana, 

 Divas diskusijas, kas secīgi nomainīja viena otru. 

750. Mediju attiecības, kuru ietvaros notika darbs ar nacionālajiem un reģionālajiem medijiem.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vraa.gov.lv/lv/news/zinu_arhivs/article.php?id=29488
http://www.youtube/vraagovlv
http://www.esfondi.lv/naudadarbiba
http://www.esfondi.lv/naudadarbiba/
http://www.esfondi.lv/naudadarbiba/kas-paveikts/
http://www.esfondi.lv/naudadarbiba/kas-gaidams/
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Attēls 4 Foto materiāli no vizuālās izstādes „ES fondi: NAUDA DARBĪBĀ” 

 

Attēls 5 Foto materiāli no vizuālās izstādes „ES fondi: NAUDA DARBĪBĀ” 
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Attēls 6 Foto no diskusijas „ES nauda Latvijai – pagrieziena punkts” 

 

3.pasākums – Specializētas informācijas izplatīšana 

751. Sadarbībā ar SIA „Comperio” 2013.gadā uzsākta informatīvā kampaņa VKanc īstenoto ESF 

aktivitāšu un projektu rezultātu publicitātes nodrošināšanai. Kampaņa ilgs līdz 2015.gada 

janvārim. 2013.gadā kampaņas ietvaros īstenotas šādas aktivitātes: 

- izveidotas un uzturētas sociālo mediju platformas (Twitter konts „ESF iespējas”, 

www.draugiem.lv/vk_esfprojekti); 

- uzsākts veidot Labo piemēru krātuvi internetā – īsi, pirms/pēc situācijas apraksti par 

ieguvumiem no konkrētā projekta. 2013.g.izplatīti 19 piemēru apraksti, kas tematiski tiek 

grupēti 3 grupās: Pakalpojumi iedzīvotājiem; Līdzdalība; Uzņēmējiem; 

- fotostāstu akcija „ESF –TEV” portālā Draugiem.lv – saņemta 21 fotogrāfija ar aprakstu 

par īstenotā ESF projekta nozīmi un rezultātiem; 

- mediju attiecības., mediju monitorings. 

752. 2013.gadā VRAA ir sagatavojusi un izplatījusi četrus izdevuma „VRAA Fondu Ziņas” numurus 

elektroniskā formātā98. 

                                                 
98 http://www.vraa.gov.lv/uploads/par_mums/fondu_zinjas_2013_nr_10.pdf 

http://www.vraa.gov.lv/uploads/par_mums/fondu_zinjas_2013_nr_11.pdf 
http://www.vraa.gov.lv/uploads/par_mums/fondu_zinjas_2013_nr_12.pdf 

http://www.draugiem.lv/vk_esfprojekti
http://www.vraa.gov.lv/uploads/par_mums/fondu_zinjas_2013_nr_10.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/par_mums/fondu_zinjas_2013_nr_11.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/par_mums/fondu_zinjas_2013_nr_12.pdf
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753. Sabiedrības integrācijas fonds 2013.gadā turpināja elektroniska apkārtraksta - E-avīzes izdošanu 

par ESF projektiem Latvijā.  

754. NVA veica klientu apmierinātības ar ESF projektu pakalpojumiem aptauju. Apkopotas 1120 

anketas. Prezentācija ievietota tīmekļa vietnē99.  

755. Tāpat tika veikta LIAA klientu aptauja „LIAA klientu apmierinātība ES fondu administrēšanas 

jautājumos”. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti LIAA darba kvalitātēs uzlabošanai. 

756. Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs 2013.gadā sagatavoja un 

izplatīja informatīvos ziņojumus, kas tika izsūtīti Latgales reģiona interesentiem pa e-pastu 

vismaz divas reizes mēnesī. 

757. VIAA organizēja e-kartes kampaņu ar mērķi palielināt VIAA mājaslapas un struktūrfondu e-

kartes atpazīstamību, ko realizēja arī dažādu konkursu un informatīvu ziņojumu palīdzību. 

4.pasākums – Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par ES fondu 

jautājumiem 

758. 2013.gadā tika veikta sabiedriskās domas aptauja „Sabiedrības informētība par Eiropas 

Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā”. Pētījums pieejams http://www.esfondi.lv/upload/01-

strukturfondi/petijumi/ES_fondi-11.2013.pdf. Aptaujā pēc stratificētās nejaušības principa tika 

iekļauti 1002 Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Galvenie 

secinājumi: 

759. Līdzīgi kā 2012. gadā arī šoreiz gandrīz visi (95,7%) aptaujātie Latvijas iedzīvotāji ir dzirdējuši 

par to, ka Latvijai ir pieejami ES fondu līdzekļi. Visās respondentu sociāli demogrāfiskajās 

grupās par ES fondu pieejamību ir dzirdējuši vairāk nekā 85% aptaujāto (skatīt 6. pielikuma 1., 

2. un 3.attēlu).  

760. Līdzīgi kā iepriekšējos pētījumos, arī šogad pārliecinoši nozīmīgākais informācijas avots par ES 

fondu izmantošanu Latvijā ir televīzija. Ar televīzijas starpniecību informāciju ES fondiem un to 

atbalstāmajiem projektiem gūst 83,4% respondentu. Nākamās vietas nozīmīgāko informācijas 

avotu sarakstā ieņem radio, internets, nacionālie un reģionālie preses izdevumi, ar kuru palīdzību 

informāciju par ES fondiem un to atbalstāmajiem projektiem gūst 25% - 45% Latvijas iedzīvotāju 

(skatīt 6. pielikuma 4.attēlu). 

761. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, vairāk nekā divas trešdaļas aptaujāto Latvijas iedzīvotāju 

apmierina pieejamās informācijas klāsts par ES fondiem. Pretēju viedokli („informācija par ES 

fondiem ir nepietiekamā apjomā”) pārstāvēja 18,9% aptaujas dalībnieki un tas ir mazāk nekā 

visos iepriekšējos pētījumos kopš 2006.g. 

762. Aptaujas rezultātu analīze dažādās respondentu sociāli demogrāfiskajās grupās atklāj, ka 

informācija par ES fondiem biežāk trūkst cittautiešiem, respondentiem ar augstāko izglītību, 

finansiāli nodrošinātākajiem aptaujas dalībniekiem, kā arī Zemgales un Rīgas iedzīvotājiem 

(skatīt 6. pielikuma 5.attēlu). 

763. Līdzīgi kā 2011.g. – 2012.g. aptaujās, arī 2013.gadā interesenti informāciju par ES fondiem 

visbiežāk meklējuši interneta mājas lapā www.esfondi.lv (48,2%) vai citās (ministriju, aģentūru 

un tml.) mājas lapās (35,5%), kas liecina, ka ieguldījumi informāciju sistēmās un e-vidē ir 

veicinājuši ES fondu atpazīstamību (skat. 6.pielikuma 6.attēlu). 

5.pasākums – Informācijas stendu un informācijas plākšņu izvietošana ES fondu projektu 

īstenošanas vietās 

764. Pārskatā periodā 1.DP aktivitāšu popularizēšanai tika izvietotas 148 informatīvās plāksnes un 91 

                                                 
http://www.vraa.gov.lv/uploads/par_mums/fondu_zinjas_2013_nr_13.pdf 
99 http://www.nva.gov.lv/esf/index.php?cid=1&mid=42 

http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondi-11.2013.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondi-11.2013.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/par_mums/fondu_zinjas_2013_nr_13.pdf
http://www.nva.gov.lv/esf/index.php?cid=1&mid=42
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informatīvais stends.  

765. Piemēram, 23 informatīvās plāksnes LIAA izvietotas programmas „Atbalsts nodarbināto 

apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām 

apmācībām (2. un 3. kārta)” ietvaros, kā arī programmas „Atbalsts darba vietu radīšanai” 

ietvaros. 

6.pasākums – Interneta mājaslapu aktualizēšana 

766. 2013.gadā ESF vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC regulāri aktualizējušas to mājaslapās ar 

ESF saistītās sadaļas, publicējot aktualitātes par to pārziņā esošajām 1 DP aktivitātēm, t.sk. 

regulāri papildinot ar aktuālāko aktivitāšu  dokumentāciju, normatīvajiem aktiem, projektu 

pieredzēm, jautājumiem un atbildēm, kā arī citu projektu īstenotājiem saistošu informāciju.  

767. FM uzturējusi un regulāri aktualizējusi ES fondu mājaslapu www.esfondi.lv, ievietojot gan 

vadošās iestādes, gan citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju aktualitātes, regulāri atjaunojot 

nākamā mēneša informatīvo pasākumu u.c. sadaļas, tādējādi nodrošinot interneta lietotājiem 

aktuālāko informāciju par ES fondiem.  

768. Kopā mājaslapa apmeklēta 147 941 reizi, no tiem unikālie apmeklējumi - 71 042. Kopā lapu 

skatījumi 572 537. Vidējais apmeklējuma ilgums 3:54 min. Apmeklētākās sadaļas - Vispārīgā 

informācija100, 2014.-2020.gads101. ES fondi aktivitātes un projekti102:  

7.pasākums – Informācija un konsultācijas, informatīvie pasākumi potenciālajiem projektu 

iesniedzējiem, t.sk. informatīvais un konsultatīvais atbalsts reģionos 

769. Lai potenciālie projektu pieteicēji turpinātu saņemt nepieciešamās konsultācijas un informāciju, 

2013.gadā tika noorganizēti 30 informatīvie pasākumi un 1 konference – LIAA organizētais 

Biznesa forums uzņēmējiem, kura laikā tika sniegta informācija par 1.DP aktivitātēm.  

770. Piemēram, oktobrī un novembrī VRAA turpināja organizēt praktiskus apmācību seminārus 

sadarbības partneriem - pašvaldību speciālistiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar ES fondu 

projektu ieviešanas procesu, lai informētu par aktualitātēm VRAA administrēto ES fondu 

projektu ieviešanā. Semināros apspriestas publisko iepirkumu procesa aktualitātes VRAA 

administrētajos ES fondu projektos un praktiskie projektu ieviešanas aspekti. 2013.gadā 

plānošanas reģionos noorganizēti četri semināri: 16.oktobrī Rēzeknē; 23.oktobrī Valmierā; 

6.novembrī Saldū; 13.novembrī Jēkabpilī.  

771. Sabiedrības integrācijas fonds ir organizējis vienu kopēju projektu uzsākšanas sanāksmi 

(24.01.2013.) projektu īstenotājiem ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitātē „Nevalstisko organizāciju 

administratīvās kapacitātes stiprināšana” un ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē „Atbalsts 

pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Uzsākšanas sanāksmē piedalījās 27 

dalībnieki.  

772. NVA sniegtas prezentācijas par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanu divos plānošanas 

reģionos – Latgalē (30.10.2013.) un Zemgalē (05.12.2013.).  

8.pasākums – Tehniska satura konferences, semināri, pieredzes apmaiņas un labās prakses 

publiskošanas pasākumi par lielo projektu īstenošanu 

773. DP ietvaros nav attiecināms.  

9.pasākums – ES fondu atbalstīto projektu saraksta publicēšana 

                                                 
100 http://www.esfondi.lv/page.php?id=414 ;  
101 http://www.esfondi.lv/page.php?id=346 
102 http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867;  http://www.esfondi.lv/page.php?id=654;  http://www.esfondi.lv/page.php?id=939; 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=647;  http://www.esfondi.lv/page.php?id=777; http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099; 
http://www.esfondi.lv/page.php?id=485  

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=414
http://www.esfondi.lv/page.php?id=346
http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867
http://www.esfondi.lv/page.php?id=654
http://www.esfondi.lv/page.php?id=939
http://www.esfondi.lv/page.php?id=647
http://www.esfondi.lv/page.php?id=777
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099
http://www.esfondi.lv/page.php?id=485
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774. 2013.gadā vadošās iestādes administrētajā ES fondu mājaslapā www.esfondi.lv  nodrošināta 

automātiska ES fondu projektu informācijas publiskošana vienkopus un pārskatāmā veidā. ES 

fondu projektu informācija apskatāma gan katras aktivitātes ietvaros, gan atsevišķā projektu 

meklēšanas sadaļā, kur projektus iespējams grupēt pēc vairākiem parametriem, piemēram, pēc 

fonda, pēc finansējuma apmēra, pēc reģiona un pēc administrējošās iestādes. Projektu 

informācija tiek aktualizēta vienu reizi 2 nedēļās un tiek atainoti visi īstenošanā esošie un visi 

pabeigtie projekti (skat. ES fondu aktivitātes un projekti 

http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867). 

ES fondu komunikācijas vadība 

775. ES fondu komunikācijas vadības grupas sanāksmes. 2013.gadā ES fondu VI koordinējusi 

atbildīgo un sadarbības iestāžu publicitātes pasākumu īstenošanu, t.sk. apkopojusi ES fondu 

iestāžu 2013.gada komunikācijas pasākumu plānu un rīkojusi divas ES fondu komunikācijas 

vadības grupas (pārstāvētas visas ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, 5 reģionālie 

struktūrfondu informācijas centri, EK pārstāvniecība Latvijā) sanāksmes.  

776. Pārskats par komunikācijas pasākumu un rezultatīvo rādītāju izpildi par visiem ES fondiem 

(skatīt tabulu zemāk). 

Tabula 14 ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam noteikto rezultatīvo rādītāju izpilde. Avots: 

FM. 

Nr. 

Rādītāja nosaukums 

Skaits 

2011.g. 

Skaits 

2012.g. 

Skaits 

2013.g. Skaits kopā 

2007.g-

2011.g. 

Skaits 

kopā 

2007.-

2013.g. 

Stratēģijā plānotais 

līdz 2015.g.beigām 

Izpilde % 

no plānotā 

1 

Informatīvie materiāli 

(veidu skaits) 

43 15 8 129 152 162 94% 

2 

Informatīvo pasākumu 

skaits 

296 275 142 1312 1729 1170 148% 

3 

Informatīvo kampaņu 

skaits 

3 4 2 8 14 16 88% 

4 Konferenču skaits 9 11 2 30 43 41 105% 

5 Preses konferenču skaits 2 3 3 34 40 47 79% 

6 

Izplatīto preses relīžu 

skaits 

157 392 389 886 1667 1535 109% 

7 

Apmaksāto preses 

publikāciju skaits 

173 101 39 627 767 1049 73% 

8 Pētījumu skaits 3 3 5 11 19 11 177% 

9 

Radio sižetu/ raidījumu 

skaits 

181 132 126 358 616 326 189% 

10 

Televīzijas sižetu/ 

raidījumu/ klipu skaits 

64 34 14 186 234 179 131% 

12 

Aktualizēta mājaslapa 

vai mājaslapas sadaļa 

20 20 29 20 49 20 245% 

13 

Reprezentatīvie materiāli 

(veidu skaits) 

Nav datu 38 
11 

109 158 114 139% 

 

 

http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867
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Pārskats par informatīvo un publicitātes pasākumu finansējumu 

777. ES fondu institūcijas un RSIC saņem finansējumu informatīvo un publicitātes pasākumu 

īstenošanai no TP projektu līdzekļiem. ES fondu institūciju un RSIC tehniskajos projektos 

plānotais finansējums informatīvajiem un publicitātes pasākumiem netiek dalīts pa darbības 

programmām, tādēļ finansējuma apjoms ir norādīts kopā par visām trim darbības programmām 

(skat. tabulu zemāk).  

Tabula 15 ES fondu informatīvo un publicitātes pasākumu finansējums TP projektos. Avots: CFLA. 

Informatīvo un publicitātes pasākumu finansējums TP projektos 

Nr. 

ES fondu institūcijas un RSIC 

2008.-2015. 

kopējais 

plānotais 

finansējums, 

EUR 

2008.-2013. izlietotais 

finansējums 

2013. izlietotais 

finansējums 

2014.-2015. plānotais 

finansējums 

 EUR 
 % no 

kopējā 
 EUR 

 % no 

kopējā 
 EUR 

 % no 

kopējā 

1 Finanšu ministrija 558 367,72 488 833,38 88% 18 185,18 3% 69 534,34 12% 

2 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija 

803168,13 308 890,21 38% 11 867,63 1% 494277,92 62% 

3 Ekonomikas ministrija 
175 844,33 53 777,09 30% 16090,69 9% 122067,24 70% 

4 Labklājības ministrija 
237 161,61 234 374,29 99% 4 810,83 2% 2 787,32 1% 

5 Izglītības un zinātnes ministrija 
417 006,41 183 568,54 44% 14631.06 4% 233 437,87 56% 

6 Satiksmes ministrija 
214 752,22 64 223,69 30% 11530,91 5% 150 528,53 70% 

7 Veselības ministrija 
79 146,59 65 384,11 83% 7 726,71 10% 13 762,48 17% 

8 Kultūras ministrija 
17 202,10 15 380,41 89% 1 605,57 9% 1 821,69 11% 

9 Valsts kanceleja 
74 092,04 43 600,02 59% 7 541,2 10% 30 492,02 41% 

10 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
54 708,67 40 044,85 73% 1 832,03 1% 14 663,82 27% 

11 Nodarbinātības valsts aģentūra 
54 347,33 54 060,26 99% 55,49 0% 287,07 1% 

12 Valsts izglītības attīstības aģentūra 
237 622,07 199 366,04 84% 60 649,40 25% 38 256,03 16% 

13 Sabiedrības integrācijas fonds 
50 628,97 43 156,32 85% 6 059,66 12% 7 472,65 15% 

14 Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
433 161,98 351 394,49 81% 12 741,60 3% 81 767,48 19% 

15 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
400 729.11 343 435,42 86% 39 243.77 10% 57 293,69 14% 

16 Valsts kase 
142,29 23,01 16% 0,00 16% 119,28 84% 

17 Iepirkumu uzraudzības birojs 
41 021,74 28 490,07 69,45

% 

26 520,81 64.65

% 

11 609,31 28,30

% 

18 Kurzemes plānošanas reģions 
158 736,72 147 471,50 93% 11 821.29 7% 11 265,22 7% 

19 Latgales plānošanas reģions 
168 223,12 140 345,79 83% 16 821,29 10% 27 877,33 17% 

20 Rīgas plānošanas reģions 
115 390,25 97 220,69 84% 6 054,85 5% 18 169,56 16% 

21 Vidzemes plānošanas reģions 
226 920,49 207 879,98 92% 14 061,27 6% 19 041,51 8% 

22 Zemgales plānošanas reģions 
212 053,34 206 914,00 98% 7 964,07 4% 5 139,34 2% 

 KOPĀ 
4 730 427,23 3 317 834,16 70% 297 815,31 

 

6% 1 411 671,70 30% 
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778. Pie šķēršļiem, kas apgrūtina veiksmīgu stratēģijas īstenošana, jāmin ar publisko iepirkumu 

veikšanu saistītie ierobežojumi un riski. Piemēram, nav iespējams noorganizēt nepieciešamo 

komunikācijas aktivitāti īsā termiņā vai arī aizkavējas nepieciešamā līguma slēgšana. 

779. Tāpat jāmin, ka ES fondu institūcijām un RSIC jāpilnveido spēja vienkāršā, saistošā un 

izklaidējoša veidā uzrunāt to sabiedrības daļu, kas šobrīd neinteresējas par ES fondiem un 

neplāno iesniegt projektus. Šo sabiedrības daļu neinteresē, kādus projektus un kādā veidā var 

pieteikt ES fondu atbalstam, vai kāds ir nozarēm piešķirtais finansējums. Tomēr viņus varētu 

interesēt interesanti un pat izklaidējoši fakti par to, kā ES fondu projekti ir uzlabojuši viņu un 

līdzcilvēku dzīvi, vai kāds saistošs un emocionāls stāsts.  

780. ES fondu institūcijas un RSIC ikdienā sniedz interesentiem profesionālu informāciju un palīdz 

sagatavot projektu iesniegumus. No šīm iestādēm sagaida atbildību un kompetenci. Tādēļ tās nav 

radušas sniegt informāciju izklaidējošā veidā, sniegt informāciju, kas rada emocionālu saikni, 

sniegt informāciju, kurai nav praktiskas vērtības, bet kas ir interesanta. Jāmin, ka arī 

komunikācijas aktivitāšu ārpakalpojuma sniedzēji, sadarbojoties ar valsts iestādēm, bieži vairās 

piedāvāt un realizēt netradicionālas idejas un risinājumus, jo uzskata, ka valsts pārvaldes 

komunikācija jāietur konservatīvā formā. Protams, ka ES fondu institūcijas un RSIC vispirms ir 

profesionālas, atbildīgas un kompetentas iestādes, taču, lai sasniegtu šobrīd vienaldzīgo 

auditorijas daļu, ir nepieciešami netradicionāli risinājumi. Komunikācijas darba grupas 

sanāksmēs visas iestādes kopīgi izdiskutē un apkopo labās prakses piemērus, kā efektīvāk 

uzrunāt vienaldzīgo auditorijas daļu. FM sniedz informāciju par atbalstāmajiem pasākumu 

veidiem, kurus drīkst iekļaut ikgadējā Komunikāciju plānā un finansēt no TP līdzekļiem. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

781. ES fondu finansējums ir visapjomīgākās publiskās investīcijas Latvijā un ir ievērojami veicinājis 

valsts ekonomikas izaugsmi. Perioda beigām tuvojoties, 2013.gadā tika apgūts plānošanas 

perioda ietvaros lielākais finansējums, tādējādi ES fondu īpatsvaram uz IKP sasniedzot aptuveni 

3,8%. ES fondu ietekmes izvērtējuma analīzes dati apliecina, ka bez ES fondu ieguldījumiem 

IKP pieaugums 2013.gadā būtu bijis par aptuveni 1,5 procentpunktiem zemāks.  

782. Ambiciozie nacionālie mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem, kas katru gadu tiek 

apstiprināti valdībā,  ir nodrošinājuši garantētu ES Regulas n+3/n+2 principa izpildi un ES 

finansējuma izmantošanas iespēju nezaudēšanu. Attiecībā uz ESF maksājumiem jāatzīmē, ka 

n+2/n+3 principa ievērošana gan 2013., gan 2014.gadā jau ir nodrošināta ar 2013.gada sākumā 

iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem EK. 

783. DP ieviešana 2013.gadā kopumā vērtējama pozitīvi – lai gan gada laikā apstiprinātiem 

projektiem un noslēgtiem līgumiem bijusi tendence  apjoma ziņā  samazināties  (attiecīgi 5,5% 

un 5,2% no kopējā ES fondu finansējuma), veikto maksājumu apjoms finansējuma saņēmējiem 

(tai skaitā avansi) gada laikā pieaudzis par 85,8 milj. euro  jeb 14,7% no pieejamā ES fondu 

finansējuma (no plānošanas perioda sākuma līgumi par projektu īstenošanu noslēgti par 108,7% 

un maksājumi veikti par 92,2% no ES fondu finansējuma). Savukārt deklarējamo maksājumu 

apjoms ir pieaudzis par 96,5 milj. euro jeb 16,6%. 

784. Tuvojoties 2007.- 2013.gada plānošanas perioda beigām, strauji pieaudzis pabeigto projektu 

īpatsvars, vienlaikus veicinot  fizisko progresu  – DP ietvaros līdz 2013.gada beigām ir pabeigti 

717 projekti (jeb 72,4% no noslēgto līgumu skaita) par 223,0 milj. euro jeb 38,2% apmērā, gada 

laikā  sasniedzot 16,1% (94,1 milj. euro) pieaugumu. Pabeigta 16 apakšaktivitāšu ieviešana (t.sk. 

2013.gadā  – 7) jeb 35% no DP īstenotajām apakšaktivitātēm (gk. 1.2. prioritātē “Izglītība uz 

prasmes” un 1.3. prioritātē “Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”). 
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785. Kopumā DP rādītāju noteiktās vērtības tiks sasniegtas. Līdz 2013.gada beigām lielākā daļa 

DP/DPP fizisko rādītāju visās jomās ir sasniegti vai pat pārsnieguši sākotnēji plānoto apmēru, 

kas saistīts, piem., ar sākotnēji plānoto izmaksu par vienu apmācāmo samazināšanos, kā arī ar 

piešķirtajām valsts budžeta virssaistībām. Atsevišķu rādītāju, kuru sasniegtās vērtības atpaliek 

no plānotā, sasniegšanas riskus attiecīgi vērtē AI sadarbībā ar finansējuma saņēmējiem, meklējot 

risinājumus. 

786. Izglītības un zinātnes jomā visstraujākais rādītāju progress vērojams profesionālajā izglītībā 

izglītojamo vidū, kas saņēmuši tiešu ESF atbalstu mērķstipendiju veidā, izpildei sasniedzot 147% 

no plānošanas dokumentos noteiktā. Nodarbinātības veicināšanas jomā 2013.gadā turpinājusies 

bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību programmas īstenošana. Rādītāja izpilde uz pārskata 

perioda beigām ir 113% no plānošanas dokumentos noteiktā. Ar ESF atbalstu veicinot 

komersantu konkurētspēju vairākās Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās jomās, 2013.gadā 

pieaudzis apmācībās iesaistīto nodarbināto personu skaits – komersantu konkurētspējas 

veicināšanas aktivitātē 2013.gadā apmācībās iesaistot 11,1 tūkst. personu, kumulatīvi – 16,5 

tūkst. Būtisks rādītāju progress ir vērojams sociālās iekļaušanas jomā, ar kompleksu 

nodarbinātības un sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumu kopumu veicinot mērķa grupu 

iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, rādītāju izpilde sasniegusi 154%. Tāpat administratīvās 

kapacitātes stiprināšanas jomā sasniegts ievērojams progress attiecībā uz ieguldījumiem NVO 

aktīvas darbības iesaistē.  

787. Kavējošie faktori ES fondu ieviešanā 2013.gadā daudz neatšķiras no iepriekšējos gados jau 

minētajiem - problēmas iepirkumu procedūras norisē, nekvalitatīva projektu dokumentācija, 

ekonomiskie ārējie faktori, projektu izmaksu palielinājumi, tāpat arī līgumu laušana dažādu 

iemeslu dēļ. Šie iemesli ir bijuši galvenie izaicinājumi, kuriem VI sadarbībā ar AI/SI ir meklējusi 

risinājumus. 

788. 2013.gadā vadošā iestāde ir turpinājusi pilnveidot ES fondu vadības un kontroles sistēmu: 

 Stiprinātas VI kontroles un virsuzraudzība, nodrošinot AI/SI deleģēto funkciju 

rezultātā konstatēto trūkumu novēršanas uzraudzību iestādēs, kā arī ieviests 

vienkāršošanas pasākums – uz risku balstītas deleģēto funkciju pārbaudes.  

 Veikti pasākumi dubultfinansējuma riska novēršanai, kuru ietvaros VI izstrādājusi 

dubultfinansējuma novēršanas matricu ES fondu, Eiropas Ekonomikas zonas, 

Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmā riska 

novēršanai projektos un kontroles pilnveidošanai attiecībā izmaksu pārklāšanos.  

 Stiprināts metodoloģiskais atbalsts ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm pārskata 

periodā aktualizējot virkni metodisko un skaidrojošo materiālu ES fondu vadībā 

iesaistītajām iestādēm, kas izstrādāti un regulāri tiek precizēti un papildināti ar mērķi 

nodrošināt vienotu praksi starp iestādēm un mazināt neatbilstoši veikto izdevumu 

rašanās risku.  

 Stiprināta sadarbība ar tiesībsargājošajām institūcijām, organizētas sanāksmes ar 

tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem, lai izstrādātu priekšlikumus veicamajām 

darbībām vienotas prakses nodrošināšanai attiecībā uz ES fondu projektos konstatēto 

iespējamo krāpniecības gadījumu izskatīšanu, kā arī iezīmētu iespējamos turpmākās 

sadarbības modeļus ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā. 

 Izveidots jauns regulējums  iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtībai 

pasūtītāja finansētiem projektiem līdz ar noteikumu izstrādi novērsti EK auditoru 

norādītie trūkumi līdzšinējā regulējumā stiprinot interešu konflikta novēršanu, 

publicitātes nodrošināšanu un izmaksu pamatotības izvērtēšanu, vienlaikus mazinot 

administratīvo slogu un tuvinot iepirkumu norises kārtību privātajā sektorā 
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pieņemtajai kārtībai.  

 Noteikts regulējums  būtisku grozījumu veikšanai un saskaņošanai ES fondu vadības 

un kontroles sistēmā, paredzot kārtību, kādā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas 

saskaņo ar vadošo iestādi to plānotās būtiskās izmaiņas vadības un kontroles sistēmā, 

kā arī nosakot vadošajai iestādei pienākumu izlases veidā reizi gadā pārbaudīt 

Finanšu ministrijas uzturētajā procedūru aprakstu elektroniskajā vietnē ievietoto 

procedūru atbilstību normatīvajiem aktiem,  pamatojoties uz vadošās iestādes veikto 

ES fondu vadībā iesaistīto institūciju risku analīzi.  

789. Galvenie uzdevumi 2014.gadam ir atzīmējami: 

 Metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm; 

 Sistēmiskie pilnveidojumi, ņemot vērā deleģēto funkciju pārbaužu rezultātā 

konstatēto; 

 Stiprināt sadarbību ar tiesībsargājošajām institūcijām; 

 Finanšu disciplīnas pasākumi nacionālo mērķu izpildes veicināšanai; 

 Sistēmas izveidošana 2014.-2020.gada plānošanas periodam; 

 2007.-2013.gada  perioda slēgšanas uzsākšana. 

790. VI vērtē ES finansējuma investīciju progresu kā pietiekoši pārliecinošu un vadības un kontroles 

sistēmu kā drošu, sniedzot pārliecību SEI un EK par izdevumu atbilstību. 

791. Saskaņā ar 2013.gadā veiktās sabiedriskās domas aptaujas „Sabiedrības informētība par Eiropas 

Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā” rezultātiem pārliecinoši nozīmīgākais informācijas 

avots par ES fondu izmantošanu Latvijā ir televīzija un radio. Līdzīgi kā 2011. – 2012.gada 

aptaujās, arī 2013.gadā interesenti informāciju par ES fondiem visbiežāk meklējuši interneta 

mājas lapā www.esfondi.lv vai citās (ministriju, aģentūru u. tml.) mājas lapās, kas liecina, ka 

ieguldījumi informāciju sistēmās un e-vidē ir veicinājuši ES fondu atpazīstamību. 
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PIELIKUMI 
 

1.pielikums. „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss (uz 

31.12.2013.)” 

Skat. failu 1.pielikums_1DP_IEVIESANAS_PROGRESS_31.12.2013. 

2.pielikums. „Finanšu līdzekļi, par kuriem veikti maksājumi ES fondu finansējuma 

saņēmējam līdz 31.12.2013” 

Skat. failu 2.pielikums_1DP_MAKSAJUMI_31.12.2013. 

3.pielikums. „Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju 

kodiem līdz 31.12.2013.” 

Skat. failu 3.pielikums_1DP_DIMENSIJU_KODI_31.12.2013. 

4.pielikums. „Darbības programmas ietvaros sasniegtie uzraudzības rādītāji līdz 31.12.2013.” 

Skat. failu 4.pielikums_1DP_RADITAJI_31.12.2013. 

5.pielikums „Revīzijas iestādes un FM Iekšējā audita departamenta veiktie auditi un auditu 

izvērtējumi” 

Skat. failu 5.pielikums_1DP_RI_IAD_AUDITI_31.12.2013. 

6.pielikums 2013.gadā veiktā sabiedriskās domas aptaujas „Sabiedrības informētība par 

Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā” rezultāti. 

Skat. failu 6.pielikums_Sabiedriskas_domas_aptaujas_rezultati_2013 

 

 

 

 

 

 


