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Finanšu ministrija Aleksandrs Antonovs 
Valsts Kase Alise Vītola 
Satiksmes ministrija Anna LiniĦa 
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Arina Andreičika 
Finanšu ministrija Dace Grūberte 
Veselības ministrija Dace Ratniece 
Finanšu ministrija Elīna Šternberga 
Finanšu ministrija Guntis Brencāns 
Ekonomikas ministrija Ilga Preimate 
Kultūras ministrija Ilona Elste 
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Indra Ciukša 
Finanšu ministrija Inta Geiba 
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Finanšu ministrija Iveta Gruzīte 
Zemkopības ministrija Jānis VītiĦš 
Finanšu ministrija Jūlija Staševska  
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Kristīne LapiĦa 
Finanšu ministrija Kristīne Dortāne 
Kultūras ministrija Līga Kalvāne 
Nacionālā trīspusējā sadarbības padome Mārcis Dzelme 
Izglītības un zinātnes ministrija Maija Bundule 
Ekonomikas ministrija MārtiĦš Jansons 
Latvijas Pašvaldību savienība Māris Pūėis 
Vides ministrija Olita Zālīte 
Finanšu ministrija Ramona Daukšte 
Finanšu ministrija Rinalds Ošuroks 
Ārlietu ministrija Sandra NikuĜceva 
Valsts kanceleja Sanita VasiĜjeva 
Labklājības ministrija Sanita Zaksa 
Ekonomikas ministrija Velta Kašs 
 
 
Sanāksmes dalībnieki izskatīja Bērnu uz ăimenes lietu ministrijas izteiktos iebildumus un: 
 Ekonomikas ministrijas  
 Izglītības un zinātnes ministrijas  
 Īpašo uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes 

lietās sekretariāta 
 

 Labklājības ministrijas  
 Latvijas Pašvaldību savienības  
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 Nacionālā trīspusējā sadarbības padome  
 Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas  
 Satiksmes ministrijas  
 Tieslietu ministrijas  
 Valsts kancelejas  
 Veselības ministrijas  
 Vides ministrijas  

(ministrijas/institūcijas, kura izteikusi iebildumus nosaukums) 
 

1. Vienojās par šādiem jautājumiem: 

Nr. 

p.k. 

SaskaĦošanai nosūtītā projekta redakcija  
(konkrēta punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais 
ministrijas (citas institūcijas) iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija 

1.  Vispārējs komentārs TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz tekstā lietot Latvijas tiesību sistēmai atbilstošu 
terminoloăiju (piemēram, terminus „komersants”, 
„komercdarbība”, „saimnieciska darbība” utt.). 

NSID tekstā pirmajā vietā, kur tiek minēts termins 
„uzĦēmējdarbība”, tiek paskaidrota tā atbilstība 
terminam „komercdarbība”, turpmāk tekstā SF 
programmēšanas dokumentos ieviestās tradīcijas dēĜ 
lietojot jēdzienu „uzĦēmējdarbība”. OP nosaukums 
„uzĦēmējdarbība” netiek mainīts. 

Sk. NSID tekstu. 

2.  Vispārējs komentārs RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

Iesāktā sadarbība starp RAPLM un Finanšu ministriju 
jāturpina, lai nodrošinātu stratēăisku pieeju NSID. To ir 
iespējams izdarīt, veidojot sasaisti starp Nacionālā 

Sk. NSID tekstu. 
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attīstības plāna (turpmāk – NAP) un NSID izstrādes 
pieeju. Pielikumā ir pievienots dokuments (1.pielikums), 
ko sagatavoja NAP Zināšanu ietilpīgas un 
konkurētspējīgas ekonomikas darba grupa. Minētais 
dokuments ir jāĦem vērā turpmākajā NSID izstrādes 
procesā, lai veicinātu abu stratēăisko dokumentu ciešāku 
savstarpējo sasaisti. 

NSID sagatavošanas un konsultāciju ar EK procesā FM 
nodrošinās koordināciju ar RAPLM vadīto NAP 
izstrādi. NAP darba grupas izstrādātais dokuments ir 
iekĜauts priekšlikumu izziĦā, daĜu no priekšlikumiem 
Ħemot vērā. 

3.  Vispārējs komentārs RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

Informējam, ka Eiropas Komisija (turpmāk – EK) ir 
izstrādājusi darba dokumenta projektu „Kohēzijas 
politika un pilsētas: pilsētu ieguldījums nodarbinātības 
attīstībai reăionos” (2.pielikums). Dokumentā ir sniegtas 
vispārīgas vadlīnijas par pilsētvides perspektīvām kā 
galveno valsts teritoriju ekonomiskās attīstības 
dzinējspēku. Galvenās dokumentā paustās atziĦas EK ir 
paredzējusi integrēt Kopienas stratēăiskajās vadlīnijās ar 
mērėi panākt pilsētu lomas stiprināšanu nākotnes 
Kohēzijas politikā. Minētais EK uzstādījums nākamajam 
programmēšanas periodam, ka līdzsvarota attīstība ir 
veicināma, ieguldot teritorijās ar izaugsmes potenciālu, 
pilnībā atbilst Latvijas nepieciešamībai samazināt 
nelabvēlīgās reăionālās attīstības atšėirības, ieguldot 
pilsētu potenciāla stiprināšanā. Līdz ar to, lūdzam jūs 
izskatīt šo dokumentu un izvērtēt NSID projekta saturu, 
Ħemot vērā EK piedāvātās vadlīnijas pilsētu lomas 
stiprināšanai nākamajā programmēšanas periodā. 

Norādām, ka EK sagaida komentārus no dalībvalstīm 
par darba dokumentu līdz 2006.gada 17.februārim. 

Uzskatām, ka pilsētu, kā attīstības dzinēju loma ir 

Sk. NSID tekstu. 
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adekvāti atspoguĜota NSID projektā.  

Informējam, ka „Kohēzijas politika un pilsētas: pilsētu 
ieguldījums nodarbinātības attīstībai reăionos” projekts 
tiks izmantots, izstrādājot OP. 

4.  Vispārējs komentārs RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

Lūdzam visā tekstā vārdus „vietējās un reăionālās 
attīstības centri” aizstāt ar vārdiem „attīstības centri” 
attiecīgajā locījumā. 

NSID tekstā vārdi „vietējās un reăionālās attīstības 
centri” aizstāti ar vārdiem „attīstības centri” attiecīgajā 
locījumā. 

Sk. NSID tekstu. 

5.  2.sadaĜa „Situācijas analīze” RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

Lūdzam ievērot konsekvenci NSID tekstā par 
horizontālajām jomām. Situācijas analīze nepilnīgi 
raksturo esošo situāciju horizontālajās jomās (nav 
raksturojuma par vides aizsardzību, makroekonomisko 
stabilitāti, vienādām iespējām, informācijas sabiedrības 
attīstību). 

Lūdzam pārdomāt NSID atspoguĜoto par valsts pārvaldi 
kā horizontālo jautājumu, īpaši tādēĜ, ka stratēăijas 
sadaĜā valsts pārvalde nav minēta kā horizontālā 
prioritāte. 

NSID tekstā tiek svītrots sadaĜas „Horizontālie 
jautājumi” virsraksts, šīs sadaĜas apakšsadaĜas izdalot kā 
atsevišėas sadaĜas. 

Sk. NSID tekstu. 

6.  2.1.4.sadaĜa „Vides un dabas resursu kvalitāte” 
(sākot ar 37.paragrāfu) 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

NodaĜu ”Vides un dabas resursu kvalitāte” (”Dabas 
resursi un vides kvalitāte”) nepieciešams papildināt ar 
paragrāfiem, kas raksturotu vēsturiski piesārĦoto 
teritoriju stāvokli un problēmas, kā arī atspoguĜotu vides 

Jauns paragrāfs aiz 45.paragrāfa 

Latvijā, agrākās politiskās un ekonomiskās 
saimniekošanas rezultātā, ir saglabājušās pamestas un 
piesārĦotas teritorijas. Mainoties zemes īpašumtiesībām 
un likvidējoties piesārĦojuma radītājiem, daudzos 
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risku jautājumu, tādējādi saistot to ar 2.4.sadaĜā ietverto. 

VidM piedāvā iekĜaut jaunu rindkopu aiz 45. rindkopas. 

gadījumos nav iespējams piemērot principu 
„piesārĦotājs maksā”. DaĜa pamesto un piesārĦoto 
teritoriju ir nonākušas valsts un pašvaldību pārziĦā, bet 
daĜu atguvušas privātpersonas, kurām trūkst 
nepieciešamo līdzekĜu šo teritoriju sakārtošanai un 
attīrīšanai (sanācijai). 

7.  42.paragrāfs 
Nozīmīgākās rūpniecības nozares Latvijā, kas veido 
lielāko daĜu atmosfēru piesārĦojošo emisiju ir 
pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, metālapstrāde un 
mašīnbūvniecība, vieglā un ėīmiskā rūpniecība. SO2, 
NOx un GOS emisiju summa no rūpnieciskās 
ražošanas (kurināmā patēriĦš un rūpnieciskie procesi) 
2003. gadā veidoja 11,23% no šo gāzu kopējām 
emisijām valstī. Galvenais gaisa piesārĦotājs no 
rūpnieciskās ražošanas (kurināmā patēriĦš un 
rūpnieciskie procesi) ir CO2 emisijas, kuras 2003. 
gadā veidoja 15,89% no kopējām CO2 emisijām 
valstī. 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Papildināt pirms pirmā teikuma ar tekstu ”Lai uzlabotu 
gaisa kvalitāti, kā arī samazinātu gaisa piesārĦojuma 
pārrobežu pārnesi jāsamazina gaisa piesārĦojošo vielu 
emisijas, ko rada dažādas nozares – enerăētika, 
rūpniecība, lauksaimniecība, transports u.c. Galvenās 
gaisu piesārĦojošās vielas, kuru emisijas ir jāsamazina ir 
sēra dioksīds (SO2), slāpekĜa oksīdi (NOx), gaistošie 
organiskie savienojumi (GOS) un amonjaks (NH3)” 

Precizēta redakcija, nelietojot ėīmiskās formulas.  

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti, kā arī samazinātu gaisa 
piesārĦojuma pārrobežu pārnesi jāsamazina gaisa 
piesārĦojošo vielu emisijas, ko rada dažādas nozares – 
enerăētika, rūpniecība, lauksaimniecība, transports u.c. 
Galvenās gaisu piesārĦojošās vielas, kuru emisijas ir 
jāsamazina ir sēra dioksīds, slāpekĜa oksīdi, gaistošie 
organiskie savienojumi (GOS) un amonjaks. 
Nozīmīgākās rūpniecības nozares Latvijā, kas veido 
lielāko daĜu atmosfēru piesārĦojošo emisiju ir pārtikas 
rūpniecība, kokapstrāde, metālapstrāde un 
mašīnbūvniecība, vieglā un ėīmiskā rūpniecība. Sēra 
dioksīda, slāpekĜa oksīdu un GOS emisiju summa no 
rūpnieciskās ražošanas (kurināmā patēriĦš un 
rūpnieciskie procesi) 2003. gadā veidoja 11,23% no šo 
gāzu kopējām emisijām valstī. Transporta radītās sēra 
dioksīda emisijas veidoja 10,6% no kopējām emisijām. 

8.  44.paragrāfs 
Siltumnīcas efekta gāzu (oglekĜa dioksīds, metāns, 
vienvērtīgā slāpekĜa oksīds u.c.) ievērojamais 
samazinājums Latvijai nerada problēmas izpildīt 
ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiĦām 
Kioto protokola prasību izpildi (2008. -2012. gadā 
kopējās siltumnīcas efekta gāzu emisijas jāsamazina 
vismaz par 8%, salīdzinot ar 1990. gada apjomu), ja 
tiks īstenota patreizējā vides aizsardzības politika 
lielākajās siltumnīcas efekta gāzu emisiju radošajās 
nozarēs – enerăētikā, transportā, lauksaimniecībā un 
atkritumu saimniecībā. 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Papildināt ar tekstu ”Rūpnieciskā ražošana (kurināmā 
patēriĦš un rūpnieciskie procesi) 2003. gadā veidoja 
15,89%, transports – 35% no kopējām CO2 emisijām. 
Transports ir arī nozīmīgs citu siltumnīcas efekta gāzu 
emitētājs. Tas rada 0,6% no kopējām CH4, 6,9% no 
kopējām N2O, 57,6% no kopējām NOx, 26,5% no 
kopējām CO un 14% no kopējām NMGOS emisijām.”. 

Rindkopa precizēta.   

 

Siltumnīcefekta gāzu (oglekĜa dioksīds, metāns, 
vienvērtīgā slāpekĜa oksīds u.c.) emisijas prognozes 
(skat. attēlu Nr.3) liecina, ka, realizējot patreizējo 
klimata pārmaiĦu samazināšanas politiku lielākajās 
siltumnīcefekta gāzu emisiju radošajās nozarēs – 
enerăētikā, transportā, lauksaimniecībā un atkritumu 
saimniecībā, Latvija spēs izpildīt ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiĦām Kioto protokolā 
noteiktās emisiju samazināšanas saistības 2008.-
2012.gadā (šajā periodā kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas jāsamazina vismaz par 8%, salīdzinot ar 
1990.gada līmeni), tomēr šīs politikas ietvaros plānotie 
emisijas samazināšanas pasākumi prasīs lielus 
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ieguldījumus. 

9.  45.paragrāfs 
ĥemot vērā Latvijas tautsaimniecības straujo 
izaugsmi, kā arī Latvijas ekonomikas salīdzinoši 
ciešo saistību ar SEG emisijām, paredzams, ka lai 
sasniegtu augsto nākotnē sagaidāmo emisiju 
samazinājuma līmeni, būs nepieciešami ievērojami 
papildu finanšu līdzekĜi gan valsts, gan privātajā 
sektorā siltumnīcas efekta gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumu īstenošanai. 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Precizēt, jo patreiz tas ir pretrunā ar 44.paragrāfā 
ietverto apgalvojumu, ka ”Latvijai nerada problēmas 
izpildīt ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiĦām Kioto protokola prasību izpildi, ja tiks 
īstenota patreizējā vides aizsardzības politika...”. 

Rindkopa precizēta, Ħemot vērā VidM komentāru.  

 

Līdz šim valstis vēl nav vienojušās par emisijas 
samazināšanas saistībām pēc 2012.gada, tomēr Eiropas 
Savienība ir stingri paudusi nostāju, ka turpmāk emisiju 
samazinājumam jābūt vēl ievērojamākam - vismaz par 
20-30% 2020.gadā un 60-80% 2050.gadā. ĥemot vērā 
Latvijas tautsaimniecības straujo izaugsmi, kā arī 
Latvijas ekonomikas salīdzinoši ciešo saistību ar 
siltumnīcefekta emisijām, sagaidāms, ka lai sasniegtu 
augsto nākotnē sagaidāmo emisiju samazinājuma 
līmeni, būs nepieciešami ievērojami papildu finanšu 
līdzekĜi gan valsts, gan privātajā sektorā siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinošu pasākumu īstenošanai. 

10.  2.1.4.sadaĜa „Vides un dabas resursu kvalitāte” 
(sākot ar 39. paragrāfu) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Nepieciešams minēt/papildināt tekstu, ka ar 
komunālajiem notekūdeĦiem virszemes ūdens objektos 
nonāk ievērojama daĜa ne tikai ražošanas notekūdeĦu, 
bet arī lietus ūdeĦu. 

LPS piekrīt FM skaidrojumam, ka problēma ir 
identificēta un 469. paragrāfā (VSS izsludinātajā 
redakcijā) kā prioritāte ir minēta lietus ūdens 
kanalizācijas sistēmas atdalīšana. 

Sk. NSID tekstu. 

11.  58.paragrāfs 
Būtisks faktors, kas veicināja inflāciju 2004. un 
2005. gadā, ir arī nepietiekamais konkurences 
līmenis atsevišėos Latvijas tautsaimniecības 
sektoros, kas atvieglo un paātrina izmaksu 
pieauguma pārnesi uz gala patērētāju cenām. 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Norādīt, ka ir arī nepietiekams konkurences līmenis 
atsevišėos Latvijas tautsaimniecības sektoros, lūdzam 
minēt piemērus, lai būtu skaidrs kuru no 
monopolsaimniecībām tiek plānots pārstrukturizēt 
nākamajā programmēšanas periodā.   

LPS atsauc komentāru. 

Būtisks faktors, kas veicināja inflāciju 2004. un 2005. 
gadā, ir arī nepietiekamais konkurences līmenis 
atsevišėos Latvijas tautsaimniecības sektoros, kas 
atvieglo un paātrina izmaksu pieauguma pārnesi uz gala 
patērētāju cenām. 

12.  2.2.1.2.apakšsadaĜa „Zinātnes un pētniecības saikne VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] Zinātnes un pētniecības saikne ar uzĦēmējdarbību 
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ar uzĦēmējdarbību” (sākot ar 116.paragrāfu) Papildināt ar jaunu apakšpuntu un izteikt to šādā 
redakcijā:  

„Medicīnas zinātne un pētniecība. 

Situācijas raksturojums. 

Salīdzinot medicīnas zinātnes un pētniecības situācijas 
raksturojošos pozitīvos un negatīvos aspektus, ir 
secināms, ka medicīnas zinātnes un pētniecības attīstība 
šobrīd ir nonākusi  krīzes situācijā: 

- Latvijas medicīnas zinātnes un pētniecības sasniegumi 
ir vairākkārt atzīti par konkurētspējīgiem vispasaules 
medicīnas zinātnes un pētniecības līmenī; 

- augsti zinātniski pētnieciskie rezultāti ir iegūti morāli 
novecojušas pētnieciskās infrastruktūras, nepietekami 
nodrošinātu finanšu un darba resursu  apstākĜos; 

- patlaban Latvijas medicīnas zinātne ir bāzējusies 
vairākās vietās – Latvijas ZinātĦu akadēmijā, LU 
Medicīnas fakultātē, Rīgas StradiĦa universitātē, 
dažādos zinātniski pētnieciskos institūtos, kā arī 
lielākajās slimnīcās, piemēram, Paula StradiĦa klīniskajā 
universitātes slimnīcā, Bērnu klīniskajā universitātes 
slimnīcā, klīniskajā slimnīcā „GaiĜezers”, kas apgrūtina 
medicīnas zinātnei paredzēto līdzekĜu administrēšanu, 
traucē savstarpēji vienotas zinātniskās pieejas izveidei 
un apgrūtina savstarpējas koordinācijas funkciju 
īstenošanu pētījumu virzībā; 

- nozīmīgāko ieguldījumu medicīnas zinātnes un 
pētniecības attīstības veicināšanā ir sniegusi Rīgas 
StradiĦa universitāte; 

- Latvijas Zinātnes padomes piešėirtais finansējuma 
apjoms Rīgas StradiĦa universitātei zinātnisko un 
pētniecisko pasākumu realizēšanai 2004.gadā bija Ls 
184 011, t.sk.: 

2001.gadā valdība ir definējusi prioritāros zinātnes 
virzienus turpmākajiem četriem gadiem. Šogad šīs 
prioritātes tiek izvērtētas un tiek sagatavoti jauni 
priekšlikumi prioritārajām zinātnes nozarēm laika 
periodam līdz 2009.gadam. Prioritātes tiek definētas 
izvērtējot:  

- attiecīgās ekonomikas nozares stāvokli un attīstības 
perspektīvas Eiropā un pasaulē, kā arī Latvijā, 

- pašreiz pasaulē attīstīto virzienu potenciālu un 
turpmākās attīstības iespējas Latvijā, kā arī nākotnē 
perspektīvo virzienu attīstības iespējas Latvijā, 

- nepieciešamās valsts pārvaldes un likumdošanas 
aktivitātes biznesa un investīciju stimulējošas vides 
izveidošanā, 

- vēlamo valsts un privātā kapitāla, tai skaitā ārvalstu 
investīciju piesaisti, 

- ekonomisko un sociālo faktoru ietekmi uz nozares 
attīstību un otrādi, 

- nozares ietekmi uz tautas izglītības līmeni un 
demogrāfisko situāciju Latvijā, 

- nozarē pieejamā speciālistu bāze un atbilstošu 
izglītības programmu esamība. 

Pašlaik Latvijā var runāt par izveidotiem diviem nozaru 
ėekariem (klasteriem): koksnes pārstrādes un 
kokrūpniecības sektorā un medikamentu izstrādes un 
ražošanas sektorā. Šajās abās nozarēs Latvija pašlaik 
aktīvi strādā, lai iesaistītos ES 7.IP ietvaros paredzēto 
Tehnoloăisko platformu darbībā. Samērā sekmīga 
sadarbība ir uzsākta informācijas tehnoloăiju jomā un 
materālzinātnēs (LU CFI sadarbība ar Valmieras stikla 
šėidras rūpnīca, LU ASI ar Anda Optec un Baltic 
Scientific Instruments). Šāda sadarbība palielinās 
augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanas 
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34 zinātniskie projekti (Ls 121 629),  

8 sadarbības projekti (Ls 46 290),  

8 doktorantūras granti (Ls 8 170),  

konferenču dalības maksas finansējums un ekspertu 
darba samaksai Ls 7 922. 

- Rīgas StradiĦa universitātes akadēmiskais personāls ir 
publicējis 1006 zinātniskus darbus, t.sk. 19 
monogrāfijas, 189 starptautiskus rakstus un 502 
konferenču tēzes. SaĦemti 15 patenti un nosūtīti 7 
izgudrojumu patentu pieteikumi.  

- Rīgas StradiĦa universitātes akadēmiskais personāls 
2004.gadā salīdzinājumā ar 2003.gadu: 

- profesori 40 ( skaits pieaudzis par 7); 

- asociētie profesori 49 ( skaits pieaudzis par 9); 

- docenti 96 ( skaits samazinājies par 17); 

- lektori 61 ( skaits pieaudzis par 3); 

- asistenti 97 ( skaits samazinājies par 12). 

Galvenās problēmas. 

Papildus jau iepriekšminētajām kopējām zinātnes un 
pētniecības problēmām ir izceĜamas vairākas ar 
medicīnas zinātni un pētniecību saistītās problēmas, kas 
apliecina, ka : 

- Latvijas medicīnas zinātnes un pētniecības 
konkurētspēju pasaulē mazina fiziski un morāli 
novecojusī pētniecības infrastruktūra; 

- Finanšu līdzekĜu trūkuma dēĜ medicīnas pētniecības 
iestādēs samazinās medicīnas zinātnē un pētniecībā 
nodarbināto skaits; 

- Nepietiekams medicīnas zinātnē un pētniecībā 

apjomus Latvijā. 

Lietišėās zinātnes kvalitātes un inovācijas potenciāla 
viens no pamatrādītājiem ir patents un to skaits raksturo 
gan valstī radīto un ieviesto tehnoloăiju konkurētspēju, 
gan lietišėās pētniecības līmeni, gan tehnoloăiju 
(zināšanu) pārnesi starp valstīm, relatīvo inovācijas 
līmeni, atvērtību pret ārvalstu tehnoloăijām, industriālās 
pētniecības līmeni un tautsaimniecības konkurētspēju 
kopumā.  

Latvijā ik gadu tiek izsniegti ap 100–150 patenti, pie 
kam dominē vietējie Latvijas patenti, kuru nozīmīgums 
no konkurētspējas viedokĜa pasaulē nav augsts. SaskaĦā 
ar Eurostat datiem no Latvijas 2002.gadā Eiropas 
patentu birojā pieteikto patentu skaits bija 5,95 uz 1 
milj. iedzīvotājiem, kamēr ES vidējais rādītājs ir 133,59 
patenti uz 1 milj. iedzīvotājiem. 2002.gadā saskaĦā ar 
Eurostat datiem Latvijā vispār nav reăistrētu augsto 
tehnoloăiju patentu (2001.gadā 0,53 uz 1 milj. iedz.), 
kamēr ES vidēji 2002.gadā ir tikuši reăistrēti 26 patenti 
uz 1 milj. iedzīvotājiem.  

Tā kā Latvijas zinātnieki nevar atĜauties savu rezultātu 
patentēšanu ārzemēs, tad praksē šajos gadījumos 
rezultāti tiek pārdoti ārzemju partneriem vienkārši kā 
„know-how” izstrādes vai arī tiek atrasta ārzemju firma, 
ar kuras finansiālu atbalstu tiek veikta izgudrojuma 
patentēšana, kā rezultātā firma pārĦem tiesības uz 
izgudrojumu Medicīniskās ėīmijas nozarē laika posmā 
no 1999. – 2005.gadam OSI ir piedalījies 107 patentu 
izstrādē. To skaitā pēc konkrētu firmu pasūtījuma 
izstrādāti 82 patenti, ar kuriem tiek aizsargāti 47 
izgudrojumi pamatā jaunu zāĜu izstrādes jomā 
(mildronāts un tā pēcteči, jauni vēža ārstniecības 
līdzekĜi, sirds-asinsvadu slimību līdzekĜi un c.).  

Savukārt LU BMC cieši sadarbojas ar Cytos 
Biotechnology (Šveice) un Rein Biotech (Vācija) 
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nepieciešamais klīnisko bāzu nodrošinājums.”. 

VeM piekrīt FM viedoklim, ka nav pamatoti izcelt vienu 
zinātnes nozari visu citu nozaru vidū.  

EM iesaka zinātnes prioritātes definēt saistībā ar 
zinātnes attīstības koncepciju, kuru pašlaik IZM 
izstrādā. Ar šajā dokumentā minētajām prioritātēm 
jāpapildina 2.2.1.2. sadaĜa. 

13.  116.paragrāfs 
Lietišėās zinātnes kvalitātes un inovācijas potenciāla 
viens no pamatrādītājiem ir patents un to skaits 
raksturo gan valstī radīto un ieviesto tehnoloăiju 
konkurētspēju, gan lietišėās pētniecības līmeni, gan 
tehnoloăiju (zināšanu) pārnesi starp valstīm, relatīvo 
inovācijas līmeni, atvērtību pret ārvalstu 
tehnoloăijām, industriālās pētniecības līmeni un 
tautsaimniecības konkurētspēju kopumā. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Lai veidotu loăisku informācijas plūsmu dokumenta, 
116. rindkopu pārnest divas rindkopas zemāk. 

Redakcionāli tiek precizēta 2.2.1.2.sadaĜa, novēršot 
informācijas dublēšanos ar 2.2.2. sadaĜu.  

 

14.  118.paragrāfs 
Pašlaik Latvijā var runāt par izveidotiem diviem 
nozaru klasteriem: koksnes pārstrādes un 
kokrūpniecības sektorā un medikamentu izstrādes un 
ražošanas sektorā. Šajās abās nozarēs Latvija pašlaik 
aktīvi strādā, lai iesaistītos ES 7.IP ietvaros paredzēto 
Tehnoloăisko platformu darbībā. Samērā sekmīga 
sadarbība ir uzsākta informācijas tehnoloăiju jomā un 
materālzinātnēs (LU CFI sadarbība ar Valmieras 
stikla šėidras rūpnīca, LU ASI ar Anda Optec un 
Baltic Scientific Instruments). Šāda sadarbība 
palielinās augstas pievienotās vērtības produkcijas 
ražošanas apjomus Latvijā. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Lūdzam pamatot, kādēĜ minēti divi nozaru klasteri: 
koksnes pārstrādes un kokrūpniecības sektorā un 
medikamentu izstrādes un ražošanas sektorā. Veidojas 
neatbilstība ar 141. – 145. rindkopā norādītajiem datiem 

Redakcionāli tiek precizēta 2.2.1.2.sadaĜa 

15.  122.paragrāfs 
Tehnoloăiskie parki, tehnoloăiskie centri, inovāciju 
centri un biznesa inkubatori ir nozīmīga lietišėās 
zinātnes sasniegumu komercializācijas un 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Tā kā nepieciešams veidot sasaisti starp dokumenta 
sadaĜām 2.2.1.2. un 2.2.2.3. un izvairīties no sniegtās 

vakcīnu un biomodulatoru pētījumu jomā. Vēl jāmin LU 
FI zinātnieki, kas jau kopš 2001.gada sadarbojas ar 
vienu no pasaules vadošajām firmām magnētisko 
šėidrumu ražošanā „Ferrotec-USA” un sniedz 
pakalpojumus firmas ražoto ferrošėidrumu 
magnetogranulometrijā. Jāatzīmē šī institūta sadarbības 
līgumi ar Holandes firmu Corus Research 
Development&Technology, Vācijas firmu Schott Ag un 
ASV Enerăētikas departamenta Oak Ridge National 
Laboratory.  

Lai P&A veidotās izstrādes tiktu veiksmīgi 
komercializētas, nepieciešams atbalstīt zināšanu 
pārneses infrastruktūras attīstību – tehnoloăiskos parkus, 
tehnoloăiju un inovāciju centrus, kā arī biznesa 
inkubatorus. Latvijā, salīdzinot ar citām ES valstīm, 
zināšanu pārneses infrastruktūra ir vāji attīstīta. 
Darbojas tikai viens tehnoloăiskais parks un viens 
tehnoloăiskais centrs (biznesa inkubators) – Latvijas 
Tehnoloăiskais centrs, bet tas tiek darīts tikai ES 6.IP 
projekta IRC (Inovācijas rosināšanas centrs – Innovation 
Relay Centre) ietvaros. Salīdzinājumam, Lietuvā ir 7 
zinātnes/tehnoloăiskie parki un 7 biznesa inkubatori; 
Igaunijā attiecīgi 3 un 7, kas arī ir zemāks par ES 
vidējiem rādītājiem. Šo inovācijas atbalsta struktūru 
attīstība Latvijā līdz šim nav bijusi ietverta valsts 
attīstības programmās un tā rezultātā Latvijā ir viens no 
zemākiem rādītājiem ES. Ekonomikas ministrija ir 
paredzējusi 2006.gadā atbalstīt 5-7 tehnoloăiju pārneses 
punktu izveidi universitātēs un pētnieciskos institūtos, 
kuros zināšanu pārneses veicināšanai tiks piesaistīti 
eksperti. Kopumā Latvijā tehnoloăiju pārneses laukā 
strādā ne vairāk kā 20 eksperti. Šis skaits, acīm redzot, ir 
nepietiekams un to tuvākajos gados vajadzētu vismaz 
pieckāršot. Šeit arī pacelsies problēma par tehnoloăiju 
brokeru, tehnoloăiju auditoru, tehnoloăiju pārneses 
konsultantu sagatavošanu atbilstoši pasaules pieredzei.  
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tehnoloăiju pārnesei nepieciešamās infrastruktūras 
sastāvdaĜa. 

informācijas dublēšanās: 

- dzēst dokumenta 122. rindkopu; 

Redakcionāli tiek precizēta 2.2.1.2.sadaĜa. 122. rindkopa 
integrējama 123. rindkopā. 

16.  123.paragrāfs 
Latvijā, salīdzinot ar ES valstīm, pētniecības 
komercializācijas infrastruktūra ir vāji attīstīta. 
Darbojas tikai viens tehnoloăiskais parks un viens 
tehnoloăiskais centrs (biznesa inkubators). 
Salīdzinājumam, Lietuvā ir 7 zinātnes/tehnoloăiskie 
parki un 7 biznesa inkubatori; Igaunijā attiecīgi 3 un 
7, kas arī ir zemāks par ES vidējiem rādītājiem. Šo 
inovācijas atbalsta struktūru attīstība Latvijā līdz šim 
nav bijusi ietverta valsts attīstības programmās un tā 
rezultātā Latvijā ir viens no zemākiem rādītājiem ES. 
Latvijā inovatīvo MVU skaits attiecībā pret visu 
MVU skaitu 16%, bet ES vidējais rādītājs ir 32%. 
Bez tam inovatīvo uzĦēmumu veidošanos ievērojami 
kavē jauno uzĦēmumu atbalsta fondu trūkums – 
sēklas (seed) un uzsākšanas (start-up) fondi u.c. Līdz 
ar to jaunu uz zināšanām balstītu un zināšanu 
intensīvu uzĦēmumu veidošanās notiek lēni, bet, 
neskatoties uz to, pieprasījums pēc inovācijas 
atbalsta struktūras pakalpojumiem ir lielāks nekā 
fiziski iespējamais piedāvājums. Katrā no minētām 
struktūrām Latvijā atbalstu saĦem 25-30 jaunās 
firmas, kas pilnībā atbilst pasaules vidējiem 
rādītājiem. Vienīgā struktūra, kas tieši nodarbojas ar 
tehnoloăiju pārnesi ir Latvijas Tehnoloăiskais centrs, 
bet tas tiek darīts tikai ES 6.IP projekta IRC 
(Inovācijas rosināšanas centrs – Innovation Relay 
Centre) ietvaros. Šo projektu atbalsta arī Ekonomikas 
ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija. 
Ekonomikas ministrija ir paredzējusi 2006.gadā 
izveidot 5-7 tehnoloăiju pārneses punktus 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Tā kā nepieciešams veidot sasaisti starp dokumenta 
sadaĜām 2.2.1.2. un 2.2.2.3. un izvairīties no sniegtās 
informācijas dublēšanās: 

- rindkopu nr.123 izteikt šādā redakcijā: 

„Lai P&A veidotās izstrādes tiktu veiksmīgi 
komercializētas, nepieciešams atbalstīt zināšanu 
pārneses infrastruktūras attīstību – tehnoloăiskos parkus, 
tehnoloăiju un inovāciju centrus, kā arī biznesa 
inkubatorus. Latvijā, salīdzinot ar citām ES valstīm, 
zināšanu pārneses infrastruktūra ir vāji attīstīta. 
Darbojas tikai viens tehnoloăiskais parks un viens 
tehnoloăiskais centrs (biznesa inkubators) – Latvijas 
Tehnoloăiskais centrs, bet tas tiek darīts tikai ES 6.IP 
projekta IRC (Inovācijas rosināšanas centrs – Innovation 
Relay Centre) ietvaros. Salīdzinājumam, Lietuvā ir 7 
zinātnes/tehnoloăiskie parki un 7 biznesa inkubatori; 
Igaunijā attiecīgi 3 un 7, kas arī ir zemāks par ES 
vidējiem rādītājiem. Šo inovācijas atbalsta struktūru 
attīstība Latvijā līdz šim nav bijusi ietverta valsts 
attīstības programmās un tā rezultātā Latvijā ir viens no 
zemākiem rādītājiem ES. Ekonomikas ministrija ir 
paredzējusi 2006.gadā atbalstīt 5-7 tehnoloăiju pārneses 
punktu izveidi universitātēs un pētnieciskos institūtos, 
kuros zināšanu pārneses veicināšanai tiks piesaistīti 
eksperti. Kopumā Latvijā tehnoloăiju pārneses laukā 
strādā ne vairāk kā 20 eksperti. Šis skaits ir 
nepietiekams un to tuvākajos gados vajadzētu vismaz 
pieckāršot. Šeit arī pacelsies problēma par tehnoloăiju 

Lai kompleksi risinātu zinātnes komercializācijas 
problēmu galvenā uzmanība ir jāpievērš sekojošiem 
jautājumiem: 

- infrastruktūras attīstība – esošo zinātnisko laboratoriju 
modernizācija un/vai jaunu zinātnisko laboratoriju 
izveide, klāsteru un to saistītās infrastruktūras, 
ekselences centru izveides atbalsts, 
zinātnes/tehnoloăiskie parki, tehnoloăiskie vai 
inovācijas centri, biznesa inkubatori; 

- starptautiskās sadarbības veicināšana starp Latvijas 
uzĦēmumiem, zinātniekiem, tehnoloăiju centriem un 
citu valstu industriju, zinātnes darbiniekiem (piemēram, 
lai Latvijas zinātnieki varētu strādāt ar ārvalstu 
uzĦēmumiem un otrādi); 

- finansiālais atbalsts investīcijām no privātā sektora 
puses inovatīvajos uzĦēmumos Latvijā vai jaunas uz 
zināšanām orientētas ražotnes atvēršanai Latvijā 
(piemēram, atbalsts publiskās infrastruktūras izveidei); 

- finansiālais atbalsts jaunu, zināšanu ietilpīgu 
uzĦēmumu veidošanai (piemēram, sēklas, uzsākšanas un 
riska kapitāla fondi, fiskālie atvieglojumi); 

- koordinētas tehnoloăiju pārneses sistēmas izveidošana 
(ieskaitot atbalstu intelektuālā īpašuma aizsardzības 
nodrošināšanai un kompetences centru izveidošana).  

Galvenās risināmās problēmas: 

• Nepietiekams zinātnē un pētniecībā nodarbināto 
skaits- zinātnieku skaita samazināšanās un 
novecošana, nepietiekams doktorantu skaits; 

• Nepietiekams moderni aprīkotu laboratoriju skaits 
tehnoloăiskas ievirzes projektu realizācijai, īpaši 
reăionālajās zinātniskajās institūcijās; 

• Ierobežotas zināšanu komercializācijas iespējas un 
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universitātēs un pētnieciskos institūtos. Kopumā 
Latvijā tehnoloăiju pārneses laukā strādā ne vairāk kā 
20 eksperti. Šis skaits, acīm redzot, ir nepietiekams 
un to tuvākajos gados vajadzētu vismaz pieckāršot. 
Šeit arī pacelsies problēma par tehnoloăiju brokeru, 
tehnoloăiju auditoru, tehnoloăiju pārneses 
konsultantu sagatavošanu atbilstoši pasaules 
pieredzei. 

brokeru, tehnoloăiju auditoru, tehnoloăiju pārneses 
konsultantu sagatavošanu atbilstoši pasaules pieredzei.” 

FM uzskata, ka nav iespējams atteikties no 
salīdzinājuma ar citām valstīm.  

EM norāda, ka netiek piedāvāts atteikties no 
salīdzinājuma ar citām valstīm, bet gan apvienot 122. ar 
123. paragrāfu un no 123, paragrāfa svītrot informāciju 
saistībā ar inovatīvo uzĦēmumu skaitu, jo tas ir 
uzĦēmējdarbības, nevis zinātnes pārneses jautājums.  

17.  124.paragrāfs 

Lai kompleksi risinātu zinātnes komercializācijas 
problēmu galvenā uzmanība ir jāpievērš trim 
sekojošiem jautājumiem: 

- infrastruktūras attīstība (zinātnes/tehnoloăiskie 
parki, tehnoloăiskie vai inovācijas centri, biznesa 
inkubatori; vēlamais šo struktūru skaits Latvijā 
varētu būt attiecīgi 3, 7, 15); 

- finansiālais atbalsts jaunu zināšanu intensīvu 
uzĦēmumu veidošanai (sēklas, uzsākšanas un riska 
kapitāla fondi, fiskālie atvieglojumi); 

- koordinētas tehnoloăiju pārneses sistēmas 
izveidošana (ieskaitot atbalstu intelektuālā īpašuma 
aizsardzības nodrošināšanai un kompetences centru 
izveidošana). 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Tā kā nepieciešams veidot sasaisti starp dokumenta 
sadaĜām 2.2.1.2. un 2.2.2.3. un izvairīties no sniegtās 
informācijas dublēšanās: 

- papildināt 124. rinkopu un izteikt to šādā redakcijā: 

„Lai kompleksi risinātu zinātnes komercializācijas 
problēmu galvenā uzmanība ir jāpievērš sekojošiem 
jautājumiem: 

- infrastruktūras attīstība – esošo zinātnisko laboratoriju 
modernizācija un/vai jaunu zinātnisko laboratoriju 
izveide, klāsteru un to saistītās infrastruktūras, 
ekselences centru izveides atbalsts, 
zinātnes/tehnoloăiskie parki, tehnoloăiskie vai 
inovācijas centri, biznesa inkubatori;  

- starptautiskās sadarbības veicināšana starp Latvijas 
uzĦēmumiem, zinātniekiem, tehnoloăiju centriem un 
citu valstu industriju, zinātnes darbiniekiem (piemēram, 
lai Latvijas zinātnieki varētu strādāt ar ārvalstu 
uzĦēmumiem un otrādi); 

- finansiālais atbalsts investīcijām no privātā sektora 
puses inovatīvajos uzĦēmumos Latvijā vai jaunas uz 
zināšanām orientētas ražotnes atvēršanai Latvijā 

prasmes. 
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(piemēram, atbalsts publiskās infrastruktūras izveidei); 

- finansiālais atbalsts jaunu, zināšanu ietilpīgu 
uzĦēmumu veidošanai (piemēram, sēklas, uzsākšanas un 
riska kapitāla fondi, fiskālie atvieglojumi); 

- koordinētas tehnoloăiju pārneses sistēmas izveidošana 
(ieskaitot atbalstu intelektuālā īpašuma aizsardzības 
nodrošināšanai un kompetences centru izveidošana);” 

Redakcionāli tiek precizēta 2.2.1.2.sadaĜa 

18.  125.paragrāfs 
Viens no galvenajiem kavējošajiem faktoriem 
lietišėās pētniecības attīstībai, pētniecības rezultātu 
komerciālizācijai un inovatīvas komercdarbības 
attīstībai Latvijā jāmin zemās valsts un privātā 
sektora investīcijas pētniecībā un attīstībā. Latvijā 
2003.gadā privātā finansējuma īpatsvars zinātnē un 
pētniecībā sastādīja 33,2 % no kopējā finansējuma, 
kamēr ES-15 dalībvalstīs šis rādītājs ir virs 50%.  

126.paragrāfs 
Analizējot CSP Inovāciju apsekojuma datus, kas 
raksturo uzĦēmumu izdevumu inovācijām struktūru, 
jāsecina, ka 64% no izdevumiem inovācijām tiek 
ieguldīts jaunu mašīnu, iekārtu iegādei un tikai 12 % 
– pētniecības un attīstības darbu pasūtīšanai ārpus 
uzĦēmuma. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Tā kā nepieciešams veidot sasaisti starp dokumenta 
sadaĜām 2.2.1.2. un 2.2.2.3. un izvairīties no sniegtās 
informācijas dublēšanās: 

- dzēst dokumenta 125. un 126. rindkopu; 

Redakcionāli tiek precizēta 2.2.1.2.sadaĜa. 

 

19.  147.paragrāfs 
Nozīmīga problēma Latvijas ekonomikā ir izteiktās 
uzĦēmējdarbības aktivitāšu, nodarbinātības 
reăionālās atšėirības. Lai veicinātu ekonomiskās 
aktivitātes vāji attīstītos reăionos, nepieciešams 
pilnveidot uzĦēmējdarbības vidi un uzlabotu 
publisko infrastruktūru. Laika periodā no 1999. līdz 
2004.gadam ekonomiski aktīvo uzĦēmumu un 
uzĦēmējsabiedrību skaits Rīgas reăionā ir 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Dokumenta 147. rindkopas teikumu „Lai veicinātu 
ekonomiskās aktivitātes vāji attīstītos reăionos, 
nepieciešams pilnveidot uzĦēmējdarbības vidi un 
uzlabot publisko infrastruktūru” papildināt ar „kā arī 
veidot izdevīgus atbalsta saĦemšanas nosacījumus, lai 
piesaistītu investīcijas šajos reăionos.” 

Nozīmīga problēma Latvijas ekonomikā ir izteiktās 
uzĦēmējdarbības aktivitāšu, nodarbinātības reăionālās 
atšėirības. Lai veicinātu ekonomiskās aktivitātes vāji 
attīstītos reăionos, nepieciešams pilnveidot 
uzĦēmējdarbības vidi un uzlabotu publisko 
infrastruktūru. Laika periodā no 1999. līdz 2004.gadam 
ekonomiski aktīvo uzĦēmumu un uzĦēmējsabiedrību 
skaits Rīgas reăionā ir palielinājies par 11 uzĦēmumiem 
uz 1000 iedzīvotājiem, bet pārējos četros reăionos 
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palielinājies par 11 uzĦēmumiem uz 1000 
iedzīvotājiem, bet pārējos četros reăionos ievērojami 
mazāk (par 2 – 2.5 uzĦēmumiem katrā reăionā). 
Kurzemes plānošanas reăionā pieaugums uz 1000 
iedzīvotājiem bija tikai 2.4 uzĦēmumi, Vidzemes 
plānošanas reăionā – 2.0, Zemgales plānošanas 
reăionā – 1.8, bet Latgales plānošanas reăionā – 1.6. 
Pēc CSP datiem Latvijā 2003. gadā ekonomiski 
aktīvo uzĦēmumu skaits bija 45300, tajā skaitā 45014 
uzĦēmumi (jeb 99.4 %) ar strādājošo skaitu līdz 249, 
savukārt ar strādājošo skaitu virs 250 – 289 (jeb 0.6 
%) . Latvijā vērojama uzĦēmējdarbības koncentrācija 
nacionālas nozīmes attīstības centros, taču pārējā 
teritorijā uzĦēmējdarbības attīstības tempi ir 
ievērojami lēnāki, kas radījuši atšėirības starp 
lielākajām pilsētām un pārējo valsts teritoriju. No 
mazo un vidējo uzĦēmumu skaita 70.4 % izvietoti 
republikas nozīmes pilsētās, no kuriem Rīgā - 79.6% 
uzĦēmumu. Līdzīga situācija ir ar lielo uzĦēmumu 
izvietojumu - 77.6% ir izvietoti republikas nozīmes 
pilsētās, no tiem 76.1% galvaspilsētā. 

Puses vienojas par redakciju. ievērojami mazāk (par 2 – 2.5 uzĦēmumiem katrā 
reăionā). Kurzemes plānošanas reăionā pieaugums uz 
1000 iedzīvotājiem bija tikai 2.4 uzĦēmumi, Vidzemes 
plānošanas reăionā – 2.0, Zemgales plānošanas reăionā 
– 1.8, bet Latgales plānošanas reăionā – 1.6. Pēc CSP 
datiem Latvijā 2003. gadā ekonomiski aktīvo 
uzĦēmumu skaits bija 45300, tajā skaitā 45014 
uzĦēmumi (jeb 99.4 %) ar strādājošo skaitu līdz 249, 
savukārt ar strādājošo skaitu virs 250 – 289 (jeb 0.6 %) . 
Latvijā vērojama uzĦēmējdarbības koncentrācija 
nacionālas nozīmes attīstības centros, taču pārējā 
teritorijā uzĦēmējdarbības attīstības tempi ir ievērojami 
lēnāki, kas radījuši atšėirības starp lielākajām pilsētām 
un pārējo valsts teritoriju. No mazo un vidējo 
uzĦēmumu skaita 70.4 % izvietoti republikas nozīmes 
pilsētās, no kuriem Rīgā - 79.6% uzĦēmumu. Līdzīga 
situācija ir ar lielo uzĦēmumu izvietojumu - 77.6% ir 
izvietoti republikas nozīmes pilsētās, no tiem 76.1% 
galvaspilsētā. 

 

20.  150.paragrāfs 
Tāpat svarīga ir instrumentu pakete investoriem un 
pašvaldībām uzĦēmējdarbības veicināšanai. 
Paredzēts atbalstīt investīciju projektus, kuri tiek 
realizēti investoram sadarbojoties ar pašvaldību, 
nodrošinot līdzfinansējumu pieslēgumu un 
komunikāciju attīstībai, darbinieku apmācībām, 
vienlaicīgi piešėirot finansējumu pašvaldībām 
apkārtējās publiskās infrastruktūras attīstībai, 
modernizējot izglītības un veselības aizsardzības 
iestādes. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Dokumenta 150. rindkopas beigas papildināt ar tekstu: 

„Papildus, lai veicinātu ārvalstu zināšanu un tehnoloăiju 
pārnesi zināšanu intensīvajās nozarēs, kā arī zināšanu 
pārnesi no zinātniskajiem centriem Latvijā uz industriju, 
ir nepieciešams paredzēt atbalstu iekārtu iegādei, 
infrastruktūras sakārtošanai, laboratoriju izveidei u.c., 
kas tieši saistītas ar jauno inovatīvo produktu un 
tehnoloăiju ieviešanu ražošanā.” 

EM piekrīt, ka jautājums NSID analīzes sadaĜā nav 
jāiekĜauj, bet problēma ir pieminama OP sadaĜā. 

Tāpat svarīga ir instrumentu pakete investoriem un 
pašvaldībām uzĦēmējdarbības veicināšanai. Paredzēts 
atbalstīt investīciju projektus, kuri tiek realizēti 
investoram sadarbojoties ar pašvaldību, nodrošinot 
līdzfinansējumu pieslēgumu un komunikāciju attīstībai, 
darbinieku apmācībām, vienlaicīgi piešėirot 
finansējumu pašvaldībām apkārtējās publiskās 
infrastruktūras attīstībai, modernizējot izglītības un 
veselības aizsardzības iestādes. 

21.  151.paragrāfs  EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] Galvenās problēmas: 
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Galvenās problēmas: 

- reăionālās disproporcijas; 

- investīcijas tiek novirzītas darbaspēka intensīvos un 
zemu tehnoloăiju sektoros; 

- piesaistīto ārvalstu investīciju apjoms ir zems; 

- zems investīciju līmenis cilvēkresursos; 

- eksistē tikai sadrumstalots, nespecifisks 
horizontālais valsts atbalsts. 

Rindkopā nr. 151 uzskaitītos punktus papildināt ar: 

- liels uzĦēmumu īpatsvars nozarēs ar zemu pievienoto 
vērtību un augstu dabisko resursu ietilpību; 

- uzĦēmumi nepietiekošā apjomā ražo gala produktus 
(konkurē industriālajā tirgū ar salīdzinoši zemas 
pievienotās vērtības produktiem); 

Precizēta rindkopas redakcija. 

- reăionālās disproporcijas; 

- investīcijas tiek novirzītas darbaspēka intensīvos un 
zemu tehnoloăiju sektoros; 

- piesaistīto ārvalstu investīciju apjoms ir zems; 

- liels uzĦēmumu īpatsvars nozarēs ar zemu pievienoto 
vērtību un augstu darbaspēka un dabisko resursu 
ietilpību; 

- uzĦēmumi nepietiekošā apjomā ražo gala patēriĦa 
produktus (konkurē industriālajā tirgū ar salīdzinoši 
zemas pievienotās vērtības produktiem; 

- eksistē tikai sadrumstalots, nespecifisks horizontālais 
valsts atbalsts; 

- publiskās infrastruktūras nolietojums. 

 

22.  153.paragrāfs 
Analizējot CSP Inovāciju apsekojuma datus, kas 
raksturo uzĦēmumu izdevumu inovācijām struktūru, 
jāsecina, ka 64% no izdevumiem inovācijām tiek 
ieguldīts jaunu mašīnu, iekārtu iegādei un tikai 12 % 
– pētniecības un attīstības darbu pasūtīšanai. Turklāt 
statistika liecina, ka privātais sektors Latvijā finansē 
apmēram piekto daĜu no P&A, kamēr vidēji ES 
valstīs uzĦēmēju ieguldījumi pētniecībā pārsniedz 
pusi no visiem valsts izdevumiem šai jomai. Varētu 
pieĦemt, ka uzĦēmumu investīciju līmenis P&A ir 
apmierinošs, ievērojot salīdzinoši zemo IKP Latvijā. 
Tomēr Pasaules Bankas 2003.gadā veiktajā pētījumā 
norādīts, ka P&A Latvijā notiek dažos farmācijas un 
IKT uzĦēmumos (galvenokārt ar ārvalstu kapitālu), 
bet pārējie uzĦēmumi kopā finansē Ĝoti niecīgu P&A 
daĜu un šīs investīcijas galvenokārt ir vērstas uz 
tehnoloăiju pārnesi no ārvalstīm.  Pie tam P&A 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Dokumenta 153. rindkopā minēto informāciju sadalīt, 
papildināt un izteikt šādu trīs rindkopu veidā: 

„Analizējot CSP Inovāciju apsekojuma datus, kas 
raksturo uzĦēmumu izdevumu inovācijām struktūru, 
jāsecina, ka 64% no izdevumiem inovācijām tiek 
ieguldīts jaunu mašīnu, iekārtu iegādei un tikai 12% – 
pētniecības un attīstības darbu pasūtīšanai. Turklāt 
statistika liecina, ka privātais sektors Latvijā finansē 
apmēram piekto daĜu no P&A, kamēr vidēji ES valstīs 
uzĦēmēju ieguldījumi pētniecībā pārsniedz pusi no 
visiem valsts izdevumiem šai jomai. Varētu pieĦemt, ka 
uzĦēmumu investīciju līmenis P&A ir apmierinošs, 
ievērojot salīdzinoši zemo IKP Latvijā. Tomēr Pasaules 
Bankas 2003.gadā veiktajā pētījumā norādīts, ka P&A 
Latvijā notiek dažos farmācijas un IKT uzĦēmumos 
(galvenokārt ar ārvalstu kapitālu), bet pārējie uzĦēmumi 

Analizējot CSP Inovāciju apsekojuma datus, kas 
raksturo uzĦēmumu izdevumu inovācijām struktūru, 
jāsecina, ka 64% no izdevumiem inovācijām tiek 
ieguldīts jaunu mašīnu, iekārtu iegādei un tikai 12% – 
pētniecības un attīstības darbu pasūtīšanai. Turklāt 
statistika liecina, ka privātais sektors Latvijā finansē 
apmēram piekto daĜu no P&A, kamēr vidēji ES valstīs 
uzĦēmēju ieguldījumi pētniecībā pārsniedz pusi no 
visiem valsts izdevumiem šai jomai. Varētu pieĦemt, ka 
uzĦēmumu investīciju līmenis P&A ir apmierinošs, 
ievērojot salīdzinoši zemo IKP Latvijā. Tomēr Pasaules 
Bankas 2003.gadā veiktajā pētījumā norādīts, ka P&A 
Latvijā notiek dažos farmācijas un IKT uzĦēmumos 
(galvenokārt ar ārvalstu kapitālu), bet pārējie uzĦēmumi 
kopā finansē Ĝoti niecīgu P&A daĜu un šīs investīcijas 
galvenokārt ir vērstas uz tehnoloăiju pārnesi no 
ārvalstīm. 

Šādas situācijas skaidrojums ir abpusēja dialoga starp 



 

FMProt_170106; Starpministriju (starpinstitūciju)  sanāksmes protokols par programmas projektu „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 
2013.gada periodam projekts” 
 

16 

finansējuma palielināšanai nebūs pietiekoša ietekme 
uz ekonomikas attīstību, ja vienlaicīgi nemainīsies 
gan P&A finansējuma apjomi, gan struktūra, gan 
finansējuma piešėiršanas kārtība. Latvijā tikai 0.8% 
nodarbināto iesaistīti P&A, turklāt no tiem aptuveni 
60% strādā augstākās izglītības sektorā un 13% 
strādā privātajā sektorā. ES zinātnē nodarbināto 
īpatsvars pārsniedz 1.4%, kur tuvu pusei ir 
nodarbināti uzĦēmējdarbības sektorā, un aptuveni 
40% – augstākās izglītības sektorā. Jākāpina 
sadarbība starp izglītības, pētniecības un rūpniecības 
sektoriem, privātā sektora finansējums P&A, kā arī 
jānodrošina, ka P&A aktivitātes lielākā apmērā 
notiek arī privātajos uzĦēmumos. 

kopā finansē Ĝoti niecīgu P&A daĜu un šīs investīcijas 
galvenokārt ir vērstas uz tehnoloăiju pārnesi no 
ārvalstīm. 

Šādas situācijas skaidrojums ir abpusēja dialoga starp 
vietējo privāto un zinātnes sektoru neesamība. Pēdējo 
gadu laikā sadarbība nav uzlabojusies. Rezultātā 
Latvijas zinātnes sektors nav vietējā pieprasījuma 
veicināts un, savukārt, privātais sektors neapzinās P&A 
risinājumu potenciālu un piedāvātās iespējas. 

P&A finansējuma palielināšanai nebūs pietiekoša 
ietekme uz ekonomikas attīstību, ja vienlaicīgi 
nemainīsies gan P&A finansējuma apjomi, gan 
struktūra, gan finansējuma piešėiršanas kārtība. Latvijā 
tikai 0.8% nodarbināto iesaistīti P&A, turklāt no tiem 
aptuveni 60% strādā augstākās izglītības sektorā un 13% 
strādā privātajā sektorā. ES zinātnē nodarbināto 
īpatsvars pārsniedz 1.4%, kur tuvu pusei ir nodarbināti 
uzĦēmējdarbības sektorā, un aptuveni 40% – augstākās 
izglītības sektorā. Jākāpina sadarbība starp izglītības, 
pētniecības un rūpniecības sektoriem, privātā sektora 
finansējums P&A, kā arī jānodrošina, ka P&A 
aktivitātes lielākā apmērā notiek arī privātajos 
uzĦēmumos.” 

Precizēta rindkopu redakcija, iepriekšējo 153.rindkopu 
sadalot trijās rindkopās.  

 

vietējo privāto un zinātnes sektoru neesamība. Pēdējo 
gadu laikā sadarbība nav uzlabojusies. Rezultātā 
Latvijas zinātnes sektors nav vietējā pieprasījuma 
veicināts un, savukārt, privātais sektors neapzinās P&A 
risinājumu potenciālu un piedāvātās iespējas. 

P&A finansējuma palielināšanai nebūs pietiekoša 
ietekme uz ekonomikas attīstību, ja vienlaicīgi 
nemainīsies gan P&A finansējuma apjomi, gan 
struktūra, gan finansējuma piešėiršanas kārtība. Latvijā 
tikai 0.8% nodarbināto iesaistīti P&A, turklāt no tiem 
aptuveni 60% strādā augstākās izglītības sektorā un 13% 
strādā privātajā sektorā. ES zinātnē nodarbināto 
īpatsvars pārsniedz 1.4%, kur tuvu pusei ir nodarbināti 
uzĦēmējdarbības sektorā, un aptuveni 40% – augstākās 
izglītības sektorā. Lai veicinātu inovāciju ieviešanu un 
attīstību, būtiska ir sadarbība starp izglītības, pētniecības 
un rūpniecības sektoriem, veicinot privātā sektora 
finansējuma piesaisti P&A un P&A aktivitāts arī 
privātajos uzĦēmumos. 

23.  157.paragrāfs 
Inovāciju sistēmas attīstībai Latvijā, pirmkārt, 
nepieciešams sekmēt vispārēju sapratni par inovāciju 
lomu tautsaimniecības attīstībā un cilvēkresursu 
attīstību, piemēram, atbalstot apmācības tehnoloăiju 
komercializācijā. Nepieciešams paaugstināt valsts un 
sekmēt privātā sektora ieguldījumu P&A, kā arī 
sekmēt ciešāku sadarbību, pirmkārt, starp vietējiem 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Dokumenta 157. rindkopu pēc pirmā teikuma papildināt 
ar: 

„Papildus ir nepieciešams sniegt atbalstu padomdevēju 
(mentoru) tīklu izveidei, kā arī biznesa eĦăeĜu tīkla 
izveidei, kur abos gadījumos komercializācijas procesa 
īstenošanā varētu tikt piesaistīti gan resursi, gan 

Inovāciju sistēmas attīstībai Latvijā, pirmkārt, 
nepieciešams sekmēt vispārēju sapratni par inovāciju 
lomu tautsaimniecības attīstībā un cilvēkresursu 
attīstību, piemēram, atbalstot apmācības tehnoloăiju 
komercializācijā. Papildus ir nepieciešams sniegt 
atbalstu padomdevēju (mentoru) tīklu izveidei, kā arī 
biznesa eĦăeĜu tīkla izveidei, kur abos gadījumos 
komercializācijas procesa īstenošanā varētu tikt 
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uzĦēmumiem un Latvijas P&A potenciālu, otrkārt, 
starp vietējiem uzĦēmumiem un starptautisko 
tehnoloăiju tirgu, treškārt, starp MVU un 
dinamiskiem lieliem uzĦēmumiem Latvijā un 
ārvalstīs. Šobrīd nevienā no minētajām jomām 
pietiekošas saiknes vēl nav nostiprinājušās. 

praktiskās biznesa zināšanas no cilvēkiem, kas ir 
komercializējuši līdzīgus jaunus produktus vai 
tehnoloăijas.” 

Precizēta rindkopas redakcija. 

piesaistīti gan resursi, gan praktiskās biznesa zināšanas 
no cilvēkiem, kas ir komercializējuši līdzīgus jaunus 
produktus vai tehnoloăijas. Nepieciešams paaugstināt 
valsts un sekmēt privātā sektora ieguldījumu P&A, kā 
arī sekmēt ciešāku sadarbību, pirmkārt, starp vietējiem 
uzĦēmumiem un Latvijas P&A potenciālu, otrkārt, starp 
vietējiem uzĦēmumiem un starptautisko tehnoloăiju 
tirgu, treškārt, starp MVU un dinamiskiem lieliem 
uzĦēmumiem Latvijā un ārvalstīs. Šobrīd nevienā no 
minētajām jomām pietiekošas saiknes vēl nav 
nostiprinājušās.  

24.  164.paragrāfs 
Galvenās problēmas: 

- lielākā daĜa uzĦēmumu strādā pamatā iekšējam 
tirgum (vai vismaz lielākā daĜa no saražotā); 

- maz apgūst ārpus ES tirgus; 

- Latvijas uzĦēmumi nepietiekami investē ārvalstīs – 
nepietiekami izmanto globālās iespējas ražošanas 
optimizācijai; 

- uzĦēmumi nepietiekami investē globālu zīmolu 
izveidē. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Papildināt rindkopu nr. 164 un izteikt to šādā redakcijā: 

„Galvenās problēmas: 

- izjūtams kvalificēta darbaspēka trūkums ražošanā, kas 
būtiski kavē straujāku eksporta apjomu kāpumu; trūkst 
kvalificētu mārketinga speciālistu uzĦēmumos; 

- lielākā daĜa uzĦēmumu strādā pamatā ES iekšējam 
tirgum (vai vismaz lielākā daĜa no produkcijas), maz 
apgūst ārpus ES tirgus; 

- vairums eksportspējīgie uzĦēmumi pašlaik strādā tuvu 
savas kapacitātes robežām un starptautiskajā tirgū ir 
pārāk mazi, tāpēc nespēj pretendēt uz nozīmīgiem 
pasūtījumiem; 

- Latvijas uzĦēmumi nepietiekami investē ārvalstīs – 
nepietiekami izmanto globālās iespējas ražošanas 
optimizācijai; 

- uzĦēmumi nepietiekami investē globālu zīmolu 
izveidē.” 

EM piedāvā precizēta redakciju. Trešais punkts tiek 
izslēgts. Ceturtais punkts saglabāts; potenciālie 
instrumenti – konsultatīvais atbalsts nozaru 

Galvenās problēmas: 

- izjūtams kvalificēta darbaspēka trūkums ražošanā, kas 
būtiski kavē straujāku eksporta apjomu kāpumu; trūkst 
kvalificētu mārketinga speciālistu uzĦēmumos; 

- lielākā daĜa uzĦēmumu strādā pamatā ES iekšējam 
tirgum (vai vismaz lielākā daĜa no produkcijas), maz 
apgūst ārpus ES tirgus; 

- Latvijas uzĦēmumi nepietiekami investē ārvalstīs – 
nepietiekami izmanto globālās iespējas ražošanas 
optimizācijai; 

- uzĦēmumi nepietiekami investē globālu zīmolu 
izveidē. 
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uzĦēmumiem ārvalstu partneru meklēšanā u.c. Piektais 
punkts: tiks saglabāts apvienojot ar otro punktu, tika 
iestrādāts pēc sanāksmes ar uzĦēmumu pārstāvjiem, 
kurā notika diskusijas par nepieciešamajiem atbalsta 
instrumentiem konkurētspējas celšanai. Nozaru pārstāvji 
norādīja, ka nepieciešami pasākumi, kas atbalsta 
uzĦēmumus sekmīgāk konkurēt eksporta tirgos. 

Puses vienojas par piedāvāto redakciju 

25.  2.2.4.sadaĜa „Informācijas sabiedrības attīstība” (no 
172.punkta – 192.punktam) 

Inform ācijas sabiedrības attīstība   

Pašreizējā sabiedrības attīstības fāzē, kas tiek 
apzīmēta par informācijas jeb zināšanu sabiedrību, 
būtisku ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas 
kāpumu ir iespējams panākt tikai balstoties uz plašu 
informācijas un komunikāciju tehnoloăiju 
izmantošanu valsts pārvaldē, uzĦēmējdarbībā un 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „Informācijas sabiedrības attīstība”, sākot no 
172.punkta, nepieciešams papildināt un izteikt šādā 
redakcijā: 

Inform ācijas sabiedrības attīstība   

Pašreizējā sabiedrības attīstības fāzē, kas tiek apzīmēta 
par informācijas jeb zināšanu sabiedrību, būtisku 
ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas kāpumu ir 
iespējams panākt tikai balstoties uz plašu informācijas 

2.2.4.sadaĜa „Informācijas sabiedrības attīstība” 

Inform ācijas sabiedrības attīstība   

Pašreizējā sabiedrības attīstības fāzē, kas tiek apzīmēta 
par informācijas sabiedrību, būtisku ekonomiskās 
izaugsmes un konkurētspējas kāpumu ir iespējams 
panākt tikai balstoties uz plašu informācijas un 
komunikāciju tehnoloăiju (turpmāk – IKT) izmantošanu 
publiskajā pārvaldē, uzĦēmējdarbībā, īpaši mazos un 
vidējos uzĦēmumos (turpmāk - MVU), un 

                                           
1 TNS BMF; LETA-EPI 
2 gandrīz katru dienu vai vismaz reizi nedēĜā 
3 LR Centrālās statistikas pārvaldes 2004.gadā veiktais apsekojums par IKT lietošanu mājsaimniecībās un uzĦēmumos. 
4 Eurostat dati 
5 SaskaĦā ar „Informācijas sabiedrības pētījumu”, 2004.marts, Informācijas Sabiedrības birojs 
6 „Online availability of public services: How is Europe processing”, Capgemini, 2004.gada oktobris 
7 „Global E-government Readiness Report 2004”, United Nations, 2004.gada novembris 
8 Pētījums „Pakalpojumu elektronizācija un valsts informācijas sistēmas”, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (ĪUMEPLS), 2005.gada oktobris 
9 Izmantota starptautiski atzīta metode e-pakalpojumu elektronizācijas noteikšanai (skat. pētījums „Pakalpojumu elektronizācija un valsts informācijas sistēmas”). 3.līmenis 
nozīmē, ka atbildīgo institūciju interneta mājas lapās ir iespējams elektroniski iesniegt speciāli izstrādātās elektroniskās formas, lai uzsāktu pakalpojuma saĦemšanu. 
10 4.līmenis nozīmē, ka atbildīgo institūciju interneta mājas lapās ir iespējas veikt pilnu procedūru, kas saistīta pakalpojuma saĦemšanu elektroniskā veidā un nav nepieciešams 
veikt nekādus papildus darbus ar dokumentiem papīra formā.   
11 Pētījums „Elektronisko pakalpojumu pieejamības un efektivitātes novērtējums Latvijā”, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (ĪUMEPLS), 
2005.gads 
12 Pētījums „Pakalpojumu elektronizācija un valsts informācijas sistēmas”, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (ĪUMEPLS), 2005.gada oktobris 
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13 TNS BMF; LETA-EPI 
14 gandrīz katru dienu vai vismaz reizi nedēĜā 
15 LR Centrālās statistikas pārvaldes 2004.gadā veiktais apsekojums par IKT lietošanu mājsaimniecībās un uzĦēmumos. 
16 Eurostat dati 
17 SaskaĦā ar „Informācijas sabiedrības pētījumu”, 2004.marts, Informācijas Sabiedrības birojs 
18 Centrālā statistikas pārvalde. Par bezdarbu valstī. 24.02.2004 
19 „Online availability of public services: How is Europe processing”, Capgemini, 2004.gada oktobris 
20 „Global E-government Readiness Report 2004”, United Nations, 2004.gada novembris 
21 Pētījums „Pakalpojumu elektronizācija un valsts informācijas sistēmas”, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (ĪUMEPLS), 2005.gada oktobris 
22 Izmantota starptautiski atzīta metode e-pakalpojumu elektronizācijas noteikšanai (skat. pētījums „Pakalpojumu elektronizācija un valsts informācijas sistēmas”). 3.līmenis 
nozīmē, ka atbildīgo institūciju interneta mājas lapās ir iespējams elektroniski iesniegt speciāli izstrādātās elektroniskās formas, lai uzsāktu pakalpojuma saĦemšanu. 
23 4.līmenis nozīmē, ka atbildīgo institūciju interneta mājas lapās ir iespējas veikt pilnu procedūru, kas saistīta pakalpojuma saĦemšanu elektroniskā veidā un nav nepieciešams 
veikt nekādus papildus darbus ar dokumentiem papīra formā.   
24 Pētījums „Elektronisko pakalpojumu pieejamības un efektivitātes novērtējums Latvijā”, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (ĪUMEPLS), 
2005.gads 
25 Pētījums „Latvijas pilsētu mājas lapu saturs”, Latvijas Interneta asociācija, 2004. gads 
26 Pētījums „Pakalpojumu elektronizācija un valsts informācijas sistēmas”, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (ĪUMEPLS), 2005.gada oktobris 
27 Centrālā statistikas pārvalde, 2004 
28 Latvijas statistikas gadagrāmata, Centrālā statistikas pārvalde, 2005 
29 Eurostat, 2004 
30 Latvijas statistikas gadagrāmata, Centrālā statistikas pārvalde, 2005 
31 Latvijas Interneta asociācija, 2005 (www.lia.lv) 
32 Pētījums „Informācijas sabiedrības attīstība”, Informācijas Sabiedrības birojs, 2004.gada marts 
33 SaskaĦā ar pētījumu „MVU un iedzīvotāju pieejamības problēmas publiskās pārvaldes un e-komercpakalpojumiem”, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās 
sekretariāts, 2006.gada janvāris, angĜu valodas zināšanas būtiski ietekmē interneta lietošanu. Vidējais interneta lietotāju īpatsvars bija tikai 31% respondentu, bet ar angĜu valodas 
labām zināšanām – 84%. Arī krievu valodas zinātāji internetu lieto biežāk. 
34 Latvijas statistikas gadagrāmata, Centrālā statistikas pārvalde, 2005 
35 EQUAL pētījums „Par IKT lietošanu uzĦēmumos”, LIKTA, 2005 
36 Pētījums, „Elektronisko pakalpojumu pieejamības un efektivitātes novērtējums Latvijā”, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts, 2005.gada marts 
37 „Online availability of public services: How is Europe processing”, Capgemini, 2004.gada oktobris 
38 „Global E-government Readiness Report 2005. From E-Government to E-inclusion”, United Nations, 2005.gada novembris 
39 20 pamatpakalpojumi minēti arī pētījumā  „Elektroniski sniedzamie sabiedriskie pakalpojumi un to elektronizācijas pakāpe valsts un pašvaldību iestādēs un Valsts informāciju 
sistēmu (ieskaitot reăistrus) analīze”, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts, 2005.gada oktobris 
40 Eurostat, 2004 
41 Pētījums „Elektroniski sniedzamie sabiedriskie pakalpojumi un to elektronizācijas pakāpe valsts un pašvaldību iestādēs un Valsts informāciju sistēmu (ieskaitot reăistrus) 
analīze”, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts, 2005.gada oktobris 
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mājsaimniecībās. IKT arvien plašāk tiek izmantotas 
darbā un darba attiecībās, mācībās un ikdienā. 
Informācijas sabiedrības veidošanas mērėis ir 
nodrošināt, lai katrs cilvēks varētu gūt labumu no 
IKT piedāvātajām iespējām, nodrošinot vienādas 
iespējas, iemaĦas IKT lietošanā un samazinot 
reăionālo atšėirību radītos šėēršĜus. IKT izmantošana 
atvieglo pieeju apmācībai un zināšanām, izmantojot 
tālmācības un e-izglītības pakalpojumus, organizējot 
darba dzīvi ar teledarba starpniecību, veicinot 
sociālās apdrošināšanas un veselības pakalpojumu 
pieejamību, brīvā laika plānošanu, kā arī sniedzot 
iedzīvotājiem iespēju aktīvi piedalīties valsts un 
pašvaldību pārvaldes lēmumu pieĦemšanā.  

Līdz ar iestāšanos ES, Latvijai saistoša ir kĜuvusi 
Eiropas Savienības likumdošana un dažādas 
vadlīnijas, t.sk. iniciatīva „i2010”, kas nosaka 
informācijas sabiedrības prioritātes saskaĦā ar 

                                                                                                                                                                                                               
42 Izmantota starptautiski atzīta metode e-pakalpojumu elektronizācijas noteikšanai. 3.līmenis nozīmē, ka atbildīgo institūciju interneta mājas lapās ir iespējams elektroniski 
iesniegt speciāli izstrādātās elektroniskās formas, lai uzsāktu pakalpojuma saĦemšanu. 
43 4.līmenis nozīmē, ka atbildīgo institūciju interneta mājas lapās ir iespējas veikt pilnu procedūru, kas saistīta pakalpojuma saĦemšanu elektroniskā veidā un nav nepieciešams 
veikt nekādus papildus darbus ar dokumentiem papīra formā.   
44 Pētījums „Elektronisko pakalpojumu pieejamības un efektivitātes novērtējums Latvijā”, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts, 2005.gada marts 
45 Pētījums „Latvijas pilsētu mājas lapu saturs”, Latvijas Interneta asociācija, 2004. gads 
46 CSP dati 
47 Pētījums „Elektroniski sniedzamie sabiedriskie pakalpojumi un to elektronizācijas pakāpe valsts un pašvaldību iestādēs un Valsts informāciju sistēmu (ieskaitot reăistrus) 
analīze”, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts, 2005.gada oktobris 
48 Satiksmes ministrija, Decembris 2005 
49 Satiksmes ministrija, Decembris 2005 
 
50 Satiksmes ministrijas dati, 2005.gada decembris 
51 Satiksmes ministrijas dati, 2005.gada decembris 
52 Digitālo TV testa režīmā 2005.gadā piedāvāja Baltcom TV. Signāls tiek sūtīts no Zaėusalas torĦa un ir pieejams ~350 tūkst. mājsaimniecību. 2005.gada beigās ētera digitālo 
signālu saĦēma 5,6 tūkst. abonenti. Datu avots: www.baltcom.lv (29.12.2005). 
53 Eurostat, 19.12.2005. 
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izaugsmes un nodarbinātības integrētajām 
pamatnostādnēm, kurās uzsvērta IKT loma, īpaši 
darba vietu radīšanā, izglītībā un publisko 
pakalpojumu sniegšanā. Latvijas valdība 
informācijas sabiedrības izveidi ir izvirzījusi par 
būtisku prioritāti, paredzot ieviest valsts e-pārvaldi, 
īpaši uzsverot elektroniskā paraksta nozīmīgumu e-
pārvaldes ieviešanā, attīstot e-pārvaldes 
pakalpojumus, sakārtojot valsts pārvaldes struktūru, 
izskaužot liekos posmus, nodrošinot atklātību un 
palielinot efektivitāti, veicinot sabiedrības izglītošanu 
IT jomā, pilnveidojot valsts nozīmes informācijas 
sistēmas, attīstot publiskos interneta pieejas punktus, 
kā arī paplašinot sabiedrības līdzdalību valsts 
pārvaldes procesā. 

IKT un interneta pielietojumi 

Būtisks informācijas sabiedrības attīstības rādītājs ir 
interneta lietotāju skaits, kas raksturo iedzīvotāju 
pieejamību informācijai un publiskās pārvaldes 
elektroniskajiem (e-pārvaldes) pakalpojumiem un to 
attīstības līmeni. 

Interneta izplatības rādītājs 2004.gadā Latvijā sastāda 
40,4% no kopējā iedzīvotāju skaita, kas ir tuvs ES 
vidējiem rādītājiem. Rīgā un citās Latvijas lielākās 
pilsētās interneta pieejamības līmenis pēdējos gados 
ir strauji paaugstinājies, tomēr tā līmenis valstī 
kopumā nav pietiekami augsts, lai nodrošinātu 
sekmīgu informācijas sabiedrības attīstību. 70% no 
interneta pakalpojumu sniedzēju skaita šos 
pakalpojumus piedāvā tikai Rīgā, tā rezultātā 
internetu mājās lieto tikai 4%, bet darbā – 16%1 
lauku iedzīvotāju. 

Regulāri2 datoru lieto vairāk kā 1/3 iedzīvotāju, bet 
internetu - 27% iedzīvotāju. Kopumā interneta 
lietotāju skaits Latvijā sasniedza 33%. 2004. gadā 

reăionālo atšėirību radītos šėēršĜus.  

Līdz ar iestāšanos ES, Latvijai saistoša ir kĜuvusi 
Eiropas Savienības likumdošana un vadlīnijas 
informācijas sabiedrības jomā, tai skaitā, 2005.gadā 
pieĦemtā ES iniciatīva „i2010”, kas nosaka informācijas 
sabiedrības prioritātes Lisabonas stratēăijas ietvaros 
saskaĦā ar izaugsmes un nodarbinātības integrētajām 
pamatnostādnēm, kurās uzsvērta IKT loma, īpaši darba 
vietu radīšanā, izglītībā un publisko pakalpojumu 
sniegšanā.  

Veicinot visu iedzīvotāju pieeju informācijas sabiedrības 
labumiem, jāĦem vērā Eiropas Komisijas 2005.gada 
paziĦojums par e-Pieejamību, kurā, cita starpā, uzsvērts 
uzdevums nodrošināt mājas lapu pieejamību, tai skaitā, 
cilvēkiem ar invaliditāti, veciem cilvēkiem un citiem 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

E-pārvaldes jomā Latvijai saistošs būs ES e-Pārvaldes 
rīcības plāns, ko 2006.gada I. ceturksnī iniciatīvas i2010 
ietvaros  apstiprinās Eiropas Komisija un kas noteiks ES 
dalībvalstu uzdevumus līdz 2010.gadam. 

Latvijas valdība informācijas sabiedrības izveidi ir 
izvirzījusi par būtisku prioritāti, tai skaitā, valsts e-
pārvaldes ieviešanu, e-pārvaldes pakalpojumu attīstību, 
pārvaldes struktūras sakārtošanu un valsts nozīmes 
informācijas sistēmu pilnveidošanu, nodrošinot atklātību 
un palielinot efektivitāti, pilnveidojot attīstot publiskos 
interneta pieejas punktus, kā arī veicinot sabiedrības 
izglītošanu IT jomā un paplašinot sabiedrības līdzdalību 
valsts pārvaldes procesā. 

IKT un interneta pielietojumi 

Būtisks informācijas sabiedrības attīstības rādītājs ir 
interneta lietotāju skaits, kas raksturo iedzīvotāju 
pieejamību informācijai un e-pārvaldes pakalpojumiem 

(turpmāk – e-pakalpojumi) attīstības līmeni.  

Rīgā un citās Latvijas lielākās pilsētās interneta 
pieejamības līmenis pēdējos gados ir strauji 
paaugstinājies, tomēr tā līmenis valstī kopumā nav 
pietiekami augsts, lai nodrošinātu sekmīgu informācijas 
sabiedrības attīstību. 2004. gadā 26% mājsaimniecību 
bija dators, bet tikai 15% mājsaimniecību ir interneta 
pieslēgums28 (Lietuvā - 12%, Igaunijā – 31%, ES25 
vidēji - 43%)29. 2004. gadā datoru ir lietojuši 54%, bet 
internetu 44% iedzīvotāju. Savukārt regulāri (vismaz 
reizi nedēĜā), datoru lieto 36%, bet internetu, tikai 27% 
iedzīvotāju.30  

Interneta izmantošana griezumā pa pilsētām un 
laukiem31 

Interneta 
izmantošanas vieta 

Mājās un darbā 

Rīgā un citās 
Republikas pilsētās 

29% no pilsētu 
iedzīvotāju skaita, 

jeb 

84% no kopējā 
lietotāju skaita 

Laukos 

11% no lauku 
iedzīvotāju skaita, 

jeb 

16% no kopējā 
lietotāju skaita 

 

Lai piekĜūtu internetam, visvairāk tiek lietots dators, kā 
arī mobilais telefons. 2005.gadā internets bija pieejams 
gandrīz visās publiskajās bibliotēkās (mērėis 2006.gadā 
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katrā ceturtā mājsaimniecībā bija dators3, bet tikai 
15% mājsaimniecību ir interneta pieslēgums (ES 
vidējais rādītājs 2004.gadā - 43%4). Lai piekĜūtu 
internetam, visvairāk tiek lietots dators, kā arī 
mobilais telefons. Latvijā tikai 5% mājsaimniecību 
2004.gadā bija pieeja platjoslas interneta 
pieslēgumam (ES vidējais rādītājs ir 15%). 

Interneta un datoru lietotāju zemo skaitu nosaka 
zemais datoru skaits mājsaimniecībās, ko ietekmē 
Latvijas iedzīvotāju zemā pirktspēja, īpaši ārpus 
lielākajām pilsētām, sadzīves prioritātes, kuru vidū 
vēl nav kvalitatīvs komunikāciju aprīkojums un 
datoru tehnika, kā arī zināšanu trūkums darbam ar 
IKT5. Interneta lietošanas izplatību kavē arī šī 
pakalpojuma augstā maksa, salīdzinot ar iedzīvotāju 
pirktspēju, kā arī nepietiekamās latviešu valodas un 
svešvalodu zināšanas, kas mazina interesi apgūt 
datorlietošanas iemaĦas. 

Mājas un darbavieta ir izplatītākās datora lietošanas 
vietas. Lielāks datora un interneta lietotāju īpatsvars 
ir jaunu cilvēku vidū, kā arī iedzīvotāju vidū, kam ir 
augstākā izglītība, kā arī studentu un ekonomiski 
aktīvo iedzīvotāju grupā. Kā barjera datoru 
izmantošanai sociāli aktīvo iedzīvotāju vidū tiek 
minēts iemaĦu trūkums darbam ar datoriem (50%) un 
datora nepieejamība (43%). 

2004.gada sākumā 53% uzĦēmumu lietoja datorus, 
bet internetu lietojošo uzĦēmumu skaits sasniedza 
41%. Savukārt ekonomiski aktīvo uzĦēmumu grupā 
ar darbinieku skaitu 10 un vairāk šie rādītāji ir daudz 
augstāki: datoru un internetu lietojošo uzĦēmumu 
īpatsvars ir attiecīgi 85% un 72%, bet katram 
trešajam uzĦēmumam ir sava mājas lapa internetā. 

E-pārvaldes pakalpojumi 

un e-pakalpojumu attīstības līmeni. 

Interneta izplatības rādītājs 2004.gadā Latvijā sastāda 
40,4% no kopējā iedzīvotāju skaita, kas ir tuvs ES 
vidējiem rādītājiem. Rīgā un citās Latvijas lielākās 
pilsētās interneta pieejamības līmenis pēdējos gados ir 
strauji paaugstinājies, tomēr tā līmenis valstī kopumā 
nav pietiekami augsts, lai nodrošinātu sekmīgu 
informācijas sabiedrības attīstību. 70% no interneta 
pakalpojumu sniedzēju skaita šos pakalpojumus piedāvā 
tikai Rīgā, tā rezultātā internetu mājās lieto tikai 4%, bet 
darbā – 16%13 lauku iedzīvotāju. 

Regulāri14 datoru lieto vairāk kā 1/3 iedzīvotāju, bet 
internetu - 27% iedzīvotāju. Kopumā interneta lietotāju 
skaits Latvijā sasniedza 33%. 2004. gadā katrā ceturtā 
mājsaimniecībā bija dators15, bet tikai 15% 
mājsaimniecību ir interneta pieslēgums (ES vidējais 
rādītājs 2004.gadā - 43%16). Lai piekĜūtu internetam, 
visvairāk tiek lietots dators, kā arī mobilais telefons. 
Latvijā tikai 5% mājsaimniecību 2004.gadā bija pieeja 
platjoslas interneta pieslēgumam (ES vidējais rādītājs ir 
15%). 

Interneta un datoru lietotāju nelielo skaitu nosaka 
nelielais datoru skaits mājsaimniecībās, ko ietekmē 
Latvijas iedzīvotāju zemā pirktspēja, īpaši ārpus 
lielākajām pilsētām, sadzīves prioritātes, kuru vidū vēl 
nav kvalitatīvs komunikāciju aprīkojums un datoru 
tehnika, kā arī zināšanu trūkums darbam ar IKT17. 
SaskaĦā ar CSP datiem, modernajam darba tirgum un 
zināšanu sabiedrības attīstībai neatbilstošās 
profesionālās zināšanas un prasmes, tai skaitā 
informācijas tehnoloăijas un komunikācijas jomā, ir 
viens no svarīgākajiem iemesliem salīdzinoši augstajam 
bezdarba līmenim valstī18. 

Interneta lietošanas izplatību kavē arī šī pakalpojuma 
augstā maksa, salīdzinot ar iedzīvotāju pirktspēju, kā arī 

- 100%), kā arī lielākā daĜā pašvaldību iestādēs (98,3% - 
2004). Rajonu centros pieejami komerciāli interneta 
pieejas punkti. 

Interneta un datoru lietotāju nelielo skaitu ietekmē 
nelielais datoru skaits mājsaimniecībās. Kopumā IKT 
nelietošanas iemesli – nav iespēju (63%) vai nevar 
atĜauties (24%), nav vajadzības (58%) vai intereses 
(23%), trūkst iemaĦu (28%). Salīdzinājumā ar lielajām 
pilsētām interneta lietošana ir krasi mazāka reăionos 
(60%:15%)32. Izplatītākās datora lietošanas vietas ir 
mājas un darbavieta. Lielāks datora un interneta lietotāju 
īpatsvars ir jaunu cilvēku, cilvēku ar augstāko izglītību 
un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū. Interneta 
lietošanas izplatību kavē arī šī pakalpojuma augstā 
maksa, salīdzinot ar iedzīvotāju pirktspēju, kā arī 
nepietiekamās svešvalodu, īpaši angĜu valodas, 
zināšanas33. Līdzās pieejamības problēmām, kā būtiska 
barjera interneta un datora izmantošanai sociāli aktīvo 
iedzīvotāju vidū tiek minēts  iemaĦu trūkums darbam ar 
datoriem (50%) un datora nepieejamība (43%).  

2004.gadā 57,2% uzĦēmumu lietoja datorus, bet 
internetu lietojošo uzĦēmumu skaits bija mazāks - 
43,2%. Savukārt ekonomiski aktīvo uzĦēmumu grupā ar 
darbinieku skaitu 10 un vairāk šie rādītāji ir daudz 
augstāki: datoru un internetu lietojošo uzĦēmumu 
īpatsvars ir attiecīgi 93,9% un 74,1%, bet katram 
trešajam uzĦēmumam ir sava mājas lapa internetā34. 
SaskaĦā ar 2005.gada pētījumu35, lielākā daĜa lielo 
uzĦēmumu datorus un internetu izmanto pārvaldē un 
ražošanā, bet MVU datorus un internetu izmanto retāk, 
tai skaitā, vairāk kā 50% miniuzĦēmumu un 80% 
mikrouzĦēmumu nelieto datorus. Kā galvenie iemesli 
tam tiek minēti finanšu, speciālistu un vajadzību 
trūkums. 
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E-pārvalde ir pieeja publiskās pārvaldes īstenošanā, 
kas pamatojas uz IT iespēju un e-biznesam raksturīgo 
darbības principu izmantošanu, nodrošinot publisko 
(valsts un pašvaldību) pakalpojumu kvalitātes un 
efektivitātes uzlabošanu, kā arī sabiedrības 
līdzdalības palielināšanu publiskajā pārvaldē. 

IKT izmantošana publisko pakalpojumu sniegšanā un 
saĦemšanā Latvijā, salīdzinoši ar citām ES valstīm, 
attīstās samērā lēni. Notiek plaša “papīru 
komunikācija” starp valsts iestādēm, jo informācijas 
apmaiĦai nav izveidotas atbilstošas un drošas 
datorsistēmas. Iedzīvotājiem daudzi pakalpojumi nav 
pieejami elektroniskā formā, lielai daĜai valsts 
iedzīvotāju vecumā no 35 līdz 60 gadiem trūkst 
nepieciešamo zināšanu datora un interneta lietošanā.  

SaskaĦā ar ES pētījumu6, publiskās pārvaldes 
pakalpojumu pieejamības ziĦā Latvija Eiropā (starp 
28 valstīm) atrodas pēdējā vietā. Apvienoto Nāciju 
ziĦojumā par e-pārvaldes attīstību7 (2004), Latvija 
ierindota 39.vietā pasaulē, bet e-pakalpojumu 
attīstības ziĦā – tikai 60.vietā pasaulē. 

Lai uzlabotu situāciju, ĪUMEPLS ar ERAF 
finansējuma atbalstu īsteno nacionālo programmu 
„E-pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un 
pilnveidošana”. Šīs programmas ietvaros plānots līdz 
2006.gada beigām izveidot un uzlabot 11 valsts 
informācijas sistēmas, attīstīt 56 valsts un pašvaldību 
e-pakalpojumus, 100% vispārizglītojošo skolu un 
80% pašvaldību institūciju nodrošināt ar piekĜuvi 
IKT, izveidot 976 interneta pieslēgumus publiskās 
institūcijās, apmācīt 2447 publisko institūciju 
darbiniekus IKT lietošanas prasmēs un īstenot citas 
aktivitātes e-pārvaldes attīstībai.  

Tomēr, neskatoties uz ERAF nacionālās programmas 
plānotajiem rezultātiem, paredzams, ka 2007.gadā 

nepietiekamās latviešu valodas un svešvalodu zināšanas, 
kas mazina interesi apgūt datora lietošanas iemaĦas. 

Izplatītākās datora lietošanas vietas ir mājas un 
darbavieta. Lielāks datora un interneta lietotāju īpatsvars 
ir jaunu cilvēku un cilvēku ar augstāko izglītību vidū, kā 
arī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju grupā. Kā galvenie 
šėēršĜi datoru izmantošanai tiek minēts iemaĦu trūkums 
darbam ar datoriem (50%) un datora nepieejamība 
(43%). 

2004.gada sākumā 53% uzĦēmumu lietoja datorus, bet 
internetu lietojošo uzĦēmumu skaits sasniedza 41%. 
Savukārt ekonomiski aktīvo uzĦēmumu grupā ar 
darbinieku skaitu 10 un vairāk šie rādītāji ir daudz 
augstāki: datoru un internetu lietojošo uzĦēmumu 
īpatsvars ir attiecīgi 85% un 72%, bet katram trešajam 
uzĦēmumam ir sava mājas lapa internetā. 

E-pārvaldes pakalpojumi 

E-pārvalde ir pieeja publiskās pārvaldes īstenošanā, kas 
pamatojas uz IKT iespēju un e-biznesam raksturīgo 
darbības principu izmantošanu, nodrošinot publisko 
(valsts un pašvaldību) pakalpojumu kvalitātes un 
efektivitātes uzlabošanu, kā arī sabiedrības līdzdalības 
palielināšanu publiskajā pārvaldē. 

IKT izmantošana publisko pakalpojumu sniegšanā un 
saĦemšanā Latvijā, salīdzinoši ar citām ES valstīm, 
attīstās samērā lēni. Notiek plaša “papīru komunikācija” 
starp valsts iestādēm, jo informācijas apmaiĦai nav 
izveidotas atbilstošas un drošas datorsistēmas. 
Iedzīvotājiem daudzi pakalpojumi nav pieejami 
elektroniskā formā, lielai daĜai valsts iedzīvotāju 
vecumā no 35 līdz 60 gadiem trūkst nepieciešamo 
zināšanu datora un interneta lietošanā.  

SaskaĦā ar ES pētījumu19, publiskās pārvaldes 
pakalpojumu pieejamības ziĦā Latvija Eiropā (starp 28 

E-pārvaldes pakalpojumi 

Elektroniskā pārvalde (turpmāk – e-pārvalde) ir pieeja 
publiskās pārvaldes īstenošanā, kas pamatojas uz IKT 
iespēju un e-biznesam raksturīgo darbības principu 
izmantošanu, nodrošinot publisko pakalpojumu 
kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu, kā arī sabiedrības 
līdzdalības palielināšanu publiskajā pārvaldē. 

IKT izmantošana publisko pakalpojumu sniegšanā un 
saĦemšanā Latvijā, salīdzinoši ar citām ES valstīm, 
attīstās samērā lēni. Joprojām notiek plaša “papīru 
komunikācija” starp iestādēm, jo informācijas apmaiĦai 
nav izveidotas atbilstošas un drošas datorsistēmas. 
Daudzi iedzīvotājiem un uzĦēmējiem svarīgi 
pakalpojumi vēl nav pieejami elektroniskā formā, lielai 
daĜai valsts iedzīvotāju, īpaši vecāka gadagājuma 
cilvēkiem, ir nepietiekamas zināšanas datora un 
interneta lietošanā36.  

SaskaĦā ar ES pētījumu37, publiskās pārvaldes 
pakalpojumu pieejamības ziĦā Latvija Eiropā atrodas 
25.vietā. Apvienoto Nāciju ziĦojumā par e-pārvaldes 
attīstību38 (2005) Latvija ierindota 32.vietā pasaulē (no 
132 ANO dalībvalstīm). 

Lai uzlabotu situāciju, ĪUMEPLS ar ERAF finansējuma 
atbalstu īsteno nacionālo programmu „E-pārvaldes 
infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana”. Šīs 
programmas ietvaros plānots līdz 2006.gada beigām 
izveidot un uzlabot 11 valsts informācijas sistēmas, 
attīstīt 56 publiskās pārvaldes e-pakalpojumus, 100% 
vispārizglītojošo skolu un 80% pašvaldību institūciju 
nodrošināt ar piekĜuvi internetam, izveidot 976 interneta 
pieslēgumus publiskās institūcijās, apmācīt 2447 
publisko institūciju darbiniekus IKT lietošanas prasmēs 
un īstenot citas aktivitātes e-pārvaldes attīstībai. 

SaskaĦā ar ES rīcības plānu „e-Eiropa 2005”, kura 
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joprojām būs nepieciešams risināt sekojošus 
jautājumus:  

- tālāka valsts un pašvaldību e-pakalpojumu attīstība 

- daĜa pašvaldību joprojām nebūs nodrošinātas ar 
nepieciešamajām IKT un interneta pieslēgumu 

- ievērojama daĜa publisko institūciju darbinieku 
nebūs apmācīti un pietiekoši kompetenti darbam ar 
jaunajām IKT, t.sk. datoru un internetu. 

SaskaĦā ar ES rīcības plānu „eEurope 2005”, kuras 
mērėi joprojām ir aktuāli, vispirms svarīgi ir 
elektroniski nodrošināt vismaz 20 nozīmīgākos 
publiskos pamatpakalpojumus iedzīvotājiem un 
uzĦēmējiem. Latvijā šādu pakalpojumu pieejamība 
sastāda tikai 5%, kas ir zemākais rādītājs ES (vidējais 
ES rādītājs ir 41%).  

SaskaĦā ar pētījumu par 20 pamatpakalpojumu 
elektronizāciju Latvijā8, trešo elektronizācijas līmeni9 
2005.gadā bija sasnieguši tikai 7 pamatpakalpojumi, 
bet ceturto līmeni10 - neviens. Tas saistīts gan ar 
elektroniskā paraksta trūkumu, gan vienota valsts 
portāla ar pakalpojumu katalogu trūkumu, gan 
trūkstošo finansējumu datortehnikas un 
programmatūras iegādei, gan iemaĦu un zināšanu 
trūkumu pakalpojumu attīstībai un IKT izmantošanai.  

Cits pētījums par e-pakalpojumu pieejamību Latvijā11 
rāda, ka valsts vai pašvaldību pakalpojumus 
2005.gadā izmantoja 82,9% no aptaujātajiem 
iedzīvotājiem, bet 70,6% respondentu nebija 
izmantojuši nevienu e-pakalpojumu. 77,2% tomēr 
izteica vajadzību pēc e-pakalpojumiem un norādīja, 
ka galvenie šėēršĜi e-pakalpojumu izmantošanai ir 
interneta nepieejamība, t.sk. pašvaldībās, un prasmju 
trūkums darbā ar internetu. 

valstīm) atrodas pēdējā vietā. Apvienoto Nāciju 
ziĦojumā par e-pārvaldes attīstību20 (2004), Latvija 
ierindota 39.vietā pasaulē, bet e-pakalpojumu attīstības 
ziĦā – tikai 60.vietā pasaulē. 

Lai uzlabotu situāciju, ĪUMEPLS ar ERAF finansējuma 
atbalstu īsteno nacionālo programmu „E-pārvaldes 
infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana”. Šīs 
programmas ietvaros plānots līdz 2006.gada beigām 
izveidot un uzlabot 11 valsts informācijas sistēmas, 
attīstīt 56 valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, 100% 
vispārizglītojošo skolu un 80% pašvaldību institūciju 
nodrošināt ar piekĜuvi IKT, izveidot 976 interneta 
pieslēgumus publiskās institūcijās, apmācīt 2447 
publisko institūciju darbiniekus IKT lietošanas prasmēs 
un īstenot citas aktivitātes e-pārvaldes attīstībai.  

Tomēr, neskatoties uz ERAF nacionālās programmas 
plānotajiem rezultātiem, paredzams, ka 2007.gadā 
joprojām būs nepieciešams risināt šādus jautājumus:  

- tālāka valsts un pašvaldību e-pakalpojumu attīstība; 

- daĜa pašvaldību joprojām nebūs nodrošinātas ar 
nepieciešamajām IKT un interneta pieslēgumu; 

- ievērojama daĜa publisko institūciju darbinieku nebūs 
apmācīti un pietiekoši kompetenti darbam ar jaunajām 
IKT, t.sk. datoru un internetu. 

SaskaĦā ar ES rīcības plānu „eEurope 2005”, kuras 
mērėi joprojām ir aktuāli, vispirms svarīgi ir elektroniski 
nodrošināt vismaz 20 nozīmīgākos publiskos 
pamatpakalpojumus iedzīvotājiem un uzĦēmējiem. 
Latvijā šādu pakalpojumu pieejamība sastāda tikai 5%, 
kas ir zemākais rādītājs ES (vidējais ES rādītājs ir 41%).  

SaskaĦā ar pētījumu par 20 pamatpakalpojumu 
elektronizāciju Latvijā21, trešo elektronizācijas līmeni22 
2005.gadā bija sasnieguši tikai 7 pamatpakalpojumi, bet 

mērėu īstenošana Latvijai joprojām ir aktuāla, vispirms 
svarīgi ir elektroniski nodrošināt 20 nozīmīgākos 
publiskos pamatpakalpojumus iedzīvotājiem un 
uzĦēmējiem39. 2004.gadā Latvijā tikai 5% pārvaldes 
pakalpojumu bija pieejami elektroniski, kas ir zemākais 
rādītājs ES (Lietuvā – 40%, Igaunijā – 63%, ES25 vidēji 
- 41%40).  

SaskaĦā ar pētījumu41, trešo elektronizācijas līmeni42 

2005.gadā bija sasnieguši tikai 7 pamatpakalpojumi, bet 
ceturto līmeni43 - neviens. Kā iemesli, kas traucē 
straujāku pakalpojumu elektronizāciju, tiek minēti: 
elektroniskā paraksta trūkums, vienota valsts portāla ar 
pakalpojumu katalogu trūkums, nepietiekošais 
finansējums datortehnikas un programmatūras iegādei, 
iemaĦu, zināšanu un motivācijas trūkums pakalpojumu 
attīstībai un IKT izmantošanai.  

Cits pētījums par e-pakalpojumu pieejamību Latvijā44 

rāda, ka, lai gan publiskās pārvaldes pakalpojumus 
2005.gadā kopumā izmantoja 82,9% no aptaujātajiem 
iedzīvotājiem, nevienu elektronisko pakalpojumu nebija 
izmantojuši 70,6% respondentu, no kuriem, savukārt, 
77,2% izteica vajadzību pēc e-pakalpojumiem un 
norādīja, ka galvenie šėēršĜi e-pakalpojumu 
izmantošanai ir interneta nepieejamība un prasmju 
trūkums darbā ar internetu. 

E-pakalpojumu attīstību traucē arī reizēm nepietiekošā 
pakalpojumu satura kvalitāte. Aptuveni 20% Latvijas 
pilsētu mājas lapu netiek regulāri atjaunotas, diskusijas 
iespējas apmeklētājiem tiek dotas tikai 35% mājas lapu, 
izmantojot e-vidē ievietotos rīkus, iespējams sazināties 
ar 33% pašvaldību un nepilnā apjomā informācija 
svešvalodās pieejama 65% mājas lapu45. Kopumā tikai 
24,6% pašvaldību iestādēm 2004.gadā bija savas mājas 
lapas46. 

SaskaĦā ar cita pētījuma47 rezultātiem, viens no citiem 
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E-pakalpojumu attīstību traucē arī pakalpojumu 
saturs un reizēm nekvalitatīvais izpildījums, t.sk. 
mājas lapu (ne)saprotamība. Latvijas Interneta 
asociācija 2004. gada vasarā veica Latvijas pilsētu 
mājas lapu satura pētījumu, lai noskaidrotu situāciju 
pēc 45 dažādiem kritērijiem. Pētījums parādīja, ka 
pilnībā visiem kritērijiem neatbilst neviena mājas 
lapa, aptuveni 1/5 daĜa mājas lapu netiek regulāri 
atjaunotas, diskusijas iespējas apmeklētājiem tiek 
dotas 35% pilsētu mājas lapu. Izmantojot e-vidē 
ievietotos rīkus, iespējams sazināties tikai ar 1/3 
pašvaldību. Nepilnā apjomā informācija svešvalodās 
pieejama tikai 65% mājas lapu. 

SaskaĦā ar cita pētījuma12 rezultātiem, viens no 
citiem būtiskiem iemesliem, kas traucē e-
pakalpojumu attīstību, ir informācijas trūkums 
iedzīvotājiem un uzĦēmumiem, īpaši mazajiem un 
vidējiem uzĦēmumiem, par pakalpojumiem, kurus 
sniedz konkrētā pašvaldība vai reăionālās iestādes 
(piemēram, vienotas mājas lapas trūkums, kur katram 
Latvijas iedzīvotājam vai uzĦēmējam būtu iespējams 
atrast informāciju par pakalpojumiem).  

E-pārvaldes tālāku attīstību (valsts pārvaldes 
modernizāciju) valdība ir noteikusi par vienu no 
valsts attīstības prioritātēm. E-pārvaldes attīstības 
vispārējie mērėi, kuru īstenošanai ir apstiprināta 
„Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005.-
2009.gadam”, ir:  

- Labāka un pieejamāka pārvalde - sabiedrisko 
pakalpojumu kvalitātes, pieejamības un pakalpojumu 
saĦemšanas ērtības uzlabošana;  

- Lētāka pārvalde – pārvaldes efektivitātes 
uzlabošana un izmaksu samazināšana;  

- Demokrātiskāka pārvalde - sabiedrības līdzdalības 

ceturto līmeni23 - neviens. Tas saistīts gan ar 
elektroniskā paraksta trūkumu, gan vienota valsts 
portāla ar pakalpojumu katalogu trūkumu, gan trūkstošo 
finansējumu datortehnikas un programmatūras iegādei, 
gan iemaĦu un zināšanu trūkumu pakalpojumu attīstībai 
un IKT izmantošanai.  

Cits pētījums par e-pakalpojumu pieejamību Latvijā24 
rāda, ka valsts vai pašvaldību pakalpojumus 2005.gadā 
izmantoja 82,9% no aptaujātajiem iedzīvotājiem. 70,6% 
respondentu nebija izmantojuši nevienu e-pakalpojumu, 
tomēr 77,2% no viĦiem izteica vajadzību pēc e-
pakalpojumiem un norādīja, ka galvenie šėēršĜi e-
pakalpojumu izmantošanai ir interneta nepieejamība, 
t.sk. pašvaldībās, un prasmju trūkums darbā ar internetu. 

E-pakalpojumu attīstību traucē arī pakalpojumu saturs 
un reizēm nekvalitatīvais izpildījums, t.sk. mājas lapu 
nesaprotamība. Pētījums par Latvijas pilsētu mājas 
lapām25 parādīja, ka pilnībā visiem analizētajiem 45 
kritērijiem neatbilst neviena mājas lapa, aptuveni 20% 
daĜa mājas lapu netiek regulāri atjaunotas, diskusijas 
iespējas apmeklētājiem tiek dotas 35% mājas lapu. 
Izmantojot e-vidē ievietotos rīkus, iespējams sazināties 
tikai ar 33% pašvaldību. Nepilnā apjomā informācija 
svešvalodās pieejama tikai 65% mājas lapu. 

SaskaĦā ar cita pētījuma26 rezultātiem, viens no citiem 
būtiskiem iemesliem, kas traucē e-pakalpojumu 
attīstību, ir informācijas trūkums iedzīvotājiem un 
uzĦēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem 
uzĦēmumiem, par pakalpojumiem, kurus sniedz 
konkrētā pašvaldība vai reăionālās iestādes (piemēram, 
vienotas mājas lapas trūkums, kur katram Latvijas 
iedzīvotājam vai uzĦēmējam būtu iespējams atrast 
informāciju par pakalpojumiem).  

E-pārvaldes tālāku attīstību (valsts pārvaldes 
modernizāciju) valdība ir noteikusi par vienu no valsts 

būtiskiem iemesliem, kas traucē e-pakalpojumu 
attīstību, ir informācijas trūkums iedzīvotājiem un 
uzĦēmumiem, īpaši MVU, par pakalpojumiem, kurus 
sniedz konkrētā pašvaldība vai reăionālās iestādes 
(vienotas mājas lapas trūkums, kur būtu iespējams atrast 
visaptverošu informāciju par pakalpojumiem).  

Elektroniskie sakari 

Elektronisko sakaru nozarē 2004.gada 28.oktobrī 
Saeimā pieĦemts Elektronisko sakaru likums, kas ievieš 
jaunus regulēšanas principus: tehnoloăiski neitrāls 
regulējums, nepieciešamība analizēt nozares tirgu 
situāciju un konkurenci, tādējādi pārĦemot Eiropas 
Savienības 2002.gada nozares direktīvu paketi.  

2004. gada beigās balss telefonijas alternatīvo operatoru 
skaits sasniedza 88, bet interneta pakalpojumu sniedzēju 
skaits – 27048. 

 

Fiksēto balss telefonijas pakalpojumu tirgus 2004.gada 
beigās49 

Lattelekom SIA

CSC Telecom

Latvijas DzelzceĜš

Lattelenet

Telenets

Aeronavigācijas 
serviss

Citi
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palielināšana valsts pārvaldes darbā darot pārvaldes 
pakalpojumus saprotamākus, atklātākus un 
uzticamākus iedzīvotājiem. 

Programma paredz pasākumus, lai uzlabotu atdevi 
valsts un pašvaldību investīcijām IT infrastruktūrā, 
integrētu valsts reăistrus, izveidotu elektroniskās 
pārvaldes bāzes infrastruktūru, ar IT palīdzību 
uzlabotu valsts pārvaldes pakalpojumus un izveidotu 
elektroniskos pakalpojumus, izveidotu jaunas valsts 
informācijas sistēmas un attīstītu pašvaldību 
informācijas sistēmas. 

Galvenās problēmas, kas saistītas ar IKT un interneta 
izmantošanu un e-pakalpojumu publiskajā sektorā 
attīstību: 

- Lielākajā daĜā Latvijas teritorijas ir ierobežota 
pieeja internetam, visā teritorijā ir zema piekĜuve 
platjoslas internetam; 

- Prasmju un iemaĦu trūkums darbā ar datoru un 
internetu; 

- Nepietiekami pieejama datortehnika un 
programmatūra; 

- Vāji attīstīti valsts un pašvaldību e-pakalpojumi; 

- Zems sabiedrības informētības līmenis par IKT 
iespējām; 

- Izveidoto informācijas sistēmu tehnoloăisko 
risinājumu nesavietojamība dažādos valsts reăionos 
un iestādēs; 

- Droša e-paraksta trūkums. 

attīstības prioritātēm. E-pārvaldes attīstības vispārējie 
mērėi, kuru īstenošanai ir apstiprināta „Elektroniskās 
pārvaldes attīstības programma 2005.-2009.gadam”, ir:  

- Labāka un pieejamāka pārvalde - sabiedrisko 
pakalpojumu kvalitātes, pieejamības un pakalpojumu 
saĦemšanas ērtības uzlabošana;  

- Lētāka pārvalde – pārvaldes efektivitātes uzlabošana 
un izmaksu samazināšana;  

- Demokrātiskāka pārvalde - sabiedrības līdzdalības 
palielināšana valsts pārvaldes darbā darot pārvaldes 
pakalpojumus saprotamākus, atklātākus un uzticamākus 
iedzīvotājiem. 

Programma paredz pasākumus, lai uzlabotu atdevi valsts 
un pašvaldību investīcijām IT infrastruktūrā, integrētu 
valsts reăistrus, izveidotu elektroniskās pārvaldes bāzes 
infrastruktūru, ar IT palīdzību uzlabotu valsts pārvaldes 
pakalpojumus un izveidotu elektroniskos pakalpojumus, 
izveidotu jaunas valsts informācijas sistēmas un attīstītu 
pašvaldību informācijas sistēmas. 

E-pārvaldes jomā Latvijai saistošs būs ES e-Pārvaldes 
rīcības plāns, ko 2006.gada I. ceturksnī iniciatīvas i2010 
ietvaros apstiprinās Eiropas Komisija un kas noteiks 
četrus galvenos ES dalībvalstu uzdevumus līdz 
2010.gadam:  

- iekĜaujošas e-pārvaldes attīstība, lai veicinātu sociālo 
iekĜaušanu; 

- efektīvāka un lētāka e-pārvalde; 

- pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, tai skaitā 
izmantojot e-iepirkumu; 

- visu ieinteresēto pušu, tai skaitā publiskā un privātā 
sektora, sadarbība e-pārvaldes mērėu sasniegšanā. 

Galvenās aktuālās problēmas, kas saistītas ar IKT un 

Fiksēto elektronisko sakaru pakalpojumi tiek nodrošināti 
ar analogām un modernizācijas rezultātā ieviestajām 
ciparu līnijām. Ciparu līniju iznesumi ir izveidoti visos 
rajonu centros. Latvijā uz 2005.gada 1.oktobri ciparizēts 
bija tikai 91% no fiksētā telefonu tīkliem, ar nosegumu 
27 līnijas uz 100 iedzīvotājiem, mobilie telefoni – 80 uz 
100 iedzīvotājiem50. 

Fiksēto elektronisko sakaru tīkla pārklājums Latvijā 
2003.gadā bija 28,9% (ES vidēji - 86,5%). Tīkla 
ciparizācijas līmenis dažādos reăionos ir atšėirīgs, 
piemēram, biznesa sektorā 2005.gadā tas Rīgas rajonā 
bija 99,76%, bet Talsu rajonā - 45,07%51. 

Kopumā nodrošinājums ar elektronisko sakaru 
pakalpojumiem labāks ir pilsētās un uzĦēmumu 
koncentrācijas vietās, bet lauku teritorijās pieejamie 
elektronisko sakaru pakalpojumi ir mazāk kvalitatīvi un 
parasti dārgāki.  

2005.gadā testa režīmā ir uzsākta zemes ciparu 
televīzijas apraide52, vēl nav uzsākta ciparu radio 
apraide. 

2005.gadā platjoslu piekĜuvi Latvijā izmantoja 15% no 
interneta izmantojošām mājsaimniecībām (Lietuvā – 
12%, Igaunijā – 30%, ES25 – 23%%)53. 

Kā būtiskākie cēloĦi esošajai situācijai platjoslu 
pakalpojumu jomā tiek minēti iedzīvotāju zemā 
pirktsp ēja kombinācijā ar zemo apdzīvotību, kas ir 
šėērslis platjoslas piekĜuves pakalpojumu izplatībai 
un elektronisko sakaru komersantu tīklu izvēršanai 
attālinātajos reăionos. 

 

Galvenās problēmas, kas saistītas ar IKT un interneta 
izmantošanu un e-pārvaldes pakalpojumu attīstību, ir 
šādas: 
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interneta izmantošanu un e-pakalpojumu publiskajā 
sektorā attīstību: 

- Lielākajā daĜā Latvijas teritorijas ir ierobežota pieeja 
internetam, visā teritorijā ir zema piekĜuve platjoslas 
internetam; 

- Prasmju un iemaĦu trūkums darbā ar datoru un 
internetu; 

- Nepietiekami pieejama datortehnika un 
programmatūra; 

- Vāji attīstīti valsts un pašvaldību e-pakalpojumi; 

- Zems sabiedrības informētības līmenis par IKT 
iespējām; 

- Izveidoto informācijas sistēmu tehnoloăisko 
risinājumu nesavietojamība dažādos valsts reăionos un 
iestādēs; 

- Droša e-paraksta trūkums. 

SadaĜa precizēta, Ħemot vērā ĪUMEPLS iebildumu un 
ievērojot FM redakcionālus precizējumus. 

 

- Lielākajā daĜā Latvijas teritorijas ir ierobežota pieeja 
internetam, visā teritorijā ir  zema piekĜuve platjoslas 
datu pārraidei; 

- Vāji attīstīti publiskās pārvaldes e-pakalpojumi 

- Prasmju un iemaĦu trūkums iedzīvotājiem darbam ar 
IKT; 

- Nepietiekami pieejama datortehnika un 
programmatūra; 

- Zems sabiedrības informētības līmenis par IKT 
iespējām; 

- Izveidoto informācijas sistēmu tehnoloăisko 
risinājumu nesavietojamība dažādos valsts reăionos un 
iestādēs; 

- Droša e-paraksta trūkums. 

 

 

26.  2.2.1.7.sadaĜa „IKT un interneta pielietojumi” (sākot 
ar 174.paragrāfu) 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Papildināt 2.2.1.7.sadaĜu „IKT un interneta pielietojumi” 
ar šādu tekstu:  

„Valsts līmeĦa elektronisko datu bāžu izveidošana un 
uzturēšana, nolūkā veicināt privāttiesisko attiecību 
drošību, ir pamats operatīvai un efektīvai informācijas 
pieejamībai visā valsts teritorijā. 

Arvien intensīvāka iedzīvotāju kustība vienotā Eiropas 
telpā valstij nākotnē radīs situācijas, kad citu valstu datu 
bāzēs ietvertā informācija radīs tiesiskas sekas Latvijā. 
Līdz ar to paredzēto informācijas sistēmu tehnoloăisko 
risinājumu savietojamība gan ar citiem valsts reăistriem, 

Sk. redakciju iepriekš. 
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gan ārvalstu datu bāzēm ir nepieciešams 
priekšnoteikums brīvai personu un informācijas apritei, 
kā arī straujākai komercdarbības attīstībai.” 

ĪUMPELS paskaidro, ka piedāvātā redakcija pēc būtības 
ir iekĜauta precizētajā tekstā. TM piekrīt skaidrojumam. 

27.  196.paragrāfs 
Kaut arī sieviešu nodarbinātības rādītāji Latvij ā ir 
augstāki nekā vidēji ES, tomēr Latvijas darba tirgū 
pastāv zināmi riski reālas dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai. Diskrimināciju darba tirgū raksturo 
tādas problēmas kā: sievietes par vienādu darbu 
vidēji saĦem mazāku atalgojumu nekā vīrieši; 
neinformētība par iespēju sūdzēties par dzimumu 
diskrimināciju u.c. Viens no galvenajiem kavēkĜiem 
sievietēm iesaistīties darba attiecībās ir bērnudārzu 
un dienas aprūpes centru pieejamības trūkums. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

196.rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā 
„Kaut arī sieviešu nodarbinātības rādītāji ir augstāki 
nekā vidēji ES, joprojām ir vairākas pazīmes, kas liecina 
par nelīdztiesības izpausmēm darba tirgū.” 

Puses vienojas par LM piedāvātu redakciju.  

 

Kaut arī sieviešu nodarbinātības rādītāji ir augstāki nekā 
vidēji ES, joprojām ir vairākas pazīmes, kas liecina par 
nelīdztiesības izpausmēm darba tirgū. Diskrimināciju 
darba tirgū raksturo tādas problēmas kā: sievietes par 
vienādu darbu vidēji saĦem mazāku atalgojumu nekā 
vīrieši; neinformētība par iespēju sūdzēties par dzimumu 
diskrimināciju u.c. Viens no galvenajiem kavēkĜiem 
sievietēm iesaistīties darba attiecībās ir bērnudārzu un 
dienas aprūpes centru pieejamības trūkums. 

28.  208.paragrāfs 
Pēc CSP datiem ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars 
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā ir samazinājies 
no 7,9% 2000.gadā līdz 4,9% 2004.gadā. Vērojamas 
arī reăionālās atšėirības, kur šis rādītājs variē no 
3,3% Vidzemē līdz 8,1% Latgalē. Vislielākais – 
6,0%, īpatsvars bija vecuma grupā 45 -54 gadi, bet 
pārējās: 5,1% (15-24 gadi), 4,6% (25-34 gadi), 4,4% 
(35-44 gadi) un 4,6% (55-74 gadi). Pēc EUROSTAT 
datiem 2004. šis rādītājs Latvijā bija 4,3%, 
pārsniedzot ES vidējo līmeni par 0,2 procentu 
punktiem. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Dokumenta 208. rindkopā nepieciešams precizēt, uz 
kuru no rādītājiem attiecas Eurostat statistikas dati un ja 
šis skaitlis atšėiras no CSP, skaidrot kādēĜ. 

Puses vienojas par LM piedāvātu redakciju.  

 

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju skaitā 2004. gadā Latvijā bija 4,3%, 
(2000.gadā – 7,9%), pārsniedzot ES vidējo līmeni par 
0,2 procentu punktiem54. Latvijas darba tirgus 
apsekojuma rezultāti liecina par reăionālajām 
atšėirībām, jo ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars variē no 
3,3% Vidzemē līdz 8,1% Latgalē.55 Ilgstošo 
bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
skaitā visaugstākais ir vecuma grupā 45-54 g. 

 
15 – 
24.g
.v. 

25 – 
34.g
.v. 

35 – 
44.g
.v. 

45 – 
54.g
.v. 

55 – 
74.g
.v. 

Ilgstošo 
bezdarbnieku 
īpatsvars 

ekonomiski 

5,1 4,6 4,4 6 4,6 
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aktīvo 
iedzīvotāju 
skaitā pēc 

EUROSTAT 
datiem, % 

 

29.  211.paragrāfs 

Tā kā lēmumu iesaistīties darba tirgū ietekmē vairāki 
faktori kā ăimenes stāvoklis, veselība, 
sociālekonomiskā situācija, uzĦēmējdarbības 
aktivitātes, infrastruktūras pieejamība un 
kultūrvēsturiskās vērtības, nepieciešama cieša un 
koordinēta sadarbība starp dažādām atbildīgajām 
institūcijām, kas šobrīd vēl vērtējama kā 
nepietiekama. Nodarbinātības politikas izstrādē un 
ieviešanā iesaistīto institūciju (LM, EM, IZM, NVA, 
PKIVA, VDI, LDDK, LBAS, LPS, NVO) 
administratīvā kapacitāte ir nepietiekama un 
partnerības vietējā līmenī vēl vāji attīstītas efektīvai 
un integrētai nodarbinātības politikas ieviešanai. 
Nepieciešams izveidot jaunus un pielāgot esošos 
pasākumus atbilstoši tādu sociālās atstumtības riska 
grupu kā personas bez noteiktas dzīvesvietas, 
personas ar garīgās attīstības traucējumiem, personas 
bez motivācijas mācīties un/vai strādāt, personas ar 
atkarības problēmām, specifiskajām vajadzībām. 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz papildināt 211.punktu ar šādām sociālās 
atstumtības riska grupām: ieslodzītie un personas, kas 
atbrīvotas no ieslodzījuma vietām. 

KM, saskaĦojot ar LM, lūdz aizstāt vārdus 
„kultūrvēsturiskās vērtības” ar vārdu „kultūrvide”. 

Puses vienojas par LM piedāvātu redakciju.  

 

Tā kā lēmumu iesaistīties darba tirgū ietekmē vairāki 
faktori kā ăimenes stāvoklis, veselība, sociālekonomiskā 
situācija, uzĦēmējdarbības aktivitātes, infrastruktūras 
pieejamība un kultūrvide, nepieciešama cieša un 
koordinēta sadarbība starp dažādām atbildīgajām 
institūcijām, kas šobrīd vēl vērtējama kā nepietiekama. 
Nodarbinātības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistīto 
institūciju (LM, EM, IZM, NVA, PKIVA, VDI, LDDK, 
LBAS, LPS, NVO) administratīvā kapacitāte ir 
nepietiekama un partnerības vietējā līmenī vēl vāji 
attīstītas efektīvai un integrētai nodarbinātības politikas 
ieviešanai. Nepieciešams izveidot jaunus un pielāgot 
esošos pasākumus atbilstoši tādu sociālās atstumtības 
riska grupu kā personas bez noteiktas dzīvesvietas, 
personas ar garīgās attīstības traucējumiem, personas 
bez motivācijas mācīties un/vai strādāt, personas ar 
atkarības problēmām, specifiskajām vajadzībām, 
ieslodzītie un personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma 
vietām. 

30.  2.3.1.4. sadaĜu „Nodarbinātības pasākumu 
veicināšanā iesaistītās institūcijas.” (sākot ar 
220.paragrāfu) 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Lūdzam izslēgt 2.3.1.4. sadaĜu „Nodarbinātības 
pasākumu veicināšanā iesaistītās institūcijas.” 
Neatbalstām Nodarbinātības pasākumu veicināšanā 
iesaistīto institūciju Nodarbinātības valsts dienesta, 
Profesionālās karjeras izvēles valsts aăentūras un Valsts 
darba inspekcijas infrastruktūras finansēšanu Eiropas 
Sociālā fonda ietvaros. Investīcijas IT un datu bāžu 
izveidei jāfinansē Informācijas un komunikāciju 

Sk NSID tekstu. 
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tehnoloăiju sadaĜas ietvaros operacionālajā programmā 
„Infrastruktūra un pakalpojumi,” izvērtējot visas 
nepieciešamības un prioritātes. 

EM piekrīt FM viedoklim, ka NSID analīze pamato 
nepieciešamību atbalstīt nodarbinātības institūciju 
infrastruktūru, savukārt jautājums par atbalsta projekta 
piederību konkrētajai prioritātei tiks risināts OP 
izstrādes procesā. 

31.  2.3.1.4. sadaĜu „Nodarbinātības pasākumu 
veicināšanā iesaistītās institūcijas.” (sākot ar 
220.paragrāfu) 

NTSP [05.12.2005 Nr. AN-05-05/345] 

Plāna punktā 2.3.1.4. Nodarbinātības pasākumu 
veicināšanā iesaistītās institūcijas nav iekĜauti sociālo 
partneri, kuri būtiski nodrošina un veicina darba tirgus 
sociālo funkciju aizsardzību un efektivitāti.  

NTSP atsauc iebildumu. 

Sk NSID tekstu. 

32.  2.sadaĜa “Situācijas analīze” 
2.3.1.5. sadaĜu „Darba apstākĜi.” (sākot ar 
227.paragrāfu) 

NTSP [05.12.2005 Nr. AN-05-05/345] 

2.3.1.5. Darba apstākĜi nav iekĜauta uzticības personu 
statistika un to pieaugumu veicinošie pasākumi. 

NTSP atsauc iebildumu. 

Sk. NSID tekstu. 

33.  230.paragrāfs 
Latvijā līdz šim atšėirībā no citām ES dalībvalstīm 
nav nacionālā darba vides institūta, kas sniegtu 
konsultatīvu, zinātnisku un tehnisku atbalstu 
(piemēram, Valsts darba inspekcijas inspektoru 
apmācību par specifiskiem darba vides jautājumiem) 
politikas veidotājiem un ieviešanas uzraudzītājiem 
darba aizsardzības jomā. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

230. rindkopu papildināt ar tekstu šādā redakcijā: 
„Latvijas Nacionālo darba vides institūtu plānots 
izveidot uz esošā Rīgas StradiĦa universitātes Darba un 
vides veselības institūta (DVVI) bāzes. 2006.gadā ar 
Twinning projekta palīdzību tiks izstrādāts DVVI 
attīstības plāns, tai skaitā DVVI informācijas stratēăija, 
laboratorijas stratēăija, pētījumu stratēăija un apmācības 
stratēăija, kā arī iepirkta virkne laboratorisko iekārtu, lai 
DVVI varētu veikt plānotās funkcijas darba aizsardzības 
jomā. Tāpat projekta ietvaros plānots izstrādāt 
nepieciešamos normatīvos aktus, lai sakārtotu DVVI 
juridisko statusu un tā funkcijas attiecībā pret LM un 

Latvijā līdz šim atšėirībā no citām ES dalībvalstīm nav 
nacionālā darba vides institūta, kas sniegtu konsultatīvu, 
zinātnisku un tehnisku atbalstu (piemēram, Valsts darba 
inspekcijas inspektoru apmācību par specifiskiem darba 
vides jautājumiem) politikas veidotājiem un ieviešanas 
uzraudzītājiem darba aizsardzības jomā. 
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VDI, tomēr nākamajā plānošanas periodā nepieciešams 
stiprināt DVVI cilv ēkresursu kapacitāti, kā arī paredzēt 
finansējumu minētā attīstības plāna un stratēăiju 
īstenošanai. Šobrīd DVVI kopā nodarbināti 17 dažāda 
veida speciālisti, no tiem 6 – uz nepilnu slodzi, bet no 
valsts puses netiek nodrošināts finansējums DVVI 
aktivitātēm apmācības, informācijas un pētījumu jomā. 
Lai nodrošinātu pienācīgu atbalstu valsts pārvaldes 
iestādēm, darbiniekiem un darba devējiem darba 
aizsardzības informācijas jomā, nepieciešams palielināt 
DVVI strādājošo skaitu vismaz līdz 25 darbiniekiem.” 

FM norāda, ka neviens normatīvais akts neparedz 
attiecīgas institūta izveidi, aicinot izvērtēt, vai no SF 
līdzekĜiem jāatbalsta šādas aktivitātes.  

LM piekrīt, ka 230.paragrāfa redakcija tiek saglabāta 
nemainīga un skaidro, ka Eiropas Padomes 2005.gada 
12.jūlija Integrētās pamatnostādnes izaugsmei un 
nodarbinātībai ietver: 

21.pamatnostādni „Veicināt elastīgumu vienlaikus ar 
nodarbinātības drošību un samazināt darba tirgus 
segmentāciju, pienācīgi Ħemot vērā sociālo partneru 
lomu”, atbilstoši kurai Latvijas nacionālajā Lisabonas 
programmā ir iekĜauts pasākums „Izveidot Latvijas 
nacionālo darba vides institūtu un nodrošināt tā 
darbību”. 

LM atsauc iebildumu. 

34.  235.paragrāfs 
Galvenās problēmas, kas saistītas ar nodarbinātību un 
bezdarbu ir: 

- darba tirgū vērojamas reăionālās atšėirības, 

- darbaspēka izglītības kvalitāte, prasmes un iemaĦas 
neatbilst darba devēju prasībām, 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

„235. Galvenās problēmas, kas saistītas ar nodarbinātību 
un bezdarbu ir:” papildināma ar problēmu- kvalificēta 
darbaspēka trūkums atsevišėās tautsaimniecības nozarēs 
(piem., būvniecībā) un darbaspēka aizplūšana gk. uz 
Rietumeiropu. Līdz ar to dokuments jāpapildina ar 
pasākumiem, kas būtu vērsti uz šī trūkuma likvidēšanu 

Galvenās problēmas, kas saistītas ar nodarbinātību un 
bezdarbu ir: 

- darba tirgū vērojamas reăionālās atšėirības, 

- darbaspēka izglītības kvalitāte, prasmes un iemaĦas 
neatbilst darba devēju prasībām, 

- zema darbaspēka iekšējā mobilitāte, 
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- zema darbaspēka iekšējā mobilitāte, 

- relatīvi augsts nedeklarētās nodarbinātības līmenis 
atsevišėās tautsaimniecības nozarēs (būvniecībā, 
apstrādes rūpniecībā, lauksaimniecībā un transporta 
pakalpojumos), 

- paaugstināts bezdarba risks jauniešiem, personām 
pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma, iedzīvotājiem ar 
vājām latviešu valodas zināšanām u.c. sociālās 
atstumtības riska grupām, 

- potenciālais darbaspēka trūkums saskaĦā ar 
demogrāfiskajām prognozēm pēc 2010.gada, kas būs 
saistīts arī ar būtiskām izmaiĦām darbaspēka vecuma 
struktūrā, strauji samazinoties jauniešu skaitam un 
pieaugot vecu cilvēku skaitam,  

- ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ir augstāks par 
vidējo ES rādītāju, 

- Latvijā ir salīdzinoši augsts bezdarba līmenis 
iedzīvotājiem ar zemu izglītības un prasmju līmeni, 

- vērojamas dzimumu diskriminācijas pazīmes darba 
tirgū: sievietes par vienādu darbu vidēji saĦem 
mazāku atalgojumu nekā vīrieši, neinformētība par 
iespēju sūdzēties par dzimumu diskrimināciju u.c., 

- sieviešu un vīriešu īpatsvars sadalījumā pa 
tautsaimniecības nozarēm ir Ĝoti atšėirīgs, kas norāda 
uz profesiju horizontālo profesiju segregāciju, 

- bērnu aprūpes un sociālo pakalpojumu 
nepietiekamība kavē apgādnieku (parasti sieviešu) 
iesaistīšanos darba attiecībās, 

- Latvijā ir salīdzinoši augsts nelaimes gadījumu 
īpatsvars darbā, nepietiekama darba devēju un 
darbinieku informētība par darba aizsardzības 
jautājumiem, 

vai samazināšanu. 

Precizēta redakcija, Ħemot vērā LPS iebildumu, taču 
neminot uzdevumu (iebilduma pēdējo teikumu). 

- relatīvi augsts nedeklarētās nodarbinātības līmenis 
atsevišėās tautsaimniecības nozarēs (būvniecībā, 
apstrādes rūpniecībā, lauksaimniecībā un transporta 
pakalpojumos), 

- paaugstināts bezdarba risks jauniešiem, personām pēc 
bērna kopšanas atvaĜinājuma, iedzīvotājiem ar vājām 
latviešu valodas zināšanām u.c. sociālās atstumtības 
riska grupām, 

- potenciālais darbaspēka trūkums saskaĦā ar 
demogrāfiskajām prognozēm pēc 2010.gada, kas būs 
saistīts arī ar būtiskām izmaiĦām darbaspēka vecuma 
struktūrā, strauji samazinoties jauniešu skaitam un 
pieaugot vecu cilvēku skaitam,  

- ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ir augstāks par vidējo 
ES rādītāju, 

- Latvijā ir salīdzinoši augsts bezdarba līmenis 
iedzīvotājiem ar zemu izglītības un prasmju līmeni, 

- vērojamas dzimumu diskriminācijas pazīmes darba 
tirgū: sievietes par vienādu darbu vidēji saĦem mazāku 
atalgojumu nekā vīrieši, neinformētība par iespēju 
sūdzēties par dzimumu diskrimināciju u.c., 

- sieviešu un vīriešu īpatsvars sadalījumā pa 
tautsaimniecības nozarēm ir Ĝoti atšėirīgs, kas norāda uz 
profesiju horizontālo profesiju segregāciju, 

- bērnu aprūpes un sociālo pakalpojumu nepietiekamība 
kavē apgādnieku (parasti sieviešu) iesaistīšanos darba 
attiecībās, 

- Latvijā ir salīdzinoši augsts nelaimes gadījumu 
īpatsvars darbā, nepietiekama darba devēju un 
darbinieku informētība par darba aizsardzības 
jautājumiem, 

- nepietiekama nodarbinātības politikas izstrādē un 
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- nepietiekama nodarbinātības politikas izstrādē un 
ieviešanā iesaistīto institūciju administratīvā 
kapacitāte un savstarpējā sadarbība, vāji attīstītas 
partnerības vietējā līmenī efektīvai un integrētai 
nodarbinātības politikas ieviešanai. 

ieviešanā iesaistīto institūciju administratīvā kapacitāte 
un savstarpējā sadarbība, vāji attīstītas partnerības 
vietējā līmenī efektīvai un integrētai nodarbinātības 
politikas ieviešanai, 

- kvalificēta darbaspēka trūkums atsevišėās 
tautsaimniecības nozarēs (piem., būvniecībā) un 
darbaspēka aizplūšana gk. uz Rietumeiropu, 

- zema iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte un 
pašnodarbināto iedzīvotāju skaits. 

35.  2.3.2.sadaĜa „Darbaspēka izglītība, apmācība un 
sagatavošana” (sākot ar 236.paragrāfu) 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Izglītības sadaĜu nepieciešams papildināt ar izglītības 
programmu satura analīzi un nepieciešamajām 
izmaiĦām šajā jomā, lai veicinātu analīzē pieminētās 
problēmas (maz apgūst dabas zinātnes un 
inženierzinātnes) veiksmīgāku un ātrāku risināšanu. 

EM atsauc iebildumu 

Sk. NSID tekstu. 

36.  2.3.2.sadaĜa „Darbaspēka izglītība, apmācība un 
sagatavošana” (sākot ar 236.paragrāfu) 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

2.3. sadaĜā zem apakšvirsraksta „Darbaspēka izglītība, 
apmācība un sagatavošana” iekĜaut preambulu šādā 
redakcijā: „Izglītības sistēmas attīstības mērėi ir virzīti 
gan uz esošo sistēmu pilnveidi, gan uz jaunu prioritāšu 
īstenošanu. Iepriekšējā plānošanas periodā nospraustie 
mērėi – kvalitāte, efektivitāte un pieejamība – nezaudē 
savu aktualitāti arī turpmāk, ievērojot gan sabiedrības 
attīstības prioritātes, gan Eiropas kopējās telpas 
ekonomisko izaugsmi. Vienlaikus tiek plānotas jaunas 
izglītības politikas iniciatīvas un pasākumi, akcentējot 
svarīgākos izglītības attīstības virzienus”; 

IZM lūdz preambulu izteikt kā jaunu paragrāfu šādā 
redakcijā:  

„Izgl ītības sistēmas attīstības mērėi ir noteikti 

Paragrāfs pirms 236.paragrāfa zem apakšvirsraksta 
„Darbaspēka izglītība, apmācība un sagatavošana”. 

Izglītības sistēmas attīstības mērėi ir noteikti 
pamatnostādĦu projektā „Izglītības attīstības koncepcija 
2006. – 2010.gadam. Pamatnostādnēs noteiktie 
prioritārie virzieni ir: uzlabot izglītības kvalitāti 
dabaszinātnēs visās izglītības pakāpēs, attīstīt 
iedzīvotājus iekĜaujošu izglītību visa mūža garumā un 
uzlabot izglītības piedāvājumu un kvalitāti atbilstoši 
tautsaimniecības vajadzībām. 
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pamatnostādĦu projektā „Izglītības attīstības koncepcija 
2006. – 2010.gadam. Pamatnostādnēs noteiktie 
prioritārie virzieni ir: uzlabot izglītības kvalitāti 
dabaszinātnēs visās izglītības pakāpēs, attīstīt 
iedzīvotājus iekĜaujošu izglītību visa mūža garumā un 
uzlabot izglītības piedāvājumu un kvalitāti atbilstoši 
tautsaimniecības vajadzībām.” 

Puses vienojas par piedāvāto redakciju. 

37.  2.3.2.sadaĜa „Darbaspēka izglītība, apmācība un 
sagatavošana” (sākot ar 236.paragrāfu) 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

2.3.1.6. sadaĜu pirms 236.punkta, attiecīgi mainot 
numerāciju, papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:  

„LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Izglītības 
pētniecības institūta pētnieki jau kopš 1992.gada ir 
piedalījušies 10 liela mēroga starptautiskos salīdzinošos 
izglītības pētījumos (RLS, COMPED, TIMSS, SITES, 
CIVIC, PIRLS) Starptautiskās izglītības sasniegumu 
novērtēšanas asociācijas (IEA) ietvaros, kā arī OECD 
valstu SSNP pētījumos kopš 2000.gada, apkopojot 
pietiekamu starptautiski salīdzināmu informāciju par 
Latvijas izglītības kvalitāti”;    

IZM ierosina 236.paragrāfu papildināt ar ievaddaĜu: 
„Latvija kopš 1992.gada piedalās izglītības 
starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos.” Puses 
vienojas par piedāvāto redakciju. 

Latvija kopš 1992.gada piedalās izglītības 
starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos. 

38.  2.3.2.1. sadaĜa „Izglītība un tāākizglītība” (sākot ar 
236.paragrāfu) 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

aizvietot 2.3.1.6. sadaĜas nosaukumu „2.3.1.6.”Izglītība 
un tālākizglītība” ar nosaukumu „2.3.1.6. Vispārējā 
sagatavotība un prasmes”; 

IZM atsauc iebildumu. 

Sk. NSID tekstu. 

39.  237. paragrāfs IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 2003.gada PISA rezultāti liecina, ka Latvija ir uzlabojusi 
sniegumu visās jomās, tomēr uzlabojumu galvenokārt 
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2003.gada PISA rezultāti liecina, ka Latvija ir 
uzlabojusi sniegumu visās jomās, tomēr uzlabojumu 
galvenokārt nosaka tas, ka rezultāti uzlabojušies 
skolēniem ar iepriekš Ĝoti zemiem un zemiem 
sasniegumiem. Latvijā joprojām ir zems skolēnu 
skaits, kas sasniedz vidēju un augstu kompetences 
līmeni, un tas nav būtiski palielinājies. PISA 
2003.gada rezultāti liecina, ka Latvijas 15 – 16gadīgo 
jauniešu sasniegumi pamatprasmēs ir ievērojami 
uzlabojušies – 18 % sasniedza zemāko kompetences 
līmeni vai palika zem tā, bet 6% skolēnu sasniedza 
augstāko kompetences līmeni. Un tomēr mūsu 
skolēnu sasniegumi ir zem vidējā pasaulē un Eiropā. 

svītrot 2.3.1.6. sadaĜas 237.punkta pēdējo teikumu 

IZM ierosina papildināt 237.paragrāfu ar rindkopu: 
„TIMSS 2003. gada rezultāti Latvijā liecina, ka 8.klases 
skolēnu sasniegumi matemātikā un dabaszinātnēs ir 
labāki Rīgas un citu Latvijas lielo pilsētu skolu 
skolēniem. Tas apstiprina, ka, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgas iespējas izglītības turpināšanai un veicinātu 
reăionālo attīstību, svarīgi ir būtiski palielināt 
ieguldījumus lauku un mazo pilsētu skolās gan skolu 
aprīkojumā, gan skolotāju tālākizglītībā.” 

 

nosaka tas, ka rezultāti uzlabojušies skolēniem ar 
iepriekš Ĝoti zemiem un zemiem sasniegumiem. Latvijā 
joprojām ir zems skolēnu skaits, kas sasniedz vidēju un 
augstu kompetences līmeni, un tas nav būtiski 
palielinājies. PISA 2003.gada rezultāti liecina, ka 
Latvijas 15 – 16gadīgo jauniešu sasniegumi 
pamatprasmēs ir ievērojami uzlabojušies – 18 % 
sasniedza zemāko kompetences līmeni vai palika zem 
tā, bet 6% skolēnu sasniedza augstāko kompetences 
līmeni. Un tomēr mūsu skolēnu sasniegumi ir zem 
vidējā pasaulē un Eiropā. TIMSS 2003. gada rezultāti 
Latvijā liecina, ka 8.klases skolēnu sasniegumi 
matemātikā un dabaszinātnēs ir labāki Rīgas un citu 
Latvijas lielo pilsētu skolu skolēniem. Tas apstiprina, 
ka, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas izglītības 
turpināšanai un veicinātu reăionālo attīstību, svarīgi ir 
būtiski palielināt ieguldījumus lauku un mazo pilsētu 
skolās gan skolu aprīkojumā, gan skolotāju 
tālākizglītībā.  

40.  2.3.2.1.sadaĜa „Izglītība un tālākizglītība” (sākot ar 
236. paragrāfu) 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

2.3.1.6. sadaĜā aiz 240.punkta, attiecīgi mainot 
numerāciju, iekĜaut divus jaunus punktus šādā redakcijā: 

1. iekĜaujamais punkts: „Vidējo izglītību ieguvušajiem ir 
nepietiekamas zināšanas dabaszinātĦu priekšmetos Tā 
iemesli ir šādi: a) esošie standarti nosaka kā saturu, tā 
nepieciešamo stundu skaitu noteiktā priekšmetā;  

b) centralizēto eksāmenu sistēmas nepilnības; c) mācību 
priekšmetu kabinetu aprīkojums – lielākajā daĜā skolu 
tas ir novecojis un ir atjaunojams pilnībā;  

d) mācību grāmatu un mācību līdzekĜu trūkums skolās. 
Ir nepieciešams iegādāties mācību grāmatas, lai skolēni 
varētu saĦemt tās bez maksas;  

e) skolu sadrumstalotības jautājuma risināšana (ir daudz 

Jauns paragrāfs aiz 240.paragrāfa 

Vidējo izglītību ieguvušajiem ir nepietiekamas 
zināšanas dabaszinātĦu priekšmetos un svešvalodās. Tā 
iemesli ir: nepietiekams un novecojis dabaszinātĦu 
mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojums, un 
nepietiekami un novecojuši mācību līdzekĜi gan 
dabaszinātĦu, gan svešvalodu mācīšanai (tajā skaitā 
skolās nepietiek mācību grāmatas). Skolām ir 
nepietiekama cilvēkresursu kapacitāte jaunas metodikas 
ieviešanā - trūkst dabaszinātĦu un svešvalodu skolotāju 
(esošie dabaszinātĦu skolotāji noveco, nav jaunu 
skolotāju pieplūduma un reāli jau 2007.gadā vidusskolās 
un pamatskolās sāks pietrūkt dabaszinātĦu skolotāju, 
svešvalodu skolotāju kvalifikāciju ieguvušie nestrādā 
skolās). 
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mazu skolu ar 50–80 skolēniem), to modernizēšana 
prasa lielus līdzekĜus”;  

2.iekĜaujamais punkts: „Valsts budžeta līdzekĜu apmērs 
uz vienu skolēnu ir mainījies minimāli, un tas joprojām 
ir nepietiekams. Jaunajiem mācību priekšmetu 
standartiem atbilstošas mācību literatūras nodrošināšanai 
nebija pietiekamu finanšu līdzekĜu. Lai Latvijas skolu 
bibliotēkas nodrošinātu katru skolēnu ar vismaz vienu 
standartiem atbilstošu mācību grāmatu katrā mācību 
priekšmetā, ir nepieciešami papildu līdzekĜi Ls 1 139 
415 gadā”;       

IZM ierosina papildināt ar jaunu rindkopu aiz 
240.paragrāfa šādā redakcijā: „Vid ējo izglītību 
ieguvušajiem ir nepietiekamas zināšanas dabaszinātĦu 
priekšmetos un svešvalodās. Tā iemesli ir: nepietiekams 
un novecojis dabaszinātĦu mācību kabinetu un 
laboratoriju aprīkojums, un nepietiekami un novecojuši 
mācību līdzekĜi gan dabaszinātĦu, gan svešvalodu 
mācīšanai (tajā skaitā skolās nepietiek mācību 
grāmatas). Skolām ir nepietiekama cilvēkresursu 
kapacitāte jaunas metodikas ieviešanā - trūkst 
dabaszinātĦu un svešvalodu skolotāju (esošie 
dabaszinātĦu skolotāji noveco, nav jaunu skolotāju 
pieplūduma un reāli jau 2007.gadā vidusskolās un 
pamatskolās sāks pietrūkt dabaszinātĦu skolotāju, 
svešvalodu skolotāju kvalifikāciju ieguvušie nestrādā 
skolās).”. 

Puses piekrīt piedāvātajai redakcijai.  

41.  2.3.2.1.sadaĜa „Izglītība un tālākizglītība” (sākot ar 
236. paragrāfu) 
 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Papildināt situācijas aprakstu un problēmu formulējumu 
ar Nacionālajā rīcības plānā nabadzības un sociālās 
atstumtības mazināšanai identificētajām sociālās 
atstumtības riskam pakĜautām grupām tieši izglītības 
jomā: ieslodzītie– izglītības, īpaši profesionālās, 

Ne visos Latvijas cietumos ir iespēja iegūt izglītību, kā 
arī nodrošināta atbilstoša materiāli tehniskā bāze. Tas 
rada nopietnus šėēršĜus personu integrācijai darba tirgū 
pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas. 2004.gadā 
iespēja iegūt izglītību tika nodrošināta 10 cietumos, 
tomēr šīs nevarēja izmantot visi ieslodzītie, kas to 
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pieejamība ieslodzījuma vietās, etniskās minoritātes– 
izglītības, īpaši pamatizglītības, nodrošināšana čigāniem 

Puses vienojas par LM piedāvāto redakciju, iekĜaujot to 
aiz 332 rindkopas. 

vēlējās. Šobrīd izglītības iespējas netiek nodrošinātas vēl 
5 cietumos. 2004.gada laikā vispārējās izglītības procesā 
tika iesaistīti 621 persona no ieslodzījuma vietām, t.sk. 
280 nepilngadīgie56. 

Pēc Tautas skaitīšanas datiem Latvijā 2000.gadā bija 
8205 čigānu, kas ir 0,3% (2002.gadā – 0,4%) no 
Latvijas iedzīvotājiem. LR vispārizglītojošās skolās 
2004./2005.mācību gadā mācījās 1464 čigānu bērni, 
2003./2004.mācību gadā – 1591, kas norāda, ka čigānu 
bērnu skaitam, kuri apmeklē vispārizglītojošās skolas, ir 
tendence nedaudz samazināties. Augsts ir to čigānu 
bērnu īpatsvars, kuri neiegūst pat pamatizglītību. Ir 
pamats uzskatīt, ka šīs etniskās grupas pārstāvjiem ir 
zemāks izglītības līmenis- 40% čigānu ir tikai 4-klašu 
vai zemāka izglītība un daudzi ir lasīt un rakstīt 
nepratēji. L īdz ar to ierobežota ir viĦu pieeja darba 
tirgum.57 

42.  2.3.2.1.2. sadaĜa „Tālākizglītības ceĜa izvēle pēc 
pamatizglītības un profesionālā orientācija” (sākot ar 
241.paragrāfu) 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

IekĜaut sadaĜā 2.3.1.6. jaunu apakšsadaĜu (nosaukumu) 
pirms esošās apakšsadaĜas „Tālākā izglītības ceĜa izvēle 
pēc pamatizglītības un profesionālā orientācija” 
(attiecīgi mainot numerāciju) šādā redakcijā: 
„Vispārējās izglītības infrastruktūra un 
materiāltehniskais nodrošinājums”; 

IZM piedāvā jaunās apakšsadaĜas nosaukumu izteikt kā 
„Izgl ītības infrastruktūra un aprīkojums vispārējo 
prasmju apguvei”. Puses piekrīt piedāvātajai redakcijai.  

Izglītības infrastruktūra un aprīkojums vispārējo 
prasmju apguvei 

43.  līdz 371. paragrāfam IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

no jauna izveidotajā sadaĜā „Vispārējās izglītības 
infrastruktūra un materiāltehniskais nodrošinājums” 
(skat. iepriekšējo apakšpunktu) iekĜaut šādus jaunus 
punktus (attiecīgi mainot numerāciju): 

DabaszinātĦu kabineti  
DabaszinātĦu apguvē īpaša nozīme ir speciāli 
aprīkotiem mācību kabinetiem, jo šo mācību priekšmetu 
satura izpratnei ir nepieciešama praktiska darbošanās un 
demonstrējumi, it īpaši iepazīstoties ar jaunākajām 
tehnoloăijām un zinātniskajām metodēm. Pašlaik 
dabaszinātĦu skolotāju rīcībā esošie mācību materiāli un 
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a) Laika posmā no 1997.–1998.gadam Latvija ir veikusi 
1150 izglītības iestāžu apsekošanu. Apsekojuma 
rezultāti liecina, ka tobrīd nepieciešamās izglītības 
iestāžu ēku kopējās inženiertehnisko uzlabojumu 
izmaksas ir 646,1 milj. latu, Ħemot vērā ēku pilnīgas 
atjaunošanas un nepieciešamo papildu ēku (sporta zāĜu, 
ēdnīcu, internātu u.c.) izbūves izmaksas. Šobrīd 7% 
izglītības iestāžu pastāv draudi ēku drošībai un cilvēku 
dzīvībai. Saglabājoties pašreizējam investīciju apmēram, 
pēc desmit gadiem Latvijā šādu izglītības iestāžu 
īpatsvars būs 60%. To atjaunošanai būs nepieciešami 
500 miljonu latu. Prioritāro uzlabojumu izmaksas ir 
apmēram 158,7 milj. latu. Tas ir 20 reizes vairāk, nekā 
gada laikā tiek investēts infrastruktūras attīstībā no 
valsts un pašvaldību budžeta. Augstās uzturēšanas 
izmaksas uz vienu izglītojamo ietekmē ne tikai ēku 
nolietojums un zemā energoefektivitāte, bet arī 
ievērojamā telpu platība uz vienu izglītojamo. 
Vispārējās izglītības iestādēs pilsētās tā vidēji ir 7,9 m2, 
bet lauku skolās – 13,6 m2 uz vienu izglītojamo (ES 
valstīs šis rādītājs ir robežās starp 4 m2 un 10 m2 uz 
vienu izglītojamo). Telpu efektīvu izmantošanu raksturo 
arī mācību kabinetu un darbnīcu piepildījums un 
noslogojums. Latvijas vispārējās izglītības iestādēs telpu 
noslogojums ir Ĝoti atšėirīgs: no 41–58% rajonos līdz 
110–112% pilsētās; 

b. Apkopotie dati uz 2004.gada 1.septembri liecina, ka 
pašlaik Latvijā vispārizglītojošās skolās ir 20 471 dators, 
t.i., 14 audzēkĦi uz vienu datoru (jeb 7 datori uz 100 
audzēkĦiem). Šis skaitlis apmēram divas reizes atpaliek 
no ES vidējā rādītāja. Apmēram viena trešā daĜa datoru 
ir novecojusi. Tas nozīmē, ka jau pašlaik praktiski 
lietojami ir tikai aptuveni 14 000 datori.  Tātad 
faktiskais rādītājs ir 21 audzēknis uz datoru (4,6 datori 
uz 100 audzēkĦiem), pārējie datori nespēj pilnvērtīgi 
funkcionēt ar jaunāko programmatūru. Jaunāko 

kabinetu aprīkojums nedod iespēju īstenot mūsdienīgu 
mācību saturu. Mācību materiāli (ierīces 
demonstrējumiem, piederumi laboratorijas darbu 
veikšanai u.c.) skolās kopumā stipri nolietojušies, 
pēdējos 10 -15 gadus maz papildināti. Kabinetos nav 
datoru, videoprojektoru u.c. mācību satura īstenošanai 
nepieciešamas tehnikas. Nepietiekami tiek atjaunoti 
laboratorijas piederumu, trauku, reaăentu un bioloăisko 
preparātu krājumi. Skolās ir novecojuši vizuālās 
uzskates materiāli.  
2004. – 2005.gada plānošanas periodā Nacionālās 
programmas “Mācību kvalitātes uzlabošana 
dabaszinātĦu, matemātikas un tehnoloăiju priekšmetos 
vidējā izglītībā” ietvaros tiks izstrādāts jauns saturs 
dabaszinātĦu saturs vidējā izglītībā un apmācīti 
pedagogi. Nacionālā programma aptvers tikai 50 no 383 
vidusskolām (13%), tajā skaitā vienu profesionālās 
izglītības iestādi. 
Nodrošinājums ar informācijas tehnoloăijām  
Apkopotie dati uz 2004.gada 1.septembri liecina, ka 
pašlaik Latvijā vispārizglītojošās skolās ir 20 471 dators, 
t.i., 14 audzēkĦi uz vienu datoru (jeb 7 datori uz 100 
audzēkĦiem). Šis skaitlis apmēram divas reizes atpaliek 
no ES vidējā rādītāja. Apmēram viena trešā daĜa datoru 
ir novecojusi. Tas nozīmē, ka jau pašlaik praktiski 
lietojami ir tikai aptuveni 14 000 datori.  Tātad 
faktiskais rādītājs ir 21 audzēknis uz datoru (4,6 datori 
uz 100 audzēkĦiem), jo pārējie datori nespēj pilnvērtīgi 
funkcionēt ar jaunāko programmatūru. Jaunāko 
Microsoft produktu minimālās prasības ir Pentium III, 
tas nozīmē, ka tikai 5000 datori (mazāk nekā 25% no 
visiem uzskaitē esošajiem skolu datoriem) spēs izmantot 
Microsoft produkciju. Tā kā vispārpieĦemtais datoru 
nolietošanās laiks ir 3 gadi, var uzskatīt, ka skolās dators 
nolietojas 4–5 gados. Tātad, lai uzturētu esošo līmeni, 
katru gadu jāatjauno vismaz piektā daĜu datoru, t.i., 
4000 datoru gadā. Pretējā gadījumā pat 
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Microsoft produktu minimālās prasības ir Pentium III, 
tas nozīmē, ka tikai 5000 datori (mazāk nekā 25% no 
visiem uzskaitē esošajiem skolu datoriem) spēs izmantot 
Microsoft produkciju. Tā kā vispārpieĦemtais datoru 
nolietošanās laiks ir 3 gadi, var uzskatīt, ka skolās dators 
nolietojas 4–5 gados. Tātad, lai uzturētu esošo līmeni, 
katru gadu jāatjauno vismaz piektā daĜu datoru, t.i., 4000 
datoru gadā. Pretējā gadījumā pat visoptimistiskākās 
prognozes jau 2008.gadā sola 75 audzēkĦus uz datoru 
(1,3 datori uz 100 audzēkĦiem); 

visoptimistiskākās prognozes jau 2008.gadā sola 75 
audzēkĦus uz datoru (1,3 datori uz 100 audzēkĦiem); 
Ēkas un inženiertehniskie tīkli 
Laika posmā no 1997.–1998.gadam Latvija ir veikusi 
1150 izglītības iestāžu apsekošanu. Apsekojuma 
rezultāti liecināja, ka tobrīd nepieciešamās izglītības 
iestāžu ēku kopējās inženiertehnisko uzlabojumu 
izmaksas bija 646,1 milj. latu. 2004. un 2005.gadā 
Valsts investīciju programmas ietvaros tika atbalstīti  
302 projekti ar kopējo finansējumu 21,3 miljoni latu. 
Lai gan valsts atbalsts ir ievērojami pieaudzis, vajadzība 
pēc finansiālā atbalsta izglītības iestāžu sakārtošanā 
gandrīz piecas reizes pārsniedz piešėīrumu. Šobrīd 7% 
izglītības iestāžu pastāv draudi ēku drošībai un cilvēku 
dzīvībai. Saglabājoties pašreizējam investīciju apmēram, 
pēc desmit gadiem Latvijā šādu izglītības iestāžu 
īpatsvars būs 60%. Prioritāro uzlabojumu izmaksas ir 
apmēram 158,7 milj. latu. Tas ir 20 reizes vairāk, nekā 
gada laikā tiek investēts infrastruktūras attīstībā no 
valsts un pašvaldību budžeta.  

Telpu efektīvu izmantošanu izglītības sistēmā raksturo 
mācību kabinetu un darbnīcu piepildījums un 
noslogojums. Latvijas vispārējās izglītības iestādēs telpu 
noslogojums ir Ĝoti atšėirīgs: no 41–58% rajonos līdz 
110–112% pilsētās. 

44.  2.3.2.1.2. sadaĜa „Tālākizglītības ceĜa izvēle pēc 
pamatizglītības un profesionālā orientācija” (sākot ar 
241.paragrāfu) 

VKanc [02.12.2005 Nr. 56 / VSS - 1665] 

Ir nesakritība starp attēlos dotajiem skaitĜiem un tekstā 
sniegto informāciju, kā arī pretrunīga informācija 
dažādos teksta punktos. 

Aicinām IZM iesniegt precizētu informāciju, 
241.paragrāfā un attēlā „Skolēnu tālākā mācību ceĜa 
izvēle pēc pamatizglītības”, ka arī 242.paragrāfu un 
attēlu „vidusskolēnu tālākā mācību izvēle”.  
 

 
Vērtējot jauniešu tālākās izglītības ceĜa izvēli vērojams, 
ka 2004/05 mācību gada sākumā (2005, CSP) no 
pamatskolas beigušo jauniešu kopējā skaita: 

• 65,5% izglītību turpināja vispārējās izglītības 
programmās,  

• tikai 29,6% izglītību turpināja profesionālās 
izglītības programmās,  

• 4,9% izglītību neturpināja.  
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45.  248. paragrāfs 

Galvenās problēmas: 

- liels skolnieku īpatsvars ar zemu pamatprasmju 
līmeni un nepietiekams īpatsvars ar augstu 
kompetences līmeni 

- disproporcija starp vispārējās izglītības un 
profesionālās izglītības ceĜa izvēli pēc pamatskolas 

- trešā daĜa no vispārējās vidējās izglītības 
absolventiem spiesti ieiet darba tirgū bez 
kvalifikācijas un ar zemām pamatprasmēm 

- nepietiekama jauniešu iesaistīšanās vidējā izglītībā 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Papildināt situācijas aprakstu un problēmu formulējumu 
ar Nacionālajā rīcības plānā nabadzības un sociālās 
atstumtības mazināšanai identificētajām sociālās 
atstumtības riskam pakĜautām grupām tieši izglītības 
jomā: ieslodzītie– izglītības, īpaši profesionālās, 
pieejamība ieslodzījuma vietās, etniskās minoritātes– 
izglītības, īpaši pamatizglītības, nodrošināšana čigāniem 

Rindkopa precizēta ar papildinājumiem šādā redakcijā:  

 „- nepietiekoši tiek nodrošināta izglītošanās iespēja un 
materiāli tehniskā bāze ieslodzījuma vietās; 

- zems etnisko minoritāšu – čigānu- bērnu vispārējās 
izglītības līmenis.” 

Puses piekrīt piedāvātajai redakcijai. 

Galvenās problēmas: 
• liels skolnieku īpatsvars ar zemu pamatprasmju 

līmeni un nepietiekams īpatsvars ar augstu 
kompetences līmeni; 

• Profesionālās orientācijas trūkums 
pamatizglītības posmā un nepietiekama 
informētība par izglītības un tālākizglītības 
iespējām; 

• disproporcija starp vispārējās izglītības un 
profesionālās izglītības ceĜa izvēli pēc 
pamatskolas; 

• trešā daĜa no vispārējās vidējās izglītības 
absolventiem spiesti ieiet darba tirgū bez 
kvalifikācijas un ar zemām pamatprasmēm; 

• nepietiekama jauniešu iesaistīšanās vidējā 
izglītībā; 

• nepietiek pedagogu, īpaši dabaszinātĦu, 
matemātikas un svešvalodu skolotāju; 

• nav pienācīgi aprīkotu dabaszinātĦu kabinetu, 
mācību līdzekĜu un aprīkojuma; 

• novecojusi izglītības infrastruktūra. 

46.  251.paragrāfs 
Dati liecina, ka pieaug audzēkĦu īpatsvars, kas mācās 
profesionālās vidējās izglītības programmās (t.i. 
iegūst 3.līmeĦa profesionālo kvalifikāciju un vidējo 
izglītību, kas Ĝauj turpināt izglītību augstākās 
izglītības pakāpē), attiecīgi 53,4% 2000 gadā un 67% 
2004.gadā. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

251.rindkopā nepieciešams sniegt datus par audzēkĦu 
īpatsvaru, kas mācās profesionālās vidējās izglītības 
programmās, arī dzimumu griezumā. 

LM ierosina 251.paragrāfu papildināt, izsakot šādā 
redakcijā:  

„Dati liecina, ka pieaug to profesionālajā izglītībā 
iesaistīto audzēkĦu īpatsvars, kas mācās profesionālās 
vidējās izglītības programmās (t.i. iegūst 3.līmeĦa 
profesionālo kvalifikāciju un vidējo izglītību, kas Ĝauj 
turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē), attiecīgi 

Dati liecina, ka pieaug to profesionālajā izglītībā 
iesaistīto audzēkĦu īpatsvars, kas mācās profesionālās 
vidējās izglītības programmās (t.i. iegūst 3.līmeĦa 
profesionālo kvalifikāciju un vidējo izglītību, kas Ĝauj 
turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē), attiecīgi 
53,4% 2000.gadā un 67% 2004.gadā no visiem 
audzēkĦiem. Attiecībā uz zēnu un meiteĦu izvēli 
atšėirības nav vērojamas, 66% no visiem profesionālajā 
izglītībā iesaistītajiem zēniem un 67% meitenes mācās 
vidējās izglītības programmās59. 
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53,4% 2000.gadā un 67% 2004.gadā no visiem 
audzēkĦiem. Attiecībā uz zēnu un meiteĦu izvēli 
atšėirības nav vērojamas, 66% no visiem profesionālajā 
izglītībā iesaistītajiem zēniem un 67% meitenes mācās 
vidējās izglītības programmās58.”. 

Puses piekrīt piedāvātajai redakcijai. 

47.  252. paragrāfs 

Dati liecina, ka pieaug audzēkĦu īpatsvars, kas mācās 
profesionālās vidējās izglītības programmās (t.i. 
iegūst 3.līmeĦa profesionālo kvalifikāciju un vidējo 
izglītību, kas Ĝauj turpināt izglītību augstākās 
izglītības pakāpē), attiecīgi 53,4% 2000 gadā un 67% 
2004.gadā. Tomēr, progresu šajā virzienā apdraud 
jauniešu pamatprasmju zemais līmenis 
pamatizglītības noslēgumā. 2005.gadā PI iestādēs 
647 audzēkĦi tika uzĦemti ar nepabeigtu 
pamatizglītību, kā arī liels no PI iestādēm atskaitīto 
jauniešu īpatsvars. 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

2.3.7.1. sadaĜas 252.punktā papildināt ar teikumu šādā 
redakcijā: „Nepieciešams nodrošināt papildu nodarbību 
kompleksu audzēkĦiem ar vājām zināšanām 
vispārizglītojošos mācību priekšmetos.”; 

FM paskaidro, ka formulējums ir izteikts kā uzdevums 
un tādējādi tas nav iekĜaujams analīzes sadaĜā. IzM 
piekrīt FM viedoklim. 

Rindkopa precizēta. 

Dati liecina, ka pieaug audzēkĦu īpatsvars, kas mācās 
profesionālās vidējās izglītības programmās (t.i. iegūst 
3.līmeĦa profesionālo kvalifikāciju un vidējo izglītību, 
kas Ĝauj turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē), 
attiecīgi 53,4% 2000 gadā un 67% 2004.gadā. Attiecībā 
uz zēnu un meiteĦu izvēli atšėirības nav vērojamas, 66% 
no visiem profesionālajā izglītībā iesaistītajiem zēniem 
un 67% meitenes mācās vidējās izglītības 
programmās60 (IZM dati). Tomēr, progresu šajā 
virzienā apdraud jauniešu pamatprasmju zemais līmenis 
pamatizglītības noslēgumā. 2005.gadā PI iestādēs 647 
audzēkĦi tika uzĦemti ar nepabeigtu pamatizglītību, kā 
arī ir liels no PI iestādēm atskaitīto jauniešu īpatsvars. 

48.  252. paragrāfs 

(skatīt iepriekš) 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

izteikt 2.3.1.7. sadaĜas 252.punktu šādā redakcijā: 

„252. audzēkĦu īpatsvara pieaugumu profesionālās 
izglītības programmu apguvē apdraud jauniešu 
pamatprasmju zemais līmenis pamatizglītības 
noslēgumā – 2005.gadā PI iestādēs 647 audzēkĦi tika 
uzĦemti ar nepabeigtu pamatizglītību, ir liels no PI 
iestādēm atskaitīto jauniešu īpatsvars”;   

IzM piekrīt, ka, izvairoties no dublēšanās, tiek dzēsts 
251. paragrāfs. 

Dzēsts 251.paragrāfs 

49.  Attēls Nr. 19 „Atskaitīšanas iemeslu raksturojums 
(īpatsvars % no kopējā atskaitīto audzēkĦu skaita)” 
(pēc 253.paragrāfa) 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Attēlā Nr.19 sniegt datus par atskaitīto audzēkĦu skaitu 

Lielākā audzēkĦu daĜa tiek atskaitīta pirmajos divos 
kursos: 2001.gadā tika atskatīti 76,4 %, 2004.gadā – 
71,8% no kopējā atskaitīto audzēkĦu skaita. Vērojama 
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arī dzimuma griezumā 

Izmantojot IZM sniegtos datus, LM ierosina papildināt 
253.paragrāfu ar teikumu šādā redakcijā: 

„V ērojama pastāvīga tendence, ka no kopējā 
profesionālās vidējās izglītības programmās atskaitīto 
skaita zēni sastāda gandrīz divas trešdaĜas (64%). Arī 
profesionālajā izglītībā kopumā un vispārizglītojošās 
dienas skolās atskaitīto vidū vairākums ir zēni.61”. 

Puses piekrīt piedāvātajai redakcijai. Ievietota jauna 
rindkopa. 

pastāvīga tendence, ka no kopējā profesionālās vidējās 
izglītības programmās atskaitīto skaita zēni sastāda 
gandrīz divas trešdaĜas (64%). Arī profesionālajā 
izglītībā kopumā un vispārizglītojošās dienas skolās 
atskaitīto vidū vairākums ir zēni.62 

Amatu izglītības ietvaros var apgūt 157 amatus, 
apgūstot profesiju zeĜĜa un meistara līmenī, taču no šīm 
iespējām pašreiz tiek izmantota puse. ZeĜĜa un meistara 
diplomu gadā apgūst vidēji 400 dažāda vecuma cilvēku, 
no tiem lielākā daĜa jauniešu amata zeĜĜa kvalifikāciju 
iegūst paralēli mācībām līdzīgās profesionālās izglītības 
programmās. Latvijā nepietiekami tiek izmantotas 
iespējas apgūt amatu mācekĜa statusā pie amatnieka vai 
individuāli darba vietā, apvienojot amata apguvi ar 
mācībām, piemēram, vakarskolā, tādejādi paplašinot 
darba prasmju apguves iespējas jauniešiem. 

50.  254. paragrāfs 

Statistika liecina, ka Ĝoti liels skaits audzēkĦu 
pārtrauc mācības, jo ăimenes un bāreĦu finansiālais 
stāvoklis nedod iespēju dzīvot izglītības iestādes 
dienesta viesnīcā un segt transporta izdevumus 
braucieniem uz mājām. Atšėirībā no augstskolu un 
koledžu studentiem vidējā izglītības pakāpē 
kreditēšanas sistēma netiek piemērota. 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

2.3.7.1. sadaĜas 254.punktu papildināt ar teikumu šādā 
redakcijā: „Liela daĜa audzēkĦu profesionālās izglītības 
iestādēs iestājas ar vājām zināšanām un zemu motivāciju 
mācīties, pārsvarā izglītojamie ir no maznodrošinātām 
vai sociāli nelabvēlīgām ăimenēm. Līdz ar to vērojama 
profesionālās izglītības prestiža mazināšanās. 
Nepieciešams uzlabot audzēkĦu sociālos apstākĜus, 
palielinot stipendijas un sedzot dienesta viesnīcu 
pakalpojumus.”; 

IzM piedāvā jaunu redakciju, neietverot uzdevumus. 
Puses vienojas par piedāvāto redakciju. 

IZM dati liecina, ka liela daĜa audzēkĦu profesionālās 
izglītības iestādēs iestājas ar vājām zināšanām un zemu 
motivāciju mācīties, liels izglītojamo īpatsvars ir no 
maznodrošinātām vai sociāli nelabvēlīgām ăimenēm. 
ěoti liels skaits audzēkĦu pārtrauc mācības, jo ăimenes 
un bāreĦu finansiālais stāvoklis nedod iespēju dzīvot 
izglītības iestādes dienesta viesnīcā un segt transporta 
izdevumus braucieniem uz mājām. Atšėirībā no 
augstskolu un koledžu studentiem vidējā izglītības 
pakāpē kreditēšanas sistēma netiek piemērota. 

51.  258. paragrāfs 

Latvijas nacionālās observatorijas dati (2004.gads) 
liecina, ka profesionālās izglītības absolventu 
bezdarbnieku īpatsvars pēdējo 4 gadu laikā ir 
samazinājies par gandrīz 1%. Dati rāda, ka jaunieši, 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Papildināt situācijas aprakstu un problēmu formulējumu 
ar Nacionālajā rīcības plānā nabadzības un sociālās 
atstumtības mazināšanai identificētajām sociālās 
atstumtības riskam pakĜautām grupām tieši izglītības 

Jauns paragrāfs aiz 336. paragrāfa 

Ierobežotas iespējas iegūt profesionālo izglītību ir 
Latvijas cietumos. Tas savukārt rada nopietnus šėēršĜus 
personu integrācijai darba tirgū pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma vietas. 2004.gadā profesionālās izglītības 
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kuri iegūst kvalifikāciju, spēj iekĜauties darba tirgū 
vai turpināt izglītību. 

jomā: ieslodzītie– izglītības, īpaši profesionālās, 
pieejamība ieslodzījuma vietās, etniskās minoritātes– 
izglītības, īpaši pamatizglītības, nodrošināšana čigāniem 

Tiek ierosināts papildināt situācijas aprakstu aiz 
258.paragrāfa ar jaunu rindkopu šādā redakcijā: 

„Ierobežotas iespējas iegūt profesionālo izglītību ir 
Latvijas cietumos. Tas savukārt rada nopietnus šėēršĜus 
personu integrācijai darba tirgū pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma vietas. 2004.gadā profesionālās izglītības 
programmu apgūšanai brīvības atĦemšanas vietās 14 
izglītības programmās uzĦemti 250 ieslodzītie. 5 
brīvības atĦemšanas vietās ieslodzītajiem tika organizēta 
profesionālā apmācība.63 ”. 

Puses piekrīt piedāvātajai redakcijai, ievietojot jaunu 
rindkopu aiz 336.rindkopas. 

programmu apgūšanai brīvības atĦemšanas vietās 14 
izglītības programmās uzĦemti 250 ieslodzītie. 5 
brīvības atĦemšanas vietās ieslodzītajiem tika organizēta 
profesionālā apmācība. 

52.  259.paragrāfs 
Profesionālās izglītības programmu pārklājums 

 

VKanc [02.12.2005 Nr. 56 / VSS - 1665] 

ApakšsadaĜā „Profesionālās izglītības piedāvājumu 
atbilstība pieprasījumam tautsaimniecībā” lūdzam 
precizēt punktu nr.259 un apakšsadaĜā „Profesionālās 
izglītības programmu saturs” punktu nr.262. 

Puses vienojas par IzM piedāvātu redakciju. 

Profesionālās izglītības programmu pārklājums 
(pieejamība) teritoriālā aspektā ir apmierinoša. 

53.  261. paragrāfs 

Absolventu struktūra reăionālā un nozaru griezumā 
pierāda, ka PI programmu piedāvājums ir 
apmierinošs, tomēr, atbilstoši pieaugošajam 
pakalpojumu īpatsvaram pakalpojumu sfērā, 
absolventu (audzēkĦu) skaits pakalpojumu nozarē 
nav pietiekams. Mašīnbūves un metālapstrādes 
asociācijas un Latvijas lauksaimniecības universitātes 
veiktie pētījumi mašīnbūves un metālapstrādes, kā arī 
lauksaimniecības nozarēs liecina, ka valsts 
tautsaimniecības attīstībai nepieciešams palielināt 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

2.3.1.7. sadaĜas 261.punktu papildināt ar teikumu šādā 
redakcijā: „InženierzinātĦu un tehnisko zinātĦu profesiju 
apguvi kavē nepietiekami kvalitatīva un savlaicīga 
zināšanu, prasmju un iemaĦu apguve matemātikā un 
dabaszinībās vispārējās un profesionālās izglītības 
programmās. Profesionālās izglītības iestāžu 
materiāltehniskā bāze neatbilst mūsdienu prasībām, un 
mācību literatūra ir nepietiekama dabaszinātĦu 
kvalitatīvai apguvei.”; 

Absolventu struktūra reăionālā un nozaru griezumā 
pierāda, ka PI programmu piedāvājums ir apmierinošs, 
tomēr, atbilstoši pieaugošajam pakalpojumu īpatsvaram 
pakalpojumu sfērā, absolventu (audzēkĦu) skaits 
pakalpojumu nozarē nav pietiekams. Mašīnbūves un 
metālapstrādes asociācijas un Latvijas lauksaimniecības 
universitātes veiktie pētījumi mašīnbūves un 
metālapstrādes, kā arī lauksaimniecības nozarēs liecina, 
ka valsts tautsaimniecības attīstībai nepieciešams 
palielināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkĦu 
skaitu šajās nozarēs. 
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profesionālās izglītības iestāžu audzēkĦu skaitu šajās 
nozarēs. 

Puses vienojas par IzM piedāvātu redakciju. Dati liecina, ka meitenes vairāk izvēlas apgūt 
humanitāro zinātĦu un mākslas profesionālās izglītības 
programmas (73% no audzēkĦiem), sociālās zinātnes, 
komerczinības un tiesības (77% no audzēkĦiem) un 
veselības aprūpi un sociālo labklājību (93% no 
audzēkĦiem). Zēni biežāk kā meitenes izvēlas studēt 
inženierzinātnes, ražošanu un būvniecību (87% no 
audzēkĦiem), tehnoloăijas, dabaszinātnes un 
matemātiku (85% audzēkĦu).  

Tehnisko speciālistu sagatavošanu  kavē gan zemas 
jauniešu sekmes tehniskajos un eksaktajos priekšmetos, 
gan profesionālās izglītības satura,  iestāžu 
materiāltehniskās bāzes un mācību aprīkojuma 
neatbilstība, gan tendence, ka no profesionālajām 
skolām atskaitīto audzēkĦu lielu īpatsvaru veido zēni.   

Palielinot finansējumu inženierzinātĦu un dabas zinātĦu 
nozarēs, bet vienlaicīgi neveicot pasākumus, lai 
popularizētu abu dzimumu vienlīdzīgu iesaisti šo 
izglītības programmu apguvē un neuzlabojot jauniešu 
sekmes tehniskajos un eksaktajos priekšmetos, pastāv 
drauds, ka kvalificētu speciālistu skaits nepalielināsies.  

54.  262. paragrāfs 

Profesionālās izglītības satura atbilstību darba tirgus 
prasībām nodrošina profesiju standartu esamība un 
aktualitāte. Darba devēju organizācijas pašlaik nespēj 
uzĦemties pilnu atbildību par profesiju standartu un 
kompetenču aprakstu izstrādi. TādēĜ šo darbu pašlaik 
veic IZM. IZM reăistrs liecina, ka profesiju standarti 
ir apstiprināti 66.% kvalifikāciju, ko var 
profesionālās izglītības programmās. Būtiska 
problēma, kas kavē mērėtiecīgus ieguldījumus 
profesionālajā un augstākajā izglītībā ir nepietiekami 
skaidri definēts tautsaimniecības sektoru 
pieprasījums vidējā termiĦā. Netiek veikti pētījumi 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

2.3.1.7. sadaĜas 262.punktu papildināt ar teikumu šādā 
redakcijā: „Nepietiek resursu profesionālās izglītības 
satura modernizācijai.”; 

Puses vienojas par IzM piedāvātu redakciju 262. un 263. 
rindkopai. 

Profesionālās izglītības satura atbilstību darba tirgus 
prasībām sekmē profesiju standartu esamība un 
aktualitāte. IZM reăistrs liecina, ka profesiju standarti ir 
apstiprināti 66% kvalifikāciju, ko var iegūt profesionālās 
izglītības programmās. Tomēr augstais jauniešu 
bezdarba līmenis (2004.gadā 19% vecumā no 15-24 
gadiem) un Nodarbinātības valsts aăentūras rādītāji par 
bezdarbniekiem – profesionālo izglītības iestāžu 
absolventiem liecina, ka jauniešu galvenais bezdarba 
cēlonis ir nepietiekamā vai darba tirgus prasībām 
neatbilstošā izglītība, kuru papildina profesionālo 
prasmju trūkums. CēloĦi profesionālās izglītības satura 
neatbilstībai darba tirgus prasībām ir – nepietiekamā 
sadarbība ar darba devējiem (īpaši mācību darba prakšu 
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par darba tirgū aktuālajām un tautsaimniecībā 
nākotnē nepieciešamajām kompetencēm. 

55.  262. .paragrāfs 
(skatīt iepriekš) 

VKanc [02.12.2005 Nr. 56 / VSS - 1665] 

ApakšsadaĜā „Profesionālās izglītības piedāvājumu 
atbilstība pieprasījumam tautsaimniecībā” lūdzam 
precizēt punktu nr.259 un apakšsadaĜā „Profesionālās 
izglītības programmu saturs” punktu nr.262. 

Puses vienojas par IzM piedāvātu redakciju 262. un 263. 
rindkopai. 

56.  262. .paragrāfs 
(skatīt iepriekš)  

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Rindkopā nr. 262. nepieciešama kritiskāka pieeja, 
atspoguĜojot reālo situāciju. Ja viena no nodarbinātības 
problēmām valstī ir darbaspēka kvalifikācijas 
neatbilstība darba tirgus prasībām, tad nevar apgalvot, 
ka PI saturs tām atbilst. Nepieciešams precīzāks 
pamatojums un situācijas analīze, kā arī kritiskāka 
pieeja. 

Puses vienojas par IzM piedāvātu redakciju 262. un 263. 
rindkopai. 

57.  262. .paragrāfs 
(skatīt iepriekš) 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

izteikt 2.3.1.7. sadaĜas 262.punkta 4.teikumu šādā 
redakcijā: „IZM reăistrs liecina, ka profesiju standarti ir 
apstiprināti 66% kvalifikāciju, ko var iegūt profesionālās 
izglītības programmās”; 

Puses vienojas par IzM piedāvātu redakciju 262. un 263. 
rindkopai. 

organizēšanā), kā arī nepietiekami skaidri definēts 
vidēja termiĦa tautsaimniecības pieprasījums pa 
sektoriem, ko apgrūtina vidēja  un ilgtermiĦa darba 
tirgus prognozēšanas sistēmas neesamība valstī. Darba 
devēju organizācijas pašlaik nespēj uzĦemties pilnu 
atbildību par profesiju standartu un kompetenču 
aprakstu izstrādi. 

 

Lai veicinātu sadarbību ar Sociālajiem partneriem, 
izveidotas Reăionālās profesionālās izglītības un 
nodarbinātības padomes Kurzemē, Dienvidlatgalē, 
Vidzemē un Zemgalē un izstrādāti RPINP darba plāni, 
kas apstiprināti Profesionālās izglītības un 
nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē. 
Tomēr materiālā bāze un cilvēkresursu nodrošinājums 
joprojām ir nepietiekams, lai nodrošinātu RPINP 
pilnvērtīgu un efektīvu darbību profesionālās izglītības 
koordinācijā un sadarbību ar vietējām nodarbinātības 
institūcijām un pašvaldībām reăionos. 

 

58.  266.paragrāfs 
Modernizējoties izglītības iestāžu materiāli 
tehniskajam nodrošinājumam, profesionālās 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Saistībā ar 266. rindkopu, lūdzam precizēt: 

Laikā no 2000. līdz 2003. gadam Pasaules Bankas 
projekta līdzekĜi - aptuveni 3 miljoni latu tika ieguldīti 
17 profesionālās izglītības iestāžu ēku renovācijā. 
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izglītības iestādes kĜūs „pievilcīgākas”, kā rezultātā 
palielināsies profesionālās izglītības prestižs 
sabiedrībā un audzēkĦu skaits profesionālās izglītības 
programmās, samazināsies iedzīvotāju skaits ar zemu 
pamatprasmju līmeni, kā arī izglītības iestāžu 
nepabeigušo skaits; būs iespējams valsts līdzekĜus 
novirzīt bezdarbnieku apmācībai tuvāk dzīvesvietai, 
tiks sekmēta personu ar īpašām vajadzībām 
iesaistīšanos darba tirgū, samazināsies jauniešu 
migrācija. Palielinoties izglītības un apmācību 
kvalitātei, reăiona uzĦēmumi iegūs kvalificētāku un 
konkurētspējīgāku darbaspēku. 

- salīdzinot ar augstāk minēto veidojas pretruna – zemais 
pamatprasmju līmenis izlīdzināms ar atbilstošām 
izglītības programmām, par ko nav minēts, jo tikai ar 
materiāli tehniskā nodrošinājuma modernizēšanu to 
īstenot problemātiski; 

Puses vienojas par IzM piedāvātu redakciju 265. un 266. 
rindkopai. 

59.  266. .paragrāfs (skatīt iepriekš) EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Saistībā ar 266. rindkopu, lūdzam precizēt: 

- kā plānots nodrošināt valsts līdzekĜus novirzīšana 
bezdarbnieku apmācībai tuvāk dzīvesvietai - vai 
veidojot jaunas iestādes? 

EM piekrīt FM, ka aspekts neattiecas uz NSID situācijas 
analīzi.  

60.  266.paragrāfs (skatīt iepriekš) 

268.paragrāfs 
Salīdzinājumam 2001.gadā audzēkĦu skaits uz 1 
datoru / interneta pieslēgumu: ES vidēji – 8,6 / 14,9; 
Nīderlandē – 9,1 / 15,4; Somijā – 6,8 / 7,5; Īrijā- 8,3 / 
13,1; Dānijā – 1,5 / 2,0. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Rindkopā nr. 268 nepietiekami atspoguĜota situācija par 
materiāli tehnisko nodrošinājumu, atstājot 266. rindkopu 
bez pamatojuma. Nepieciešams norādīt, kā tiks 
modernizēts PI iestāžu nodrošinājums. Iepriekš 
norādītais investīciju apjoms ir vairāk kā nepietiekams, 
lai uzlabotu situāciju, pie kam uzlabojumi paredzēti 
mazāk kā trešajā daĜā iestāžu. Šajā situācijā jāpārdomā, 
kādā jomā nosakāmas prioritātes un vai nepieciešama 
turpmāka nodarbinātības pasākumu veicināšanā 
iesaistīto institūciju Nodarbinātības valsts dienesta, 
Profesionālās karjeras izvēles valsts aăentūras un Valsts 
darba inspekcijas infrastruktūras finansēšanu Eiropas 

Ikgadējais valsts budžeta finansējums pamatā tiek 
izmantots, lai segtu izglītības iestāžu kārtējos izdevumus 
- apkuri un komunālos maksājumus, pedagogu algas u.c. 
Nopietns ēku kapitālais remonts, iekārtu un mācību 
līdzekĜu iegāde un modernizēšana galvenokārt tiek 
īstenota izmantojot starptautisko projektu resursus (no 
valsts budžeta katru gadu tiek ieguldīti aptuveni 0,2 
milj. latu profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras 
uzlabošanā). 2004.-2006.gada laikā plānots ieguldīt 3,1 
milj. latu Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzekĜu 28 
profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā 
(aptuveni 1/3 daĜa no profesionālās izglītības iestādēm), 
tajā skaitā – 28 profesionālās izglītības programmu 
materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveidei. Katrā 
reăionā viena izglītības iestāde tiks pielāgota personām 
ar kustības traucējumiem. Atsevišės jautājums ir darba 
aizsardzības prasību ievērošana profesionālās izglītības 
iestādēs – vienai izglītības iestādei nepieciešams vidēji 
0,1 milj. latu. Līdz šim profesionālās izglītības iestādēs 
nav tikuši būtiski uzlaboti mācību kabineti. 
DabaszinātĦu kabinetu un laboratoriju iekārtošanai ir 
nepieciešami vairāk nekā 6 milj. latu. 2004. – 2005.gada 
plānošanas periodā atbalstu dabaszinātĦu kabinetu 
aprīkošanai saĦem tikai viena skola. 

 

Lai profesionālās izglītības iestādes kĜūtu 
„pievilcīgākas”, celtos to prestižs sabiedrībā  un 
palielinātos audzēkĦu skaits profesionālās izglītības 
programmās, nepieciešams ne tikai uzlabot izglītības 
programmu saturu, bet arī modernizēt mācību materiāli 
tehnisko bāzi, sadarbojoties ar darba devējiem, izmantot 
jaunākās tehnoloăijas mācību praksēs. Lai samazinātu 
iedzīvotāju skaitu ar zemu pamatprasmju līmeni un 
izglītības iestāžu nepabeigušo skaitu, nepieciešams 
izstrādāt un īstenot izlīdzinošas izglītības programmas, 
kas Ĝautu apgūt profesionālo izglītību iedzīvotājiem ar 
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Sociālā fonda ietvaros. 

EM piekrīt FM, ka aspekts neattiecas uz NSID situācijas 
analīzi, bet būtu norādāms OP. 

nepabeigtu pamatizglītību. Būtiski sekmēt arī izglītības 
piedāvājuma nodrošinājumu pēc iespējas tuvu dzīves 
vietai un sociālā riska atstumtības grupu integrēšanu 
profesionālās izglītības apguvē. Būtiski uzlabojot 
profesionālās izglītības kvalitāti un materiāli tehnisko 
nodrošinājumu samazināsies jauniešu bezdarbnieku 
skaits, darbaspēka kvalifikācija atbildīs darba tirgus 
prasībām. 

61.  Attēls Nr. 21 „Pedagogu vecuma struktūra 
procentos” (pēc 269.paragrāfa) 

 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Attēlu Nr. 21 papildināt ar datiem tabulā dzimumu 
griezumā 

Izmantojot IZM sniegtos datus, LM ierosina papildināt 
269.paragrāfu ar teikumu šādā redakcijā: 

„L īdzīgi kā visā izglītības sistēmā kopumā, 
profesionālās izglītības iestāžu pedagogu vidū dominē 
sievietes (70% 2004./2005.m.g.).64”.  

Puses piekrīt piedāvātajai redakcijai.  

Papildus tam puses vienojas par IzM redakciju 
rindkopas pēdējam teikumam. 

Samazinās jaunu pedagogu un palielinās gados vecāku 
pedagogu īpatsvars profesionālās izglītības iestādēs. 
Salīdzinoši zemā atalgojuma dēĜ, problemātiski 
piesaistīt jaunus cilvēkus no ražošanas. Līdzīgi kā visā 
izglītības sistēmā kopumā, profesionālās izglītības 
iestāžu pedagogu vidū dominē sievietes (70% 
2004./2005.m.g.).65 Profesionālās izglītības pedagogiem 
netiek pietiekoši nodrošināta tālākizglītība (ja tiek 
piedāvāti kursi 25 klausītājiem, piesakās vidēji 36; 
pieprasījums pārsniedz piedāvājumu par 44%). 

 

62.  276. paragrāfs 
2004./2005.a.g. studējošo kopskaits bija 130 693, kas 
bija par 46% vairāk kā 1999.gadā. Studentu skaits uz 
10 000 iedzīvotājiem 2004./2005.a.g. sākumā bija 
556, kas ir otrais augstākais rādītājs pasaulē 
(salīdzinājumam: ES vidēji – 371, Lietuvā 530, 
Igaunijā – 490, Somijā – 520, Zviedrijā – 390, Vācijā 
– 250, Polijā - 410, Krievijā – 410, Baltkrievijā – 320 
studējošie uz 10000 iedzīvotājiem). Lai arī šis ir 
augsts rādītājs, tomēr lielā mērā tas skaidrojams ar 
zemo vidējās profesionālās izglītības prestižu, ar 
zemo arodu prestižu, un ierobežotas ekonomiskās 
aktivitātes faktoriem valstī kopumā, kas liek 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Tabulu Nr. 9 papildināt ar datiem dzimumu griezumā 

LM ierosina datus dzimumu griezumā iekĜaut nevis 
tabulā Nr.9, bet 276.paragrāfā, papildinot pirmo 
teikumu. Datu interpretācija seko 279.paragrāfā. 

IZM: Iespējams papildināt ar datiem:  

„Studentu skaits 2004./2005.ak.g. 130693, t.sk. sievietes 
82539. 
Studējošo skaits pa izglītības tematiskajām grupām: 
Kopā 
T.sk.sievietes 

2004./2005.a.g. studējošo kopskaits bija 130 693 (no 
tiem 63% jeb 82 539 sievietes), kas bija par 46% vairāk 
kā 1999.gadā. Studentu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem 
2004./2005.a.g. sākumā bija 556, kas ir otrais augstākais 
rādītājs pasaulē (salīdzinājumam: ES vidēji – 371, 
Lietuvā 530, Igaunijā – 490, Somijā – 520, Zviedrijā – 
390, Vācijā – 250, Polijā - 410, Krievijā – 410, 
Baltkrievijā – 320 studējošie uz 10000 iedzīvotājiem). 
Lai arī šis ir augsts rādītājs, tomēr lielā mērā tas 
skaidrojams ar zemo vidējās profesionālās izglītības 
prestižu, ar zemo arodu prestižu, un ierobežotas 
ekonomiskās aktivitātes faktoriem valstī kopumā, kas 
liek jauniešiem izvēlēties izglītības turpināšanu pēc 
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jauniešiem izvēlēties izglītības turpināšanu pēc 
vidējās izglītības iegūšanas, lai maksimāli 
nodrošinātu priekšnosacījumus savai tālākai darba 
dzīvei. Augstais studējošo skaits nenorāda uz augstu 
izglītības kvalitāti, ko apliecina arī ierobežotais 
publiskais finansējums uz vienu studējošo. 

Tabula Nr. 9: Augstākā izglītība Latvijā (pēc 
276.paragrāfa) 

 Latvija ES vidēji 

Studentu skaits 
uz 10000 
iedzīvotājiem 

556 371 

Augstākās 
izglītības 
kopējais 
finansējums 
pret IKP 

1,5 % 1,1 % 

Tajā skaitā 
publiskais 
finansējums 
pret IKP 

0,6 % 0,9 % 

 

Pedagoăija 17548 
15059 
Humanitārās zinātnes un māksla 8851 6937 
Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības 71523 
46980” 

Rindkopa redakcionāli precizēta. 

vidējās izglītības iegūšanas, lai maksimāli nodrošinātu 
priekšnosacījumus savai tālākai darba dzīvei. Augstais 
studējošo skaits nenorāda uz augstu izglītības kvalitāti, 
ko apliecina arī ierobežotais publiskais finansējums uz 
vienu studējošo. 

63.  272.paragrāfs 
Lai to nodrošinātu, ir jārada iespēja profesionālās 
izglītības iestāžu pedagogiem stažēties uzĦēmumos. 
Sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm 
uzĦēmumos ir jāveido atbalsta struktūras pedagogu 
stažēšanās īstenošanai. Ir jāatrod iespēja finansiāli 
stimulēt uzĦēmumu darbiniekus, kuri piedalās 
izglītošanas procesā. 

263. paragrāfs 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Lūdzam papildināt 272. rindkopu norādot, ka svarīgi 
mainīt pieeju arī audzēkĦu darba prakšu organizēšanas 
procesam, nodrošinot sadarbību ar darba devēju, kas PI 
sadaĜā vispār netiek apskatīts. 

Puses vienojas par IzM piedāvātu redakciju 
263.rindkopā. 

Lai veicinātu sadarbību ar Sociālajiem partneriem, 
izveidotas Reăionālās profesionālās izglītības un 
nodarbinātības padomes Kurzemē, Dienvidlatgalē, 
Vidzemē un Zemgalē un izstrādāti RPINP darba plāni, 
kas apstiprināti Profesionālās izglītības un 
nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē. 
Tomēr materiālā bāze un cilvēkresursu nodrošinājums 
joprojām ir nepietiekams, lai nodrošinātu RPINP 
pilnvērtīgu un efektīvu darbību profesionālās izglītības 
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Attiecībā uz Sociālo partneru iesaisti ir vērojams 
progress Reăionālo profesionālās izglītības un 
nodarbinātības padomju izveidē, ir apstiprināti 
sekretariātu vadītāji Kurzemē, Dienvidlatgalē, 
Vidzemē un Zemgalē, Apzināti un izveidoti RPINP 
sastāvi un nolikumu projekti - saskaĦoti 
Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās 
sadarbības apakšpadomē, Izstrādāti RPINP darba 
plāni. Tomēr materiālā bāze un cilvēkresursu 
nodrošinājums joprojām ir nepietiekams, lai 
nodrošinātu Reăionālo profesionālās izglītības un 
nodarbinātības padomju pilnvērtīgu darbību 
profesionālās izglītības koordinācijā reăionos. 

koordinācijā un sadarbību ar vietējām nodarbinātības 
institūcijām un pašvaldībām reăionos. 

64.  273.paragrāfs 
Kvalifik ācijas eksāmenu rezultāti rāda, ka 
kvalifikācijas eksāmenu vidējie rādītāji uzlabojas, 
2005.gadā kvalifikāciju ieguvušo audzēkĦu īpatsvars 
ir 94% (2004.gadā – 92%). Sliktākie rādītāji ir 
inženierzinātĦu programmās, tajā skaitā ar 
specializāciju lauksaimniecībā, kurās ir nepieciešams 
salīdzinoši dārgs mācību tehniskais nodrošinājums.
 Tajā pašā laikā darba devējus neapmierina 
izglītības programmu piedāvājuma un kvalifikācijas 
prasību neatbilstība mūsdienu ražošanas prasībām. 
Šo pretrunu izskaidrojums ir kvalifikācijas eksāmenu 
organizācijā. Ierobežotais materiāli tehniskais 
nodrošinājums un salīdzinošais mazais eksaminācijas 
laiks nedod iespēju kvalifikācijas eksāmenu laikā 
pārbaudīt audzēkĦu prasmes visās profesiju 
standartos minētajās prasībās. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Rindkopā nr. 273 lūdzam precizēt apgalvojumu „tajā 
pašā laikā darba devējus neapmierina izglītības 
programmu piedāvājuma un kvalifikācijas prasību 
neatbilstība mūsdienu ražošanas prasībām,” kas ir 
pretrunā ar 262. rindkopu, kur apgalvots pretējais. 
Papildus lūdzam norādīt, ka problēmas ir ne tikai 
kvalifikācijas eksāmenu organizācijā (eksāmens kā 
pārbaude konstatē iemācīto), bet tātad problēma arī 
programmu saturā. 

Iebildums Ħemts vērā. Puses vienojas par IzM piedāvātu 
redakciju. 

Kvalifik ācijas eksāmenu rezultāti rāda, ka kvalifikācijas 
eksāmenu vidējie rādītāji uzlabojas, 2005.gadā 
kvalifikāciju ieguvušo audzēkĦu īpatsvars ir 94% 
(2004.gadā – 92%). Tomēr darba devējus neapmierina 
kvalifikācijas eksaminācijas prasību, tajā skaitā 
materiāltehniskās vides un izmantojamo materiālu, 
neatbilstība mūsdienu ražošanas prasībām un situācijai, 
kā arī kvalifikācijas eksāmenu nepietiekamais ilgums, 
kura laikā nav iespējams pārbaudīt audzēkĦu prasmes 
atbilstoši profesiju standartos noteiktajām prasībām. 

65.  274.paragrāfs 
Galvenās problēmas:  

- Profesionālās orientācijas un jauniešu motivācijas 
trūkumu dēĜ ir nepietiekams PI studējošo īpatsvars un 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Papildināt 274. rindkopu papildināt ar šādu 
apakšpunktu:  

„profesionālās izglītības programmu apjoms un 

Galvenās problēmas:  
• Profesionālās orientācijas, jauniešu motivācijas 

un  profesionālās izglītības pievilcības trūkuma 
dēĜ ir nepietiekams PI studējošo īpatsvars. 
Profesionālajā izglītībā pieaug jauniešu skaits ar 
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zemas pamatprasmes.  

- Sadarbība starp profesionālās izglītības iestādēm un 
darba devējiem ir nepietiekama. Darba devējiem 
trūkst stimulu Ħemt praksē profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkĦus un nodrošināt stažēšanās iespējas 
pedagogiem.  

- Netiek veikta pietiekam nozaru izpēte, kvalifikāciju 
struktūru izveidei, profesijas standartu un centralizēto 
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādei 
un to īstenošanai nepieciešamajā daudzumā. 

- Reăionos profesionālās izglītības iestāžu ēkas ir 
fiziski novecojušas, ēku uzturēšanai nepieciešami 
lieli finanšu resursi. Mācību materiālā bāze nedod 
iespēju apgūt darba tirgum nepieciešamās 
profesionālās zināšanas un prasmes. Izglītības 
iestādes nav piemērotas cilvēku ar kustību 
traucējumiem vajadzībām. 

- Profesionālās izglītības iestādes daudzos gadījumos 
veic sociālu, nevis izglītojošu funkciju, pieaug 
pedagoăiskās korekcijas programmu skaits. 

studējošo skaits netiek plānots atbilstoši darba tirgus 
pieprasījumam.” 

Puses vienojas par IzM piedāvātu redakciju. 

66.  274.paragrāfs (skatīt iepriekš) LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Papildināt situācijas aprakstu un problēmu formulējumu 
ar Nacionālajā rīcības plānā nabadzības un sociālās 
atstumtības mazināšanai identificētajām sociālās 
atstumtības riskam pakĜautām grupām tieši izglītības 
jomā: ieslodzītie– izglītības, īpaši profesionālās, 
pieejamība ieslodzījuma vietās, etniskās minoritātes– 
izglītības, īpaši pamatizglītības, nodrošināšana 
čigāniem. 

Puses vienojas par IzM piedāvātu redakciju. 

zemām pamatprasmēm un zemu motivāciju 
mācīties, ir augsts no skolas atskaitīto jauniešu 
īpatsvars, īpaši zēnu. Bieži tas ir saistīts ar 
ăimenes nabadzību un sociāliem apstākĜiem. 
Profesionālās izglītības iestādes šajos apstākĜos 
bieži veic vairāk sociālu, nekā izglītojošu 
funkciju.  

• Profesionālās izglītības saturs, pedagogu 
kompetence un programmu īstenošanas kvalitāte  
joprojām neatbilst darba tirgus prasībām, 
nepietiekamā skaitā tiek sagatavoti kvalificēti 
strādnieki un tehniėi tautsaimniecības sektoriem, 
kas strauji attīstās. Profesionālajās izglītības 
programmās ir vērojama audzēkĦu dzimumu 
segregācija, tādejādi pastiprinot horizontālo 
dzimumu segregāciju nodarbinātībā. 

• Sadarbība starp profesionālās izglītības iestādēm 
un darba devējiem ir nepietiekama. Darba 
devējiem trūkst stimulu Ħemt praksē 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkĦus un 
nodrošināt stažēšanās iespējas pedagogiem.  

• Netiek veikta pietiekama nozaru izpēte, 
kvalifikāciju struktūru izveidei, profesijas 
standartu un centralizēto profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādei un to 
īstenošanai nepieciešamajā daudzumā. 

• Profesionālās izglītības iestāžu ēkas ir fiziski 
novecojušas, ēku uzturēšanai nepieciešami lieli 
finanšu resursi. Mācību materiālā bāze nedod 
iespēju apgūt darba tirgum nepieciešamās 
profesionālās zināšanas un prasmes. Izglītības 
iestādes nav piemērotas cilvēku ar kustību 
traucējumiem vajadzībām. 
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67.  279.paragrāfs 
Kā cēloni augstāk minētajai situācijai, pirmkārt, var 
minēt faktu, ka valsts izglītības standarti vidējā 
izglītībā dod iespēju vidusskolniekam izvēlēties arī 
tādus vidējās izglītības programmu virzienus, kuros 
dabas zinātĦu un eksaktie priekšmeti ir pārstāvēti 
minimāli. L īdz ar to ievērojamai daĜai vidusskolu 
beidzēju vidējās izglītības dokumentā un centralizēto 
eksāmenu rezultātos nav novērtējuma priekšmetos, 
kas nepieciešami, lai studijās izvēlētos eksakto, dabas 
zinātĦu un inženierzinātĦu studiju programmas. 
Darba tirgus, profesionālās asociācijas tikai pēdējā 
pusgada laikā skaidri formulē prasības pēc 
speciālistiem savās nozarēs un vēršas ar savu 
pieprasījumu IZM vai pie konkrētām augstskolām un 
koledžām. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

279. rindkopu papildināt ar informāciju par sieviešu 
būtiski lielo īpatsvaru pedagoăijas nozarē, kā arī citās 
sociālajās un humanitārajās nozarēs. 

LM ierosina papildināt 279.paragrāfu ar tekstu šādā 
redakcijā: „Īpaši raksturīgi tas ir sievietēm, kuras pārstāv 
mazāk kā 30% no visiem dabas un inženierzinātnes 
studējošajiem. Latvijā kopumā joprojām novērojama 
studiju nozaru segregācija pēc dzimuma. Lai arī 
studējošo kopskaitā sieviešu īpatsvaram ir tendence 
palielināties (63% 2004./2005.a.g.), analizējot studējošo 
īpatsvaru  studiju nozarēs dzimumu griezumā, redzams, 
ka sievietes dominē izglītības, humanitārās zinātnes un 
mākslas, kā arī veselības aprūpes un sociālās labklājības 
tematiskajās grupās, sastādot 78 - 87% studentu 
kopskaitā66.” 

LM ierosina 279.paragrāfa beidzamo teikumu izdalīt 
atsevišėā paragrāfā. 

Puses vienojas par IzM piedāvāto redakciju, izveidojot 
divas rindkopas.  

 

Kā cēloni augstāk minētajai situācijai, pirmkārt, var 
minēt faktu, ka valsts izglītības standarti vidējā izglītībā 
dod iespēju vidusskolniekam izvēlēties arī tādus vidējās 
izglītības programmu virzienus, kuros dabas zinātĦu un 
eksaktie priekšmeti ir pārstāvēti minimāli. L īdz ar to 
ievērojamai daĜai vidusskolu beidzēju vidējās izglītības 
dokumentā un centralizēto eksāmenu rezultātos nav 
novērtējuma priekšmetos, kas nepieciešami, lai studijās 
izvēlētos eksakto, dabas zinātĦu un inženierzinātĦu 
studiju programmas.  

Īpaši raksturīgi tas ir sievietēm, kuras pārstāv mazāk kā 
30% no visiem dabas un inženierzinātnes studējošajiem. 
Latvijā kopumā joprojām novērojama studiju nozaru 
segregācija pēc dzimuma. Lai arī  studējošo kopskaitā 
sieviešu īpatsvaram ir tendence palielināties (63% 
2004./2005.a.g.), analizējot studējošo īpatsvaru  studiju 
nozarēs dzimumu griezumā, redzams, ka sievietes 
dominē izglītības, humanitārās zinātnes un mākslas, kā 
arī veselības aprūpes un sociālās labklājības 
tematiskajās grupās, sastādot 78 – 87% studentu 
kopskaitā67. 

 

Darba tirgus, profesionālās asociācijas tikai pēdējā laikā 
ir sākušas skaidri formulēt prasības speciālistu skaitam 
un sagatavošanai savās nozarēs un vēršas ar savu 
pieprasījumu IZM vai pie konkrētām augstskolām un 
koledžām. 

68.  281.paragrāfs 
Treškārt – vidējo izglītību beigušajiem ir 
nepietiekošas zināšanas dabas zinātĦu priekšmetos. 
Tam par iemeslu ir vairāki faktori: 

- Neatbilstoši standarti, kas nosaka kā saturu tā arī 
nepieciešamo stundu skaitu noteiktā priekšmetā; 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Papildināt galveno problēmu uzskaitījumu 281.rindkopā 
par nepieciešamību izvērtēt un pārskatīt mācību 
programmu saturu no dzimumu līdztiesības aspekta, tai 
skaitā orientējot meitenes arī uz eksaktajām zinātnēm, 
tāpat kā zēnus uz sociālajām zinātnēm jau skolas 

Minētais apliecina, ka vidējo izglītību ieguvušajiem ir 
nepietiekamas zināšanas dabas zinātĦu priekšmetos. 
Tam par iemeslu ir vairāki faktori: 

- Neatbilstoši standarti, kas nosaka kā saturu tā arī 
nepieciešamo stundu skaitu noteiktā priekšmetā; 

- Centralizēto eksāmenu sistēmas nepilnības, ir 
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- Centralizēto eksāmenu sistēmas nepilnības, ir 
nepieciešami obligātie centralizētie eksāmeni 
matemātikā un dabas zinātĦu priekšmetos; 

- Mācību priekšmetu kabinetu aprīkojums – lielākā 
daĜā skolu tas ir novecojis un ir atjaunojams pilnībā; 

- Mācību grāmatu un mācību līdzekĜu trūkums 
skolās. Ir nepieciešams iegādāties mācību grāmatas, 
lai skolnieki tās varētu saĦemt bezmaksas. 

vecumā. 

LM piedāvātā redakciju 281.rindkopas papildināšanai:  

„- Neskatoties uz vienādajām prasībām zēniem un 
meitenēm mācību priekšmetu standartos, pētījuma68 
rezultāti liecina, ka skolai ir ietekme uz meiteĦu un zēnu 
profesijas izvēli. Mācību procesā tiek nostiprinātas 
tradicionālās dzimumu lomas un izpratne par sievietēm 
un vīriešiem piemērotajām profesijām, kā rezultātā 
meitenes maz izvēlas eksaktos mācību priekšmetus un 
līdz ar to turpmāko karjeru šajā jomā.” 

Puses vienojas par redakciju, svītrojot pirmo teikumu. 

69.  281.paragrāfs (skatīt iepriekš) IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

izteikt 2.3.1.8. sadaĜas 281.punktu šādā redakcijā: 

„281. minētais apliecina, ka vidējo izglītību 
ieguvušajiem ir nepietiekamas zināšanas dabas zinātĦu 
priekšmetos” (svītrojot tālāko 281.punktā iekĜauto 
informāciju); 

Puses vienojas par redakciju, svītrojot pirmo teikumu. 

nepieciešami obligātie centralizētie eksāmeni 
matemātikā un dabas zinātĦu priekšmetos; 

- Mācību priekšmetu kabinetu aprīkojums – lielākā daĜā 
skolu tas ir novecojis un ir atjaunojams pilnībā; 

- Mācību grāmatu un mācību līdzekĜu trūkums skolās. Ir 
nepieciešams iegādāties mācību grāmatas, lai skolnieki 
tās varētu saĦemt bezmaksas. 

- Mācību procesā tiek nostiprinātas tradicionālās 
dzimumu lomas un izpratne par sievietēm un vīriešiem 
piemērotajām profesijām, kā rezultātā meitenes maz 
izvēlas eksaktos mācību priekšmetus un līdz ar to 
turpmāko karjeru šajā jomā. 

 

70.  281.paragrāfs 
(skatīt iepriekš) 

VKanc [02.12.2005 Nr. 56 / VSS - 1665] 

ApakšsadaĜā “Augstākās izglītības piedāvājuma 
atbilstība pieprasījumam tautsaimniecībā” iesakām 
izslēgt punktu nr.281, jo tas neattiecas uz sadaĜas saturu. 

FM paskaidro, ka 281.paragrāfs attiecas uz sadaĜas 
saturu. VKanc piekrīt FM viedoklim. 

281 svītrot, daĜa teksta ir ietverta aiz 240. 

71.  293. paragrāfs 

Tendence rāda, ka personu tālāka ekonomiskā 
aktivitāte darba tirgū lielā mērā ir atkarīga no 
atbilstošas tālākizglītības iespējam, lai nodrošinātu 
tādu prasmju apguvi, kas atĜauj sekmīgi konkurēt 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

2.3.1.9. sadaĜā pirms 293.punkta, attiecīgi mainot 
numerāciju, papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā 
„Nevienmērīgā sociāli ekonomiskā attīstība valstī rada 
atšėirīgas iespējas lauku un pilsētu iedzīvotājiem iegūt 

Tendence rāda, ka personu tālāka ekonomiskā aktivitāte 
darba tirgū lielā mērā ir atkarīga no atbilstošas 
tālākizglītības iespējam, lai nodrošinātu tādu prasmju 
apguvi, kas atĜauj sekmīgi konkurēt darba tirgū. Lai 
veicinātu dažādu sabiedrības grupu iespējas iesaistīties 
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darba tirgū. Lai veicinātu dažādu sabiedrības grupu 
iespējas iesaistīties izglītībā, tika plānots izstrādāt 
programmas mācību moduĜu veidā visu līmeĦu 
izglītībai gan pilna laika studijām, gan nepilna laika 
studijām, kā arī tālmācībai. 

kvalitatīvu izglītību mūža garumā. Šo atšėirību pamatā 
ir gan nabadzības un bezdarba izplatība atsevišėās 
teritorijās, gan arī lauku skolu sliktāks nodrošinājums ar 
kvalificētiem pedagogiem un materiāltehnisko bāzi.”; 

 

Puses vienojas par IzM piedāvāto redakciju. 

72.  293. paragrāfs 

(skatīt iepriekš) 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

2.3.1.9. sadaĜas 293.punktu papildināt ar teikumu šādā 
redakcijā: „L īdz šim mūžizglītības iespējas 
iedzīvotājiem dažādās vecuma grupās nav pietiekamas, 
jo nav mūžizglītības motivācijas un politikas 
instrumentu. Nepietiekams profesionāli orientētas 
mūžizglītības piedāvājums, tajā skaitā ekonomiski 
neaktīvajiem iedzīvotājiem.”; 

Puses vienojas par IzM piedāvāto redakciju. 

izglītībā, tika plānots izstrādāt programmas mācību 
moduĜu veidā visu līmeĦu izglītībai gan pilna laika 
studijām, gan nepilna laika studijām, kā arī tālmācībai. 

Nevienmērīgā sociāli ekonomiskā attīstība valstī rada 
atšėirīgas iespējas lauku un pilsētu iedzīvotājiem iegūt 
kvalitatīvu izglītību mūža garumā. 2005.gada augustā 
uzsākta nacionālā programma „Mūžizglītības stratēăijas 
izstrāde un ieviešana”. Programmas ietvaros uzsākts 
pētījums par izglītības pieejamību valstī, tai skaitā 
reăionālā griezumā. Pieaugušo izglītība deleăēta 
pašvaldībām, līdz ar to tās nodrošinājums tieši atkarīgs 
no pašvaldības ekonomiskās kapacitātes. 

73.  295. paragrāfs 

Bezdarbnieku skaits valstī liecina par neatbilstību 
starp izglītības programmu piedāvājumu un darba 
tirgus pieprasījumu. Nepietiekamas svešvalodu 
zināšanas un prasmes izmantot modernās 
tehnoloăijas, kā arī uzĦēmējdarbības principu 
nezināšana kavē iesaistīšanos mūžizglītībā un darba 
tirgū. Līdz šim mūžizglītības iespējas iedzīvotājiem 
dažādās vecuma grupās nav pietiekamas, jo nav 
mūžizglītības politikas instrumentu. Vāji attīstīta 
neformālās izglītības sistēma, sabiedrībā ir 
sašaurināta izpratne par neformālo izglītību, jo ir 
nepietiekams profesionāli orientētas mūžizglītības 
piedāvājums. 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

2.3.1.9. sadaĜu aiz 295.punkta, attiecīgi mainot 
redakciju, papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā: 
„Valstī trūkst vienotas pieejas un sistēmas pedagogu 
tālākizglītības organizēšanai. Netiek pietiekamā skaitā 
sagatavoti skolotāju tālākizglītotāji. Ar ī pedagogu 
tālākizglītības programmas ir pārāk sadrumstalotas un 
nav uz mērėi orientētas. Līdz ar to var secināt, ka 
sadarbība ar pedagoăiskajām augstskolām ir 
nepietiekama. Lai pilnībā nodrošinātu izglītības satura 
reformas īstenošanu pamatizglītībā, nepieciešams 
paaugstināt valsts budžeta finansējumu līdz Ls 550 000 
pedagogu tālākizglītības programmu izstrādei un 
īstenošanai. Nepietiekamā valsts finansējuma dēĜ 
pedagogu profesionālās prasmes un tālākizglītības 
iespējas ir ierobežotas, taču ir nepieciešama analīze par 
esošo resursu izmantošanas efektivitāti. Zemās 

Bezdarbnieku skaits valstī liecina par neatbilstību starp 
izglītības programmu piedāvājumu un darba tirgus 
pieprasījumu. Nepietiekamas svešvalodu zināšanas un 
prasmes izmantot modernās tehnoloăijas, kā arī 
uzĦēmējdarbības principu nezināšana kavē iesaistīšanos 
mūžizglītībā un darba tirgū. Līdz šim mūžizglītības 
pieejamība iedzīvotājiem dažādās vecuma grupās nav 
pietiekama, vāji ir attīstīta neformālās izglītības sistēma 
(sabiedrībā ir sašaurināta izpratne par neformālo 
izglītību), ir nepietiekams profesionāli orientētas 
mūžizglītības piedāvājums. 

Jau nodarbinātībā esošu darbinieku nepietiekamā 
tālākizglītība un darba devēju investīcijas cilvēkresursos 
nenotiek pietiekošā apjomā. UzĦēmumu organizētā un 
finansētā savu darbinieku apmācība pārsvarā notiek 
lielajos uzĦēmumos (70% no kopējā apjoma). Visvairāk 
pieaugušo tālākizglītības programmu tiek piedāvāts 
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administratīvās kapacitātes dēĜ netiek savlaicīgi deleăēti 
uzdevumi izstrādāt tālākizglītības saturu un metodiku 
atbilstoši katras pedagogu mērėauditorijas vajadzībām.”; 

IZM nepiekrīt uz ierosina 2.3.1.9. sadaĜu aiz 295.punkta, 
attiecīgi mainot redakciju, papildināt ar jaunu punktu 
šādā redakcijā: „Valstī netiek pietiekamā skaitā 
sagatavoti skolotāju tālākizglītotāj, īpaši mācību 
priek;smetu metodikā, pedagogu tālākizglītības 
programmas ir sadrumstalotas un nav uz mērėi 
orientētas. Sadarbība ar pedagoăiskajām augstskolām ir 
nepietiekama. Nepieciešams uzlabot pedagogu 
sagatavošan,  tālākizglītības saturu un pieejamību,  īpaši 
profesionālajā izglītībā, un pievērst uzmanību 
dabaszinātĦu skolotāju sagatavošanai tuvākajā 
perspektīvi.” 

Puses vienojas par IzM piedāvāto redakciju. 

74.  295.paragrāfs 
(skatīt iepriekš) 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Lūdzam papildināt sadaĜu 2.3.2.4. „Tālākizglītība” ar 
paragrāfu, kas norāda uz privātā sektora lomu 
tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas nodrošināšanā 
(pēc 295. rindkopas):  

„Latvij ā ir zema darba devēju līdzdalība un 
ieinteresētība cilvēkresursu attīstības jomā (sevišėi mazo 
un vidējo komercsabiedrību darbinieku profesionālās 
izaugsmes veicināšanā un mūsdienu prasībām atbilstošu 
prasmju apguves nodrošināšanā). Komercsabiedrību 
organizētā un finansētā savu darbinieku apmācība 
pārsvarā notiek lielajās komercsabiedrībās.” 

Puses vienojas par IzM piedāvāto redakciju. 

sociālajās un humanitārajās zinātnes (kopā 57%), jo tām 
ir salīdzinoši zemākas izmaksas. Nepietiekams ir 
piedāvājums inženierzinātnēs un zināšanu ekonomiku 
atbalstošās nozarēs un jomās.69 MVU bieži sastopas ar 
problēmām personāla izvēlē: nepietiekamām 
uzĦēmējdarbības vadības prasmēm, vadības, 
uzĦēmējdarbības un tehniskajām zināšanām, lai 
izstrādātu kvalitatīvus, augstvērtīgus biznesa plānus, 
nepietiekama līmeĦa zināšanām par finanšu, naudas 
plūsmas vadību, darba attiecību un darba drošības 
likumdošanas piemērošanu.70 

2004.–2006.gada SF plānošanas periodā SF finansēja 
aktivitātes darbinieku tālākizglītībai. Granti tika piešėirti 
individuāliem uzĦēmumiem, kas ievērojami palielināja 
birokrātiskās procedūras, ar kurām uzĦēmēji saskārās 
finansējuma saĦemšanai un kas bieži ir par pamatu 
zemai uzĦēmēju aktivitātei, piesakoties valsts atbalstam. 
2007. – 2013. gada plānošanas periodā cilvēkresursu 
attīstībai uzĦēmumos jāpiedāvā ne tikai individuālie 
granti, bet specializētas apmācību programmas, kas 
vērstas uz uzĦēmumu apmācību vienā vai vairākās 
saistītās nozarēs un nodrošinot nozaru specifiskus 
apmācību projektus. 

  

75.  298.paragrāfs 
Galvenās problēmas: 

- nepietiekamas mūžizglītības iespējas iedzīvotājiem 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Lūdzam problēmu uzskaitījumā sadaĜu 2.3.2.4. 

Galvenās problēmas: 

- nepietiekamas mūžizglītības iespējas iedzīvotājiem 
dažādās vecuma grupās un mūžizglītības politikas 
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dažādās vecuma grupās un mūžizglītības politikas 
instrumentu trūkums; 

- vāji attīstīta neformālās izglītības sistēma, jo ir 
nepietiekams profesionāli orientēts mūžizglītības 
piedāvājums. 

„Tālākizglītība” (298. rindkopa) iekĜaut punktu: 

„Nepietiekoša darba devēju līdzdalība cilvēkresursu 
attīstībā.” 

Puses vienojas par IzM piedāvāto redakciju. 

76.  298. paragrāfs 

(skatīt iepriekš) 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

2.3.1.9.sadaĜas 298.punktu papildināt ar jaunu (pirmo 
pēc kārtas) apakšpunktu šādā redakcijā „nav 
mūžizglītības politikas instrumentu, kas rada pamatu 
finanšu resursu sadrumstalotībai”; 

IzM piekrīt FM viedoklim, kas norāda uz tiešas saiknes 
neesamību starp abām parādībām. 

77.  298. paragrāfs 

(skatīt iepriekš) 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

papildināt 298.punktu ar jaunu apakšpunktu šādā 
redakcijā:   

„nepietiekama Latvijas profesionālās izglītības 
pārredzamība un salīdzināmība starptautiskā mērogā, 
t.sk. attiecībā uz neformālo prasmju novērtēšanu un 
analīzi, ES valstīs lietotās Kopienas sistēmas Eiropass 
dokumentu ieviešanu Latvijā, Eiropas kvalifikāciju 
ietvara mūžizglītībā un ES valstīs lietoto indikatoru 
sistēmu adaptācijas modeĜu izstrādi.”; 

FM lūdz IzM īsināt piedāvāto redakciju. 

IzM piedāvājums: „nepietiekama Latvijas profesionālās 
izglītības salīdzināmība t.sk. attiecībā uz formālo un 
neformālo prasmju novērtēšanu un analīzi”. Puses 
piekrīt piedāvātajai redakcijai. 

instrumentu trūkums, 

- vāji attīstīta neformālās izglītības sistēma, jo ir 
nepietiekams profesionāli orientēts mūžizglītības 
piedāvājums, 

- nepietiekoša darba devēju līdzdalība cilvēkresursu 
attīstībā, 

- nepietiekama Latvijas profesionālās izglītības 
salīdzināmība t.sk. attiecībā uz formālo un neformālo 
prasmju novērtēšanu un analīzi. 

78.  2.3.2.5.sadaĜa „Izglītība bērniem un jauniešiem ar 
speciālām vajadzībām” (sākot ar 299.paragrāfu) 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

SadaĜas 2.3.2.5. „Izglītība bērniem un jauniešiem ar 

Jauns paragrāfs (pēc 299.paragrāfa) 

2004.gadā izglītības pakalpojums tiek nodrošināts 9822 
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speciālām vajadzībām” papildināma ar situācijas 
raksturojumu un informāciju par bērnu un jauniešu ar 
īpašām vajadzībām skaitu visos izglītības līmeĦos. 

LM piedāvā papildināt situācijas aprakstu aiz 
299.paragrāfa ar jaunu rindkopu šādā redakcijā: 

„2004.gadā izglītības pakalpojums tiek nodrošināts 9822 
(3% no kopējā izglītojamo skaita) bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un tikai 1785 no viĦiem ir 
integrēti vispārizglītojošās izglītības iestādēs. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz pieaudzis 
skolēnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits vispārējās 
izglītības iestādēs, īpaši Rīgā un Latgales reăionā. Šo 
skolēnu skaits ir palielinājies arī interešu izglītībā 
(2004.gadā – 1741), taču samazinājies profesionālās 
izglītības iestādēs (2004.gadā – 295), lai gan 2004.gadā 
turpinājās šo izglītojamo integrēšana profesionālās 
izglītības programmās, kuras apguva 21 audzēknis.71” 

Lūdzam IZM viedokli par piedāvātajiem 
papildinājumiem. 

IZM neiebilst. 

(3% no kopējā izglītojamo skaita) bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un tikai 1785 no viĦiem ir 
integrēti vispārizglītojošās izglītības iestādēs. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz pieaudzis 
skolēnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits vispārējās 
izglītības iestādēs, īpaši Rīgā un Latgales reăionā. Šo 
skolēnu skaits ir palielinājies arī interešu izglītībā 
(2004.gadā – 1741), taču samazinājies profesionālās 
izglītības iestādēs (2004.gadā – 295), lai gan 2004.gadā 
turpinājās šo izglītojamo integrēšana profesionālās 
izglītības programmās, kuras apguva 21 audzēknis.72 

79.  301.paragrāfs 
Speciālās izglītības programmas apgūst 3,1% 
izglītojamo. Palielinājies skolēnu skaits ar fiziskās un 
garīgās attīstības traucējumiem, kuri ir integrēti 
vispārizglītojošās dienas skolās. Pavisam būtu 
nepieciešamas vismaz viena pielāgota izglītības 
iestāde rajonā un lielajās pilsētās, tātad 38 iestādes. 9 
no tām ir pielāgotas, kā jau ir pateikts tekstā. 
Izglītojamiem ar kustību traucējumiem ir pielāgotas 9 
vispārējās izglītības iestādes, 2 augstākās izglītības 
iestādes. 

VKanc [02.12.2005 Nr. 56 / VSS - 1665] 

ApakšsadaĜā „Infrastruktūra” lūdzam precizēt punktu 
nr.301. 

Vkanc: ”Speciālās izglītības programmas apgūst 3,1% 
izglītojamo. Palielinājies skolēnu skaits ar fiziskās un 
garīgās attīstības traucējumiem, kuri ir integrēti 
vispārizglītojošās dienas skolās. Lai nodrošinātu tālāku 
iekĜaujošas izglītības attīstību bērniem un jauniešiem ar 
speciālām vajadzībām, nepieciešama vismaz viena 
pielāgota izglītības iestāde rajonā un lielajās pilsētās, 
tātad kopā  38 iestādes. Izglītojamiem ar kustību 
traucējumiem pašlaik  ir pielāgotas 9 vispārējās 

Speciālās izglītības programmas apgūst 3,1% 
izglītojamo. 2004.gadā izglītības pakalpojums tiek 
nodrošināts 9822 (3% no kopējā izglītojamo skaita) 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un tikai 1785 
no viĦiem ir integrēti vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs. Izglītojamiem ar kustību traucējumiem ir 
pielāgotas 9 vispārējās izglītības iestādes, 2 augstākās 
izglītības iestādes, bet būtu nepieciešamas vismaz 38 
iestādes (viena pielāgota izglītības iestāde rajonā un 
lielajās pilsētās).  

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz pieaudzis 
skolēnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits vispārējās 
izglītības iestādēs, īpaši Rīgā un Latgales reăionā. Šo 
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izglītības iestādes, 2 augstākās izglītības iestādes.” 

Puses vienojas par IzM piedāvāto redakciju. 

 

skolēnu skaits ir palielinājies arī interešu izglītībā 
(2004.gadā – 1741), taču samazinājies profesionālās 
izglītības iestādēs (2004.gadā – 295), lai gan 2004.gadā 
turpinājās šo izglītojamo integrēšana profesionālās 
izglītības programmās, kuras apguva 21 audzēknis.73  

Kā būtisks trūkums jauniešu integrācijai kopējā 
izglītības plūsmā ir tas, ka valstī nav noteikts 
ekonomiski pamatots finansējums katram 
bērnam/jaunietim ar speciālām vajadzībām, neatkarīgi 
no tā, kādā izglītības iestādē viĦš mācās. Agrīnā 
medicīniskā, pedagoăiski psiholoăiskā diagnostika un 
medicīniskā palīdzība ir nepietiekama.  

Jauniešiem pēc specialās izglītības iestādes pabeigšanas 
ir grūti iekĜauties sabiedrībā.  

80.  305.paragrāfs 
Skolēnu ar fiziskās un garīgās attīstības 
traucējumiem integrācijas procesu kavē pedagogu 
nepietiekamā sagatavotība darbam ar izglītojamiem 
ar speciālām vajadzībām. Nepieciešams apmācīt 
pedagoăiskās augstskolās studējošos darbam ar 
bērniem, kam ir speciālas vajadzības. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Situācijas raksturojums papildināms, norādot 
nepieciešamību nodrošināt izglītības iestādes ar 
atbilstošiem speciālistiem darbam ar izglītojamajiem ar 
speciālām vajadzībām. Papildus 305.rindkopā 
minētajam atbilstoši sagatavotu pedagogu trūkumam 
nepieciešami arī sociālie pedagogi, psihologi, surdotulki, 
pedagogu asistenti u.tml. Nepieciešams paredzēt 
izglītības programmu surdotulku izglītošanai. 

LM lūdz papildināt 305.rindkopu ar tekstu šādā 
redakcijā: „Kavēklis bērnu un jauniešu ar funkcionāliem 
traucējumiem integrēšanai vispārizglītojošās un 
profesionālās izglītības iestādēs, t.sk. speciālo klašu 
atvēršanai bērniem ar intelektuālās attīstības, redzes 
un/vai dzirdes traucējumiem, ir arī skolotāju palīgu, 
surdotulku, sociālo pedagogu, psihologu, kā arī 
atbilstošas materiāli tehniskās bāzes (tehnisko 
palīglīdzekĜu, specializētu mācību materiālu u.tml.) 
trūkums izglītības iestādēs.” 

Skolēnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 
integrācijas procesu kavē pedagogu nepietiekamā 
sagatavotība darbam ar izglītojamiem ar speciālām 
vajadzībām. Nepieciešams apmācīt pedagoăiskās 
augstskolās studējošos darbam ar bērniem, kam ir 
speciālas vajadzības. 2004. – 2006.gada plānošanas 
periodā ESF projektu ietvaros izglītības iestādes var 
saĦemt atbalstu aktivitātei „Pedagoăisko korekcijas 
programmu vai atveseĜošanas programmu un kursu 
izstrādāšana un ieviešana”. 
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Puses vienojas par IzM piedāvāto redakciju. 

81.  305.paragrāfs (skatīt iepriekš) LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Situācijas raksturojums papildināms, norādot 
nepieciešamību nodrošināt izglītības iestādes ar 
atbilstošiem speciālistiem darbam ar izglītojamajiem ar 
speciālām vajadzībām. Papildus 305.rindkopā 
minētajam atbilstoši sagatavotu pedagogu trūkumam 
nepieciešami arī sociālie pedagogi, psihologi, surdotulki, 
pedagogu asistenti u.tml. Nepieciešams paredzēt 
izglītības programmu surdotulku izglītošanai. 

LM ierosina problēmu uzskaitījumu 307.rindkopā 
papildināt ar apakšpunktiem šādā redakcijā: 

„- Izglītības iestādes netiek nodrošinātas ar atbilstošiem 
speciālistiem darbam ar bērniem un jauniešiem ar 
funkcionāliem traucējumiem; 

- Visos izglītības līmeĦos netiek nodrošināta bērniem un 
jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoša 
materiāli tehniskā bāze.” 

Lūdzam IZM viedokli par piedāvātajiem 
papildinājumiem. IZM atbalsta. 

82.  307.paragrāfs 

Galvenās problēmas: 

- Nepietiekams tādu izglītības iestāžu īpatsvars, kur 
nodrošināta pieejamība izglītojamajiem ar speciālām 
vajadzībām. 

- Nepietiekama pedagogu sagatavotība darbam ar 
izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

SadaĜas 2.3.2.5. „Izglītība bērniem un jauniešiem ar 
speciālām vajadzībām” papildināma ar situācijas 
raksturojumu un informāciju par bērnu un jauniešu ar 
īpašām vajadzībām skaitu visos izglītības līmeĦos. 

LM piedāvā problēmu uzskaitījumu 307.rindkopā 
papildināt ar apakšpunktiem šādā redakcijā: 

„-Nepietiekama bērnu un jauniešu ar funkcionāliem 
traucējumiem iesaistīšanās vispārējā izglītībā; 

- Nepietiekama bērnu un jauniešu ar funkcionāliem 

Galvenās problēmas: 

- Nepietiekams tādu izglītības iestāžu īpatsvars, 
kur nodrošināta pieejamība izglītojamajiem ar 
speciālām vajadzībām. 

- Nepietiekama pedagogu sagatavotība darbam 
ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

- Nepietiekama bērnu un jauniešu ar 
funkcionāliem traucējumiem integrēšana 
kopējā izglītības plūsmā; 

- Netiek nodrošināta augstākās izglītības 
pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem. 

- Izglītības iestādes netiek nodrošinātas ar 
atbilstošiem speciālistiem darbam ar bērniem 
un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem; 

- Visos izglītības līmeĦos netiek nodrošināta 
bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem 
traucējumiem atbilstoša materiāli tehniskā 
bāze. 
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traucējumiem integrēšana profesionālās izglītības 
iestādēs; 

- Netiek nodrošināta augstākās izglītības pieejamība 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.” 

Puses vienojas par IzM piedāvāto redakciju. 

 

83.  2.3.3. apakšsadaĜa „Sociālā iekĜaušana” (sākot ar 
308.paragrāfu) 
 
 

VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Papildināt ar tekstu: 

„Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība sociālās 
atstumtības riska personām 

Situācijas raksturojums.   

- Savlaicīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 
ir svarīgs priekšnoteikums sociālās atstumtības riska 
mazināšanai visām iedzīvotāju grupām, bet īpaši svarīga 
savlaicīgas un kvalitatīvas medicīniskās palīdzības un 
rehabilitācijas nodrošināšana ir personām ar draudošu 
invaliditāti. 

- Šobrīd tiek veikti vairāki pasākumi iedzīvotāju 
veselības uzlabošanā, to skaitā vēršot īpašu uzmanību arī 
sociālās atstumtības riska personām un personām ar 
potenciālu invaliditātes iespējamību. Veselības 
uzlabošanas pasākumi kopumā ir vērsti uz veselības 
aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu sabiedrības 
veselības, vides veselības, veselības veicināšanas, kā arī 
pārtikas un uztura jomā. Iepriekšminētajām sociālajām 
riska grupām prioritāri sniedzamie veselības aprūpes 
pakalpojumi attiecas uz sabiedrības veselības jomu un 
veselības veicināšanu - tiek veikta infekcijas slimību 
kontrole atbilstoši epidemioloăiskās uzraudzības 
sistēmai, kas noteikta ar Epidemioloăiskās drošības 
likumu 1997.gadā, pastiprināti tiek veikti infekcijas 
slimību izplatības ierobežošanas pasākumi, to skaitā 
īpaši - HIV/AIDS epidēmijas mazināšanai. 

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība sociālās 
atstumtības riskam pakĜautajām iedzīvotāju grupām 

Situācijas raksturojums.   

- Savlaicīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 
ir svarīgs priekšnoteikums sociālās atstumtības riska 
mazināšanai visām iedzīvotāju grupām, bet īpaši svarīga 
savlaicīgas un kvalitatīvas medicīniskās palīdzības un 
rehabilitācijas nodrošināšana ir personām ar draudošu 
invaliditāti. 

- Šobrīd tiek veikti vairāki pasākumi iedzīvotāju 
veselības uzlabošanā, to skaitā vēršot īpašu uzmanību 
arī sociālās atstumtības riska personām un personām ar 
draudošu invaliditāti. Veselības uzlabošanas pasākumi 
kopumā ir vērsti uz veselības aprūpes pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanu sabiedrības veselības, vides 
veselības, veselības veicināšanas, kā arī pārtikas un 
uztura jomā. Iepriekšminētajām sociālās atstumtības 
riskam pakĜautajām  iedzīvotāju grupām prioritāri 
sniedzamie veselības aprūpes pakalpojumi attiecas uz 
sabiedrības veselības jomu un veselības veicināšanu - 
tiek veikta infekcijas slimību kontrole atbilstoši 
epidemioloăiskās uzraudzības sistēmai, kas noteikta ar 
Epidemioloăiskās drošības likumu 1997.gadā, 
pastiprināti tiek veikti infekcijas slimību izplatības 
ierobežošanas pasākumi, to skaitā īpaši - HIV/AIDS 
epidēmijas mazināšanai. 

- Veselības ministrijas informatīvajā ziĦojumā par 
HIV/AIDS izplatības ierobežošanas programmas izpildi 
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- Veselības ministrijas informatīvajā ziĦojumā par 
HIV/AIDS izplatības ierobežošanas programmas izpildi 
2003. un 2004.gadā (www.mk.gov.lv) ir sniegts HIV 
infekcijas epidemioloăiskās situācijas raksturojums un 
informācija par veiktajiem pasākumiem programmā 
noteikto uzdevumu izpildei. Kaut arī ir panākta jauno 
HIV infekcijas gadījumu skaita (2004.gadā – 323 
gadījumi) samazināšanās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
(2003.gadā – 403 gadījumi),  situācija  joprojām ir 
apdraudēta. Īpaši HIV/AIDS apdraud personas, kas ir 
saistītas ar infekcijas izplatīšanu seksuālās transmisijas 
ceĜā – liela daĜa jaunatnes un it īpaši - jaunas sievietes, 
kā arī ieslodzījumā atrodošās personas. 

- Nav pietiekami attīstīta sociālā atbalsta un palīdzības 
sniegšanas sistēma personām, inficētām ar HIV/AIDS, 
kā arī viĦu ăimenes locekĜiem un tuviniekiem. Līdz ar to 
ir vērojama HIV/AIDS inficēto personu diskriminācija 
sabiedrībā un šo personu motivācijas trūkums terapijas 
saĦemšanai. Minētās sabiedrības riska grupas pārsvarā ir 
personas ar zemiem ienākumiem, kas nespēj iegādāties 
ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, un, nesaĦemot 
savlaicīgu ārstēšanos, pasliktinās viĦu veselības 
stāvoklis, kā arī pazeminās šo cilvēku darba spējas un 
iespējas atrast darbu, kas rada papildus šėēršĜus 
izkĜūšanai no nabadzības. 

Galvenās problēmas: 

- nepietiekami nodrošināta valsts garantēto veselības 
aprūpes pakalpojumu minimuma pieejamība sociālās 
atstumtības riskam pakĜautajām iedzīvotāju grupām 
(ăimenēm ar bērniem, veciem Ĝaudīm, invalīdiem, 
bijušajiem ieslodzītajiem, HIV inficētajām personām); 

- vāji attīstīti medicīniskās rehabilitācijas un sociālās 
rehabilitācijas procesi stacionāros, ambulatorās iestādēs; 

- nav nodrošināta rehabilitācijas pakalpojumu 

2003. un 2004.gadā (www.mk.gov.lv) ir sniegts HIV 
infekcijas epidemioloăiskās situācijas raksturojums un 
informācija par veiktajiem pasākumiem programmā 
noteikto uzdevumu izpildei. Kaut arī ir panākta jauno 
HIV infekcijas gadījumu skaita (2004.gadā – 323 
gadījumi) samazināšanās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
(2003.gadā – 403 gadījumi),  situācija  joprojām ir 
apdraudēta. Īpaši HIV/AIDS apdraud personas, kas ir 
saistītas ar infekcijas izplatīšanu seksuālās transmisijas 
ceĜā – liela daĜa jaunatnes un it īpaši - jaunas sievietes, 
kā arī ieslodzījumā atrodošās personas. 

- Nav pietiekami attīstīta sociālā atbalsta un palīdzības 
sniegšanas sistēma personām, inficētām ar HIV/AIDS, 
kā arī viĦu ăimenes locekĜiem un tuviniekiem. Līdz ar to 
ir vērojama HIV/AIDS inficēto personu diskriminācija 
sabiedrībā un šo personu motivācijas trūkums terapijas 
saĦemšanai. Minētās sabiedrības riska grupas pārsvarā ir 
personas ar zemiem ienākumiem, kas nespēj iegādāties 
ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, un, nesaĦemot 
savlaicīgu ārstēšanos, pasliktinās viĦu veselības 
stāvoklis, kā arī pazeminās šo cilvēku darba spējas un 
iespējas atrast darbu, kas rada papildus šėēršĜus 
izkĜūšanai no nabadzības. 

Galvenās problēmas: 

- nepietiekami nodrošināta valsts garantēto veselības 
aprūpes pakalpojumu minimuma pieejamība sociālās 
atstumtības riskam pakĜautajām iedzīvotāju grupām 
(ăimenēm ar bērniem, veciem Ĝaudīm, invalīdiem, 
bijušajiem ieslodzītajiem, HIV inficētajām personām); 

- vāji attīstīti medicīniskās rehabilitācijas un sociālās 
rehabilitācijas procesi stacionāros, ambulatorās iestādēs; 

- nav nodrošināta rehabilitācijas pakalpojumu 
sniegšanas sistēma personas dzīvesvietā; 

- neefektīvs ārstniecības procesa un rehabilitācijas 
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sniegšanas sistēma personas dzīvesvietā; 

- neefektīvs ārstniecības procesa un rehabilitācijas 
kontroles mehānisms; 

- Nav atrisināts jautājums par lētāku zāĜu iegādi 
HIV/AIDS ārstēšanai.”. 

LM nav iebildumu pret VeM jauno redakciju, tikai 
jāprecizē terminoloăija, lietojot: 

- „sociālās atstumtības riska personām” vietā „sociālās 
atstumtības riskam pakĜautajām  iedzīvotāju 
grupām”.  

- „potenciālu invaliditātes iespējamību” vietā 
„draudošu invaliditāti”. 

- „sociālajām riska grupām” vietā „sociālās 
atstumtības riskam pakĜautajām  iedzīvotāju 
grupām”. 

Piedāvātais situācijas apraksta papildinājums ir 
atbalstāms. Ierosinām informāciju par sociālās 
atstumtības problēmām veselības jomā iekĜaut kā 
atsevišėu apkšsadaĜu (2.3.3.3.) sadaĜā 2.3.3. „Sociālā 
iekĜaušana” vai integrēt apakšsadaā 2.3.4.2. ”Veselības 
aprūpes sistēma un pakalpojumu kvalitāte”. 

VeM: Jaunā redakcija: „Veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamība sociālās atstumtības riska personām 

Situācijas raksturojums.   

- Savlaicīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 
ir svarīgs priekšnoteikums sociālās atstumtības riska 
mazināšanai visām iedzīvotāju grupām, bet īpaši svarīga 
savlaicīgas un kvalitatīvas medicīniskās palīdzības un 
rehabilitācijas nodrošināšana ir personām ar draudošu 
invaliditāti. 

- Šobrīd tiek veikti vairāki pasākumi iedzīvotāju 

kontroles mehānisms. 
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veselības uzlabošanā, to skaitā vēršot īpašu uzmanību arī 
sociālās atstumtības riska personām un personām ar 
potenciālu invaliditātes iespējamību. Veselības 
uzlabošanas pasākumi kopumā ir vērsti uz veselības 
aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu sabiedrības 
veselības, vides veselības, veselības veicināšanas, kā arī 
pārtikas un uztura jomā. Iepriekšminētajām sociālajām 
riska grupām prioritāri sniedzamie veselības aprūpes 
pakalpojumi attiecas uz sabiedrības veselības jomu un 
veselības veicināšanu - tiek veikta infekcijas slimību 
kontrole atbilstoši epidemioloăiskās uzraudzības 
sistēmai, kas noteikta ar Epidemioloăiskās drošības 
likumu 1997.gadā, pastiprināti tiek veikti infekcijas 
slimību izplatības ierobežošanas pasākumi, to skaitā 
īpaši - HIV/AIDS epidēmijas mazināšanai. 

- Veselības ministrijas informatīvajā ziĦojumā par 
HIV/AIDS izplatības ierobežošanas programmas izpildi 
2003. un 2004.gadā (www.mk.gov.lv) ir sniegts HIV 
infekcijas epidemioloăiskās situācijas raksturojums un 
informācija par veiktajiem pasākumiem programmā 
noteikto uzdevumu izpildei. Kaut arī ir panākta jauno 
HIV infekcijas gadījumu skaita (2004.gadā – 323 
gadījumi) samazināšanās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
(2003.gadā – 403 gadījumi),  situācija  joprojām ir 
apdraudēta. Īpaši HIV/AIDS apdraud personas, kas ir 
saistītas ar infekcijas izplatīšanu seksuālās transmisijas 
ceĜā – liela daĜa jaunatnes un it īpaši - jaunas sievietes, 
kā arī ieslodzījumā atrodošās personas. 

- Nav pietiekami attīstīta sociālā atbalsta un palīdzības 
sniegšanas sistēma personām, inficētām ar HIV/AIDS, 
kā arī viĦu ăimenes locekĜiem un tuviniekiem. Līdz ar to 
ir vērojama HIV/AIDS inficēto personu diskriminācija 
sabiedrībā un šo personu motivācijas trūkums terapijas 
saĦemšanai. Minētās sabiedrības riska grupas pārsvarā ir 
personas ar zemiem ienākumiem, kas nespēj iegādāties 
ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, un, nesaĦemot 



 

FMProt_170106; Starpministriju (starpinstitūciju)  sanāksmes protokols par programmas projektu „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 
2013.gada periodam projekts” 
 

63 

savlaicīgu ārstēšanos, pasliktinās viĦu veselības 
stāvoklis, kā arī pazeminās šo cilvēku darba spējas un 
iespējas atrast darbu, kas rada papildus šėēršĜus 
izkĜūšanai no nabadzības. 

Galvenās problēmas: 

- nepietiekami nodrošināta valsts garantēto veselības 
aprūpes pakalpojumu minimuma pieejamība sociālās 
atstumtības riskam pakĜautajām iedzīvotāju grupām 
(ăimenēm ar bērniem, veciem Ĝaudīm, invalīdiem, 
bijušajiem ieslodzītajiem, HIV inficētajām personām); 

- vāji attīstīti medicīniskās rehabilitācijas un sociālās 
rehabilitācijas procesi stacionāros, ambulatorās iestādēs; 

- nav nodrošināta rehabilitācijas pakalpojumu 
sniegšanas sistēma personas dzīvesvietā; 

- neefektīvs ārstniecības procesa un rehabilitācijas 
kontroles mehānisms.”. 

84.  311.paragrāfs 
Nacionālajā rīcības plānā nabadzības un sociālās 
atstumtības mazināšanai 2004.-2006.gadam par 
iedzīvotāju grupām, kas nabadzības un sociālās 
atstumtības riskiem ir pakĜautas lielākā mērā nekā 
citas vai pakĜautas vairākiem riskiem vienlaicīgi, ir 
noteiktas: 

- daudzbērnu un nepilnās ăimenes; 

- invalīdi; 

- vecie Ĝaudis; 

- bērni un jaunieši 

- personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietām; 

- bezdarbnieki; 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

Nepieciešams precizēt iedzīvotāju grupas, kas pakĜautas 
nabadzības un sociālās atstumtības riskiem, Ħemot vērā 
ne tikai 2004.gadā izstrādāto Nacionālo rīcības plānu 
nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai, bet arī 
aktuālo sociālās atstumtības situāciju un tendences. 
Turklāt sadaĜu „Sociālā iekĜaušana” nepieciešams 
saskaĦot ar sadaĜu „2.3.1.2. Bezdarbs” un sadaĜu 
„2.3.1.12. Sociālo pakalpojumu pieejamība” un tajās 
minētās sociālās atstumtības grupas. Atsaucoties uz 
iepriekš minēto, ierosinām iedzīvotāju grupas, kas 
pakĜautas nabadzības un sociālās atstumtības riskiem, 
izteikt šādā redakcijā:  

- daudzbērnu ăimenes; 

- nepilnās ăimenes; 

Latvijā iedzīvotāju grupas, kas sociālās atstumtības 
riskam pakĜautas lielākā mērā nekā citas vai pakĜautas 
vairākiem riskiem vienlaicīgi ir: 

� daudzbērnu un nepilnās ăimenes; 

� invalīdi (personas ar funkcionāliem 
traucējumiem - redzes, dzirdes, garīga rakstura 
u.c. traucējumiem); 

� personas ar draudošu invaliditāti 

� bezdarbnieki, īpaši ilgstošie bezdarbnieki 

� jaunieši, kas nemācās un nestrādā 

� vecie Ĝaudis (55+) 

� vecāki, īpaši sievietes, pēc bērna kopšanas 
atvaĜinājuma 
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- bezpajumtnieki; 

- etniskās minoritātes; 

- cilvēktirdzniecības upuri. 

- bezdarbnieki, īpaši ilgtermiĦa bezdarbnieki, jaunieši-
bezdarbnieki (15-24) un pirmspensijas vecuma 
bezdarbnieki (55-64); 

- cilvēki ar invaliditāti un īpašām vajadzībām, tai skaitā, 
cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem; 

- cilvēki ar zemu pamata prasmju un izglītības līmeni; 

- pensionāri; 

- bērni un jaunieši; 

- personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietām; 

- bezpajumtnieki; 

- etniskās minoritātes, īpaši čigāni; 

- personas ar dažādām atkarības problēmām; 

- vecāki, īpaši sievietes, pēc bērna kopšanas 
atvaĜinājuma; 

- cilvēktirdzniecības upuri. 

LM atbalsta sociālās atstumtības riskam pakĜauto 
iedzīvotāju grupu precizēšanu, 311.rindkopā svītrojot 
atsauci uz NRP. 

Piedāvājam jaunu rindkopas redakciju, kas daĜēji Ħem 
vērā ĪUMEPLS priekšlikumus, kā ar izziĦā  tālāk 
sekojošo TM ierosinājumu (izziĦas 67.punkts): 

„Latvij ā iedzīvotāju grupas, kas sociālās atstumtības 
riskam pakĜautas lielākā mērā nekā citas vai pakĜautas 
vairākiem riskiem vienlaicīgi ir: 

� daudzbērnu un nepilnās ăimenes; 

� invalīdi (personas ar funkcionāliem 
traucējumiem - redzes, dzirdes, garīga rakstura 
u.c. traucējumiem); 

� ieslodzītie 

� etniskās minoritātes 

� personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietām 

� bezpajumtnieki 

� vardarbības un cilvēktirdzniecības upuri 

� personas ar atkarības problēmām 

� vecāki, kuriem ir bērns invalīds 

� personas, kurām ir jākopj kāds ăimenes 
loceklis. 
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� personas ar draudošu invaliditāti 

� bezdarbnieki, īpaši ilgstošie bezdarbnieki 

� jaunieši, kas nemācās un nestrādā 

� vecie Ĝaudis (55+) 

� vecāki, īpaši sievietes, pēc bērna kopšanas 
atvaĜinājuma 

� ieslodzītie 

� personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietām 

� bezpajumtnieki 

� vardarbības un cilvēktirdzniecības upuri 

� personas ar atkarības problēmām.” 

85.  312.paragrāfs 
Aplūkojot iedzīvotājus, kurus bezdarbs, kā viens no 
sociālās atstumtības riskiem ietekmē visvairāk, 
iezīmējas trīs galvenās mērėa grupas – ilgstošie 
bezdarbnieki, jaunieši bezdarbnieki un pirmspensijas 
vecuma bezdarbnieki. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Rindkopā nr. 312. iekĜaut ceturto mērėa grupu, kas 
minēta tālāk sadaĜā - sievietes pēc bērna kopšanas 
atvaĜinājuma. 

LM neatbalsta EM priekšlikumu, jo mērėa grupa – 
sievietes pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – jau minēta  
316.rindkopā. Tādā gadījumā arī abas pārējās 
316.rindkopā minētās grupas – invalīdi un bijušie 
ieslodzītie – jāuzskaita 312.rindkopā. 

Aplūkojot iedzīvotājus, kurus bezdarbs, kā viens no 
sociālās atstumtības riskiem ietekmē visvairāk, 
iezīmējas četras galvenās mērėa grupas – ilgstošie 
bezdarbnieki, jaunieši bezdarbnieki, pirmspensijas 
vecuma bezdarbnieki un sievietes pēc bērna kopšanas 
atvaĜinājuma. 

86.  318.paragrāfs 
2004.gadā no ieslodzījuma vietām tika atbrīvoti 2645 
cilvēki (2003.gadā- 2578). Bijušo ieslodzīto 
iekĜaušanos darba tirgū apgrūtina viĦu zemais 
izglītības līmenis, darba tirgus prasībām neatbilstošās 
prasmes un darba devēju motivācijas trūkums 
pieĦemt viĦus darbā. Pētījuma  dati liecina, ka bijušie 
ieslodzītie vairāk nekā citu grupu iedzīvotāji izmanto 
neformālos kanālus, veidojot savu dzīvi brīvībā, ir 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

2.3.3. Sociālā iekĜaušana rindkopā 318. jāpapildina: 
Sociālās iekĜaušanas pasākumi- sociālā rehabilitācija, 
profesionālā orientācija, izglītības līmeĦa 
paaugstināšana, pārkvalifikācija netiek veikta 
ieslodzījuma vietās. Cilvēki tiek sodīti ne vien ar 
brīvības atĦemšanu, bet arī ar to, ka viĦiem tiek liegtas 
iespējas mācīties, strādāt, uzturēt līmenī savas darba, 

Sk. NSID tekstu. 
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mazāk motivēti saĦemt informāciju par valsts un 
pašvaldību piedāvātajām iespējām un ir pasīvāki 
nekā citas iedzīvotāju grupas aktīvo nodarbinātības 
pasākumu izmantošanā. 

profesionālās iemaĦas. Šādā situācijā pat pēc 2-3 
gadiem, nerunājot par garākiem ieslodzījuma termiĦiem, 
persona ir tiktāl izstumta, no sabiedrības un darba tirgus, 
ka tās resocializācijai valstij, pašvaldībām, sabiedrībai ir 
jāiegulda ievērojami vairāk finanšu un pūĜu nekā tad, ja 
šie jautājumi tiktu risināti jau ieslodzījuma vietās. 

Sociālās iekĜaušanas jautājumi attiecībā uz šo grupu nav 
tikai Labklājības ministrijas kompetence, bet arī 
Ieslodzījumu vietu pārvaldes, Izglītības ministrijas, 
Ekonomikas ministrijas jautājumi. Šajā dokumentā tas 
nav parādīts. 

FM uzskata, ka konkrētā problēma situācijas analīzē ir 
pietiekami labi definēta.  

LM daĜēji atbalsta LPS ierosinājumu, jo situācijas 
aprakstā labi definēta personu, kas atbrīvotas no 
ieslodzījuma vietām, problēmas, bet ne ieslodzījuma 
vietās esošo personu problēmas. 

Izglītības pieejamības problēmas ieslodzījuma vietās 
tiks atspoguĜotas, ja tiks Ħemts vērā LM ierosinājums 
izziĦas 50.puntā. LPS piekrīt skaidrojumam. 

87.  2.3.3.2.sadaĜa „Sociālo pakalpojumu pieejamība” 
(sākot ar 321.paragrāfu) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Par Sociālo pakalpojumu pieejamības problēmām 
2.3.3.2. punktā nav novērtējuma par MK noteikumiem, 
kas paredz, ka sociālie darbinieki bez atbilstošas 
izglītības no nākamā gada beigām vairs nevarēs strādāt 
savā profesijā. Tā kā atbilstošās kvalifikācijas 
sasniegšana ir iespējama patiesībā tikai 2 izglītības 
iestādēs un šīs mācības ir dārgas, Ĝoti drīz izveidosies 
situācija ar sociālo darbinieku iztrūkumu mazajās 
pašvaldībās. Vēl jo vairāk saskaĦā ar likumdošanu no 
2008.gada 1.janvāra jābūt 1 sociālam darbiniekam uz 
1000 iedzīvotājiem. Būtu jāvērš uzmanība uz papildus 
apmācību programmu izveidošanu esošajās izglītības 

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana nav iespējama bez 
profesionāĜiem – sociālā darba speciālistiem. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem kvalificētu 
sociālā darba speciālistu skaits pašvaldību sociālajos 
dienestos vai domēs/padomēs (t.i. pašvaldībās) turpina 
pieaugt. Ja 2003.gadā no 1212 sociālā darba 
speciālistiem, kas strādāja pašvaldībās, atbilstoša pirmā 
vai otrā līmeĦa profesionālā augstākā vai akadēmiskā 
izglītība bija 291 sociālā darba speciālistam, tad uz 
2005.gada 1.janvāri no 1254 sociālā darba speciālistiem 
ar atbilstošu izglītību bija 397 darbinieki74. Papildus tam 
32% darbinieku studē, lai iegūtu atbilstošu izglītību. 
Kaut arī pašvaldībās pieaug sociālā darba speciālistu 
skaits un  darbinieku skaits ar atbilstošu kvalifikāciju, 
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iestādēs un palīdzību pašvaldībām, kuras ir gatavs segt 
šos apmācību izdevumus saviem darbiniekiem. Par to 
NSIDā nav rakstīts.     

LM lūdzu sniegt analīzi.  

Lūdzam, gatavojot analīzi, Ħemt vērā šajā periodā 
paveikto (SIF GSH); vai šo jaut. risināsim ar SF? – ko 
var no SF 2007.g.s.  

 Nav skaidrs, par kādiem MK noteikumiem ir runa, bet 
likumdošanas prasība un ar to saistītās problēmas jau ir 
atspoguĜotas NSID 321. un 322.rindkopā, tāpat tā ir 
minēta pie problēmām 338. un 701.rindkopā, kā arī pie 
ESF investīciju virzieniem 706.rindkopā. 

Ja nepieciešams, statistiku var vēl precizēt– skat. 
piedāvājumu 321. un 322.rindkopas jaunai redakcijai. 

SPP apsaimniekotās grantu shēmas „Sociālā darba 
speciālistu apmācības” pirmā konkursa rezultātā noslēgti 
līgumi par 8 projektu īstenošanu, kuru rezultātā tiks 
apmācīti vairāk kā 140 sociālā darba speciālisti un 30 
pilnveidos savu kvalifikāciju, kā arī tiks izstrādātas 2 
jaunas apmācību programmas. 

Otrajā (un pēdējā) konkursā, kuram pieteikšanās 
noslēdzās š.g. 16.decembrī, tika iesniegti 20 projektu 
pieteikumi. 

ĥemot vērā, ka projekti vēl nav ieviesti, detalizēta 
rezultātu analīze nav iespējama. 

Bet pat pilnībā sasniedzot atbalstīto projektu rezultātus, 
netiks apmierinātas visas sociālā darba speciālistu 
izglītības vajadzības, līdz ar to  nepieciešama šīs 
aktivitātes turpināšana. 

IZM atbalsta sociālo darbinieku sagatavošanas 
nepieciešamību. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 
noteiktā prasība - ar 2008.gada 1.janvāri katrā 
pašvaldībā jābūt 1 profesionālam sociālā darba 
speciālistam uz katriem 1000 iedzīvotājiem -  ir 
izpildītas par 54%. Latvijā ir 130 pašvaldības, kurās 
sociālā darba speciālisti savus pienākumus veic kā 
papildus darbu (piemēram, deputātu komitejas, 
pagasttiesu priekšsēdētāji, pašvaldības priekšsēdētāji vai 
pašvaldības sekretāre). 

Iedzīvotāju skaits uz vienu sociālā darba speciālistu 
rajonos svārstās amplitūdā no 911 (Dobeles rajonā) līdz 
2281 (Valmieras rajonā). Kopaina rāda, ka lielāka 
noslogotība attiecībā pret iedzīvotāju skaitu ir republikas 
pilsētās (piemēram, Rēzeknē 1:4653, Daugavpilī 
1:4440, Jūrmalā 1:3466, Jelgava 1:2754, Rīgā 1:2484) 
nekā rajonos. Sadalījumā pa reăioniem vislielākā 
noslogotība ir Rīgas reăionā – uz vienu sociālā darba 
speciālistu ir nepilni 2,5 tūkstoši iedzīvotāju, tam seko 
Latgales reăions ar vienu sociālā darba speciālistu uz 
katriem 2038 iedzīvotājiem. Minētajos reăionos ir 
vislielākais iedzīvotāju skaits. 

Neskatoties uz līdz šim sniegto atbalstu sociālā darba 
speciālistu izglītošanai, profesionālu sociālā  darba 
speciālistu skaits pašvaldībās, kā arī citās sociālo 
pakalpojumu sniedzēju institūcijās darbam ar sociālās 
atstumtības riskam pakĜautajām iedzīvotāju grupām 
joprojām nav pietiekams. 
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88.  329.paragrāfs 
Lai pilnveidotu invalīdu sociālās aizsardzības 
sistēmu un mazinātu personu ar draudošu invaliditāti 
risku kĜūt par invalīdiem, 2004.gadā tika sagatavots 
un MK akceptēts ilgtermiĦa politikas plānošanas 
dokuments “Invaliditātes un tās izraisīto seku 
mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.-
2015.gadami”. Šī dokumenta ietvaros paredzēts 
pilnveidot medicīniskās rehabilitācijas procesu 
stacionāros un ambulatorās iestādēs, attīstīt 
rehabilitācijas pakalpojumu sistēmu, lai nodrošinātu 
pakalpojumus pēc iespējas tuvāk personas dzīves 
vietai, attīstīt un ieviest subsidētos nodarbinātības 
pasākumus invalīdiem, kā arī sniegt valsts atbalstu 
asistentu nodrošināšanai invalīdiem ar smagiem 
funkcionālajiem traucējumiem. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

329.rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Šī 
dokumenta ietvaros paredzēts īstenot invaliditātes 
profilakses pasākumu kompleksu attīstību, pilnveidot 
invaliditātes noteikšanas sistēmu un invalīdu sociālās 
nodrošināšanas sistēmu, veicināt invalīdu nodarbinātību. 
Tiek plānota jaunu sociālā atbalsta pasākumu ieviešana 
rehabilitācijas, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu 
jomā, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu, kas Ĝautu 
personām ar draudošu invaliditāti nekĜūt par invalīdiem, 
bet personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem 
mazināt sociālās atstumtības risku.” 

FM lūdz LM precizēt, kura dokumenta ietvaros 
paredzēts īstenot invaliditātes profilakses pasākumu 
kompleksu attīstību un tālākminētos piedāvātos 
uzdevumus.  

329.rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

„Lai pilnveidotu invalīdu sociālās aizsardzības sistēmu 
un mazinātu personu ar draudošu invaliditāti risku kĜūt 
par invalīdiem, 2004.gadā tika sagatavots un MK 
akceptēts ilgtermiĦa politikas plānošanas dokuments 
“Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas 
pamatnostādnes 2005.-2015.gadami”. Šī dokumenta 
ietvaros paredzēts īstenot invaliditātes profilakses 
pasākumu kompleksu attīstību, pilnveidot invaliditātes 
noteikšanas sistēmu un invalīdu sociālās nodrošināšanas 
sistēmu, veicināt invalīdu nodarbinātību. Tiek plānota 
jaunu sociālā atbalsta pasākumu ieviešana 
rehabilitācijas, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu 
jomā, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu, kas Ĝautu 
personām ar draudošu invaliditāti nekĜūt par invalīdiem, 
bet personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem 
mazināt sociālās atstumtības risku.” 

Lai pilnveidotu invalīdu sociālās aizsardzības sistēmu 
un mazinātu personu ar draudošu invaliditāti risku kĜūt 
par invalīdiem, 2004.gadā tika sagatavots un MK 
akceptēts ilgtermiĦa politikas plānošanas dokuments 
“Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas 
pamatnostādnes 2005.-2015.gadami”. Šī dokumenta 
ietvaros paredzēts īstenot invaliditātes profilakses 
pasākumu kompleksu attīstību, pilnveidot invaliditātes 
noteikšanas sistēmu un invalīdu sociālās nodrošināšanas 
sistēmu, veicināt invalīdu nodarbinātību. Tiek plānota 
jaunu sociālā atbalsta pasākumu ieviešana 
rehabilitācijas, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu 
jomā, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu, kas Ĝautu 
personām ar draudošu invaliditāti nekĜūt par invalīdiem, 
bet personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem 
mazināt sociālās atstumtības risku. 
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89.  329.paragrāfs  

(skatīt iepriekš) 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Aiz 329.rindkopas iekĜaut divas papildus rindkopas šādā 
redakcijā: 

„Viens no būtiskiem pasākumiem šī mērėa sasniegšanai 
ir invaliditātes noteikšanas sistēmas reorganizācija, 
mainot kritērijus personas veselības stāvokĜa, 
funkcionālo spēju un to ierobežojuma pakāpes 
izvērtēšanai, papildus ārstniecības personām piesaistot 
citus speciālistus, kā arī koordinējot šo procesu tā, lai 
tiktu izmantoti visi iespējamie personas atbalsta, 
rehabilitācijas un atgriešanas darba tirgū veidi, pirms 
persona tiek atzīta par invalīdu. 

Nepieciešamās atbalsta sistēmas izveidei personām ar 
draudošu invaliditāti un invalīdiem sociālo pakalpojumu 
jomā nepieciešams pilnveidot valsts sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem 
traucējumiem, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu 
un tehnisko palīglīdzekĜu pieejamību, kā arī atbalstīt 
vietējām vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstību 
pašvaldībās, tajā skaitā attīstot augstāk minētajiem 
pasākumiem nepieciešamo infrastruktūru.” 

FM lūdz LM konspektīvāk formulēt tekstu.  

LM piedāvātā redakcija tekstam aiz 329.rindkopas: 

„Invaliditātes noteikšana sistēma Latvijā šobrīd balstās 
uz medicīnisko diagnožu principu, kas nenodrošina 
personas ar draudošu invaliditāti (vai  invalīda) 
funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību 
izvērtēšanu. Tādējādi nenotiek savlaicīga rehabilitācijas 
u.c. pakalpojumu nodrošināšana, kas mazinātu 
invaliditātes risku vai tās smaguma pakāpi konkrētajai 
personai. Jaunās sistēmas ieviešanai trūkst materiālās un 
zinātniski tehniskās bāzes darbspējas un funkcionālo 

Jauns paragrāfs aiz 329.pararāfa 

Invaliditātes noteikšana sistēma Latvijā šobrīd balstās uz 
medicīnisko diagnožu principu, kas nenodrošina 
personas ar draudošu invaliditāti (vai  invalīda) 
funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību 
izvērtēšanu. Tādējādi nenotiek savlaicīga rehabilitācijas 
u.c. pakalpojumu nodrošināšana, kas mazinātu 
invaliditātes risku vai tās smaguma pakāpi konkrētajai 
personai. Jaunās sistēmas ieviešanai trūkst materiālās un 
zinātniski tehniskās bāzes darbspējas un funkcionālo 
traucējumu izvērtēšanai, t.sk. nav aprobēts un piemērots 
Latvijas vajadzībām ICF76 klasifikators, izstrādāta 
metodika personas darbspēju un funkcionālo traucējumu 
pakāpes izvērtēšanai, metodika personas vajadzību pēc 
papildus pakalpojumiem izvērtēšanai, kā arī 
nepieciešamo pakalpojumu pieejamība. 
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traucējumu izvērtēšanai, t.sk. nav aprobēts un piemērots 
Latvijas vajadzībām ICF75 klasifikators, izstrādāta 
metodika personas darbspēju un funkcionālo traucējumu 
pakāpes izvērtēšanai, metodika personas vajadzību pēc 
papildus pakalpojumiem izvērtēšanai, kā arī 
nepieciešamo pakalpojumu pieejamība.” 

 

90.  331.paragrāfs 
Gadā invaliditāte pirmreizēji vai atkārtoti tiek 
noteikta vairāk kā 40000 personām darbspējīgā 
vecumā, no kurām aptuveni 4% Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija un tās 
struktūrvienības sniedz atzinumu par nepieciešamību 
apgūt jaunu profesiju. Tiesības saĦemt šo 
pakalpojumu ir aptuveni 1300 personām vecumā no 
16 līdz 55 gadiem (vidēji valstī gadā). Valsts 
pamatbudžetā paredzētais finansējums profesionālās 
rehabilitācijas pakalpojumu Ĝauj nodrošināt vidēji 
250 invalīdiem gadā 12 programmās (nepieciešamība 
ir aptuveni 1300 invalīdiem gadā). Pakalpojuma 
sekmīgai attīstībai nepieciešams nodrošināt 
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību 
reăionos, kā arī palielināt profesionālas 
rehabilitācijas programmu skaitu un pakalpojumu 
saĦēmušo personu skaitu. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

331.rindkopas beidzamo teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„Pakalpojuma sekmīgai attīstībai nepieciešams 
nodrošināt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu 
pieejamību visas valsts teritorijā, pilnveidot 
infrastruktūru, lai palielinātu profesionālās 
rehabilitācijas programmu skaitu un pakalpojumu 
saĦēmušo personu skaitu.” 

FM lūdzam LM pārformulēt tekstu.  

LM piedāvā šādu 331.rindkopas beidzamā teikuma 
redakciju: 

„Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi nav pietiekoši 
pieejami visas valsts teritorijā, t.sk. nav pietiekami 
pilnveidota infrastruktūra, ir mazs profesionālās 
rehabilitācijas programmu skaits un pakalpojumu 
saĦēmušo personu skaits.” 

Gadā invaliditāte pirmreizēji vai atkārtoti tiek noteikta 
vairāk kā 40000 personām darbspējīgā vecumā, no 
kurām aptuveni 4% Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisija un tās struktūrvienības sniedz 
atzinumu par nepieciešamību apgūt jaunu profesiju. 
Tiesības saĦemt šo pakalpojumu ir aptuveni 1300 
personām vecumā no 16 līdz 55 gadiem (vidēji valstī 
gadā). Valsts pamatbudžetā paredzētais finansējums 
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu Ĝauj 
nodrošināt vidēji 250 invalīdiem gadā 12 programmās 
(nepieciešamība ir aptuveni 1300 invalīdiem gadā). 
Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi nav pietiekoši 
pieejami visas valsts teritorijā, t.sk. nav pietiekami 
pilnveidota infrastruktūra, ir mazs profesionālās 
rehabilitācijas programmu skaits un pakalpojumu 
saĦēmušo personu skaits. 

91.  337.paragrāfs 
2004.gadā tika uzsākta pasākumu „Valsts 
programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2004.-
2008.gadam” īstenošana, kuras ietvaros no 2006.gada 
paredzēts nodrošināt sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem. 
2004.gadā uzsākās informatīvās kampaĦas 
realizēšana, lai pievērstu sabiedrības uzmanību 
cilvēku tirdzniecības jautājumiem, un uzsākta 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Aiz 337.rindkopas iekĜaut jaunu rindkopu šādā 
redakcijā: 

“Lai objektīvi novērtētu esošo situāciju un sasniegtos 
rezultātus nabadzības un sociālās atstumtības 
mazināšanā un atbilstoši pilnveidotu turpmāko politiku, 
nepieciešami pētījumi par Nacionālā rīcības plāna 
nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai 

Jauns paragrāfs aiz 337. paragrāfa 

Pasākumi nabadzības un sociālās atstumtības 
mazināšanai tiek mērėtiecīgi plānoti un iespēju robežās 
īstenoti, bet objektīvai esošās situācijas un sasniegto 
rezultātu novērtēšanai un turpmākās politikas  
pilnveidošanai trūkst pētījumu par Nacionālā rīcības 
plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai 
ieviešanas gaitu, īstenoto pasākumu efektivitāti un to 
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normatīvās bāzes pakalpojuma saĦemšanas 
reglamentācijai izstrāde. 

ieviešanas gaitu, īstenoto pasākumu efektivitāti un to 
pilnveidošanas iespējām.” 

FM lūdza LM pārformulēt tekstu. LM piedāvā redakciju 
jaunai rindkopai aiz 337.rindkopas: 

„Pasākumi nabadzības un sociālās atstumtības 
mazināšanai tiek mērėtiecīgi plānoti un iespēju robežās 
īstenoti, bet objektīvai esošās situācijas un sasniegto 
rezultātu novērtēšanai un turpmākās politikas  
pilnveidošanai trūkst pētījumu par Nacionālā rīcības 
plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai 
ieviešanas gaitu, īstenoto pasākumu efektivitāti un to 
pilnveidošanas iespējām.” 

pilnveidošanas iespējām. 

92.  338.paragrāfs 
Galvenās problēmas: 

- Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi un infrastruktūra netiek nodrošināti 
pietiekamā apjomā, daudzveidībā, kvalitātē un 
pietiekami tuvu dzīvesvietai. 

- Nepietiekams profesionāli izglītotu sociālā darba 
speciālistu skaits sociālajos dienestos un sociālo 
pakalpojumu sniedzēju institūcijās. 

- Invalīdu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi 
nav pieejami pietiekamā apjomā, īpaši reăionos. 
bijušo ieslodzīto nespēja integrēties darba tirgū un 
sabiedrībā kopumā. 

- Čigānu kā etniskās grupas zemais izglītības līmenis 
un nespēja integrēties darba tirgū; 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

338.rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Galvenās 
problēmas: 

- Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi un infrastruktūra netiek nodrošināti 
pietiekamā apjomā, daudzveidībā, kvalitātē un 
pietiekami tuvu dzīvesvietai; 

- Nepietiekams profesionāli izglītotu sociālā darba 
speciālistu skaits sociālajos dienestos un sociālo 
pakalpojumu sniedzēju institūcijās; 

- Invalīdu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi un 
infrastruktūra netiek nodrošināta pietiekamā apjomā; 

- Bijušo ieslodzīto nespēja integrēties darba tirgū un 
sabiedrībā kopumā; 

- Veselības stāvokĜa, funkcionālo spēju un to 
ierobežojuma pakāpes izvērtēšanas process, tam 
pakārtotie pakalpojumi un nepieciešamā infrastruktūra 
nav optimāli personu ar draudošu invaliditāti un invalīdu 
maksimālai rehabilitācijai un integrācijai darba tirgū; 

Galvenās problēmas: 

- Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi un infrastruktūra netiek nodrošināti 
pietiekamā apjomā, daudzveidībā, kvalitātē un 
pietiekami tuvu dzīvesvietai; 

- Nepietiekams profesionāli izglītotu sociālā darba 
speciālistu skaits sociālajos dienestos un sociālo 
pakalpojumu sniedzēju institūcijās; 

- Invalīdu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi un 
infrastruktūra netiek nodrošināta pietiekamā apjomā; 

- Bijušo ieslodzīto nespēja integrēties darba tirgū un 
sabiedrībā kopumā; 

- Cilvēkiem ar saslimšanām, kas var izraisīt  
funkcionālos traucējumus un invaliditāti, netiek veikta 
individuālo vajadzību novērtēšana, jo trūkst tam 
nepieciešamo instrumentu un infrastruktūras. Līdz ar to 
nav iespējams savlaicīgi sniegt rehabilitācijas 
pakalpojumus, kas mazinātu invaliditātes smaguma 
pakāpi; 

- Nav visaptverošu pētījumu par Nacionālā rīcības plāna 
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- Nav visaptverošu pētījumu par Nacionālā rīcības plāna 
nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai 
ieviešanas gaitu, pasākumu efektivitāti un to 
pilnveidošanas iespējām.” 

Iebildums Ħemts vērā koriăējot - pirmo vispārīgo 
problēmu svītrojot. FM aicina skaidrot, ko nozīmē 
pirmspēdējais punkts.  

LM viedoklis: pirmās problēmas svītrošana nav 
pieĜaujama. Tā nav vispārīga problēma, bet gan 
konkrēta- sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu trūkums, kas nav minēts nevienā no 
sekojošiem punktiem. 

Pirmspēdējo punktu ierosinām izteikt šādā redakcijā: 

„Cilv ēkiem ar saslimšanām, kas var izraisīt  
funkcionālos traucējumus un invaliditāti, netiek veikta 
individuālo vajadzību novērtēšana, jo trūkst tam 
nepieciešamo instrumentu un infrastruktūras. Līdz ar to 
nav iespējams savlaicīgi sniegt rehabilitācijas 
pakalpojumus, kas mazinātu invaliditātes smaguma 
pakāpi.” 

IZM atbalsta. 

nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai 
ieviešanas gaitu, pasākumu efektivitāti un to 
pilnveidošanas iespējām.” 

93.  338.paragrāfs 
Galvenās problēmas: 

- Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi un infrastruktūra netiek nodrošināti 
pietiekamā apjomā, daudzveidībā, kvalitātē un 
pietiekami tuvu dzīvesvietai. 

- Nepietiekams profesionāli izglītotu sociālā darba 
speciālistu skaits sociālajos dienestos un sociālo 
pakalpojumu sniedzēju institūcijās. 

- Invalīdu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi 
nav pieejami pietiekamā apjomā, īpaši reăionos. 

BM [02.12.2005 Nr. 2-11/5529] 

338. rindkopu nepieciešams papildināt, minot šādu 
problēmu - ārpusăimenes aprūpes institūcijās bērnus 
bāreĦus nevar pietiekami sagatavot integrācijai 
sabiedrībā un darba tirgū, līdz ar to nepieciešams attīstīt 
jaunu pakalpojumu veidu „pusceĜa mājas”, kur pusaudži 
gan saĦem aprūpi, gan pakāpeniski uzsāk patstāvīgi 
risināt ar ikdienas dzīvi saistītus jautājumus. 

BM nav pārstāvēta starpinstitūciju sanāksmē, līdz ar 
ko atbilstoši MK kārt ības rullim iebildums tiek 
atsaukts. 

Sk. NSID tekstu. 
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bijušo ieslodzīto nespēja integrēties darba tirgū un 
sabiedrībā kopumā. 

- Čigānu kā etniskās grupas zemais izglītības līmenis 
un nespēja integrēties darba tirgū; 

94.  342.paragrāfs 
Viskritiskākais ir stāvoklis ar tuberkulozes, HIV un 
AIDS saslimstību Latvijā. Pēdējos gados saslimstība 
ar tuberkulozi ir samazinājusies, taču tā joprojām 
saglabājas augsta salīdzinājumā ar ES vidējiem 
rādītājiem. (2000.gadā - 83 gadījumi uz 100 000 
iedzīvotājiem, 2003.gadā - 72 gadījumi uz 100 000 
iedzīvotājiem, ES vidējais rādītājs 2003.gadā 12,9 
gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem).   

VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Izteikt šāda redakcijā:  

„Kaut arī ir panākta jauno HIV infekcijas gadījumu 
skaita (2004.gadā – 323 gadījumi) samazināšanās, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu (2003.gadā – 403 
gadījumi), pieaug HIV/AIDS pacientu skaits. Augsts ir 
reproduktīvajā vecumā (15 līdz 49 gadi) ar HIV inficēto 
personu īpatsvars (0,6%). Tāpēc jau tuvāko gadu laikā ir 
jāattīsta sociālā atbalsta un palīdzības sistēma personām, 
inficētām ar HIV/AIDS (pazeminās šo cilvēku darba 
spējas un iespējas atrast darbu, kas rada papildus 
šėēršĜus izkĜūšanai no nabadzības), kā arī viĦu ăimenes 
locekĜiem un tuviniekiem. Tas mazinātu arī HIV inficēto 
diskrimināciju un veicinātu integrāciju sabiedrībā.”. 

 FM paskaidro, ka konkrētā problēma situācijas analīzē 
ir pietiekami labi definēta. Tā ir informācija 
operacionālajai programmai.  

VeM piekrīt, pārnesot šo detālo informāciju uz attiecīgo 
OP zem ESF par sociālo atstumtību. 

Viskritiskākais ir stāvoklis ar tuberkulozes, HIV un 
AIDS saslimstību Latvijā. Pēdējos gados saslimstība ar 
tuberkulozi ir samazinājusies, taču tā joprojām 
saglabājas augsta salīdzinājumā ar ES vidējiem 
rādītājiem. (2000.gadā - 83 gadījumi uz 100 000 
iedzīvotājiem, 2003.gadā - 72 gadījumi uz 100 000 
iedzīvotājiem, ES vidējais rādītājs 2003.gadā 12,9 
gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem).   

95.  343.paragrāfs 

Latvijā ir kritiska situācija ar AIDS saslimstību, jo 
pēdējo gadu tendence liecina, ka AIDS slimnieku 
skaits turpina pieaugt. Kopš 2000.gada slimnieku 
skaits ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem ir 
pieaudzis par 3,4 %.Pēdējo 10 gadu laikā pašnāvību 
skaitam Latvijā ir tendence samazināties, tomēr, 
neraugoties uz to, Latvijā joprojām atrodas starp 
pirmajām 5 valstīm ar vislielāko pašnāvību skaitu 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

343.rindkopu nepieciešams papildināt ar datiem par 
pašnāvību skaitu dzimumu griezumā, uzsvērt šīs 
problēmas aktualitāti vīriešu vidū, kā arī minēt iemeslus, 
kāpēc vīrieši biežāk nekā sievietes izvēlas šādu 
risinājumu. 

 Rindkopa papildināta atbilstoši LM piedāvājumam: 
„V īriešu augstais pašnāvību īpatsvars saistāms ar 

Kopš 2000.gada slimnieku skaits ar psihiskiem un 
uzvedības traucējumiem ir pieaudzis par 3,4 %.Pēdējo 
10 gadu laikā pašnāvību skaitam Latvijā ir tendence 
samazināties, tomēr, neraugoties uz to, Latvijā joprojām 
atrodas starp pirmajām 5 valstīm ar vislielāko pašnāvību 
skaitu pasaulē. Mirstība no pašnāvībām ieĦem 5.vietu 
starp visiem mirstības cēloĦiem Latvijā. 

Vīriešu augstais pašnāvību īpatsvars saistāms ar 
sabiedrības stereotipiem par dzimumu lomām. 
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pasaulē. Mirstība no pašnāvībām ieĦem 5.vietu starp 
visiem mirstības cēloĦiem Latvijā. 

sabiedrības stereotipiem par dzimumu lomām. 
Socioloăiskās aptaujas77 liecina, ka sabiedrībā pastāv 
spēcīgi stereotipi par vīrieti kā ăimenes apgādnieku un 
par personu, kurai nepieklājas izrādīt savas jūtas un 
kurai nav nepieciešama palīdzība un psiholoăiskais 
atbalsts. Līdz ar to, pasliktinoties sociāli 
ekonomiskajiem apstākĜiem un vīrietim zaudējot 
ăimenes apgādnieka statusu vai saasinoties 
psiholoăiskajām problēmām, vīrieši nemeklē palīdzību 
pie speciālistiem, bet nereti kā risinājumu izvēlas 
pašnāvību.” 

Socioloăiskās aptaujas78 liecina, ka sabiedrībā pastāv 
spēcīgi stereotipi par vīrieti kā ăimenes apgādnieku un 
par personu, kurai nepieklājas izrādīt savas jūtas un 
kurai nav nepieciešama palīdzība un psiholoăiskais 
atbalsts. Līdz ar to, pasliktinoties sociāli 
ekonomiskajiem apstākĜiem un vīrietim zaudējot 
ăimenes apgādnieka statusu vai saasinoties 
psiholoăiskajām problēmām, vīrieši nemeklē palīdzību 
pie speciālistiem, bet nereti kā risinājumu izvēlas 
pašnāvību. 

96.  344.paragrāfs 
Latvijā pēdējos gados strauji pieaug arodslimnieku 
skaits. 2004.gadā Latvijā konstatēti 796 pirmreizējie 
arodslimnieki. Tas ir par 41% vairāk, kā iepriekšējā 
gadā. Turklāt vienam cilvēkam bieži vien ir 
konstatētas vairākas saslimšanas, tāpēc reăistrēto 
arodslimību skaits ir daudz lielāks par arodslimnieku 
skaitu. Straujo arodslimnieku skaita pieaugumu var 
saistīt ar kaitīgiem darba apstākĜiem pirms vairākiem 
gadiem, kā arī ar nesakārtoto darba vidi šobrīd. 

VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Saturu pēc 344.paragrāfa papildināt ar šāda teksta 
punktiem:  

- „Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās 
informācijas 2004.gadā valstī nelaimes gadījumos cieta 
1296 darbinieki, no tiem 57 gāja bojā, 233 darbinieki 
guva smagas traumas. Salīdzinājumā ar  2003.gada 
datiem kopējais nelaimes gadījumos cietušo skaits ir 
samazinājies par 67 gadījumiem, savukārt bojāgājušo 
skaits palielinājies par 16 gadījumiem, kā arī smagi 
cietušo skaits palielinājies par 13 gadījumiem. Smago un 
letālo nelaimes gadījumu skaita pieaugums, salīdzinot ar 
2003.gadu, galvenokārt saistīts ar ekonomiskās 
aktivitātes kāpumu Latvijā, kuras rezultātā uzĦēmumos 
tika pieĦemti jauni darbinieki, kuriem nebija 
pietiekamas un kvalitatīvas profesionālās apmācības, 
trūka praktisko iemaĦu konkrētā darba veikšanai, kā arī 
strādājošie netika pietiekami apmācīti un instruēti darba 
aizsardzības jautājumos. 

- Analizējot nelaimes gadījumus pa uzĦēmumu grupām, 
var secināt, ka visvairāk cietuši darbinieki (508 
darbinieki jeb 39%), kuri strādā vidēja lieluma 
uzĦēmumos (no 50 līdz 249 strādājošiem). Situācija 

Valsts darba inspekcijas 2004.gada pārskats 
(http://www.vdi.gov.lv/). 



 

FMProt_170106; Starpministriju (starpinstitūciju)  sanāksmes protokols par programmas projektu „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 
2013.gada periodam projekts” 
 

75 

pārsvarā ir izskaidrojama ar vidēja lieluma uzĦēmumu 
ievērojamo īpatsvaru valstī, kā arī ar nepietiekamu darba 
devēju uzmanību darba aizsardzības jautājumiem, tajā 
skaitā darba aizsardzības sistēmas organizācijai un 
pilnveidošanai.”. 

 VeM paskaidro, ka abu paragrāfu datu avots ir Valsts 
darba inspekcijas 2004.gada pārskats 
(http://www.vdi.gov.lv/) 

97.  345.paragrāfs 
Slimību pabalsta skaitam, ko sedz no Sociālās 
apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekĜiem ir 
tendence pieaugt, ko raksturo dati par slimības 
pabalstu :: 

- 2002.gads – 138 844 (apdrošināto skaits 1008 
tūkst., vidēji uz 1 apdrošināto 0,137) 

- 2003.gads – 160 842 (apdrošināto skaits 1049 
tūkst., vidēji uz 1 apdrošināto 0,153) 

- 2004.gads – 193 112 (apdrošināto skaits 1088,7 
tūkst., vidēji uz 1 apdrošināto 0,177). 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

345.rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Min ēto iemeslu 
dēĜ, kā arī palielinoties legālajai nodarbinātībai, 
palielinoties darba samaksai, ir tendence pieaugt 
izdevumiem slimības pabalstiem, slimības pabalstu 
gadījumu skaitam un slimības dienu skaitam, ko 
izmaksā no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā 
budžeta līdzekĜiem (2002.gadā slimības pabalsta 
gadījumu skaits bija 103 705, 2003.gadā – 115 771, bet 
2004.gadā – 134 634).” 

 LM atsauc iebildumu. 

Slimību pabalsta skaitam, ko sedz no Sociālās 
apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekĜiem ir tendence 
pieaugt, ko raksturo dati par slimības pabalstu :: 

- 2002.gads – 138 844 (apdrošināto skaits 1008 tūkst., 
vidēji uz 1 apdrošināto 0,137) 

- 2003.gads – 160 842 (apdrošināto skaits 1049 tūkst., 
vidēji uz 1 apdrošināto 0,153) 

- 2004.gads – 193 112 (apdrošināto skaits 1088,7 tūkst., 
vidēji uz 1 apdrošināto 0,177). 

98.  346.paragrāfs 
Nenoliedzami, ka pieaugot darba samaksai kopumā 
pieaug arī iemaksas sociālās apdrošināšanas budžetā 
un līdz ar to lielāks līdzekĜu apjoms tiek novirzīts 
slimību pabalstu segšanai. 

VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Saturu pēc 346.paragrāfa papildināt ar šāda teksta 
punktiem: 

- “Veiksmīgai veselības veicināšanai ir gan humāna 
nozīme - cilvēku veselība uzlabojas, un viĦi var 
sekmīgāk izvirzīt un sasniegt savus mērėus dzīvē, gan 
praktiska nozīme - tiek ekonomēti līdzekĜi, kuri būtu 
jāizlieto nopietnu akūtu un hronisku saslimšanu 
ārstēšanai, invaliditātes pabalstu izmaksām, kā arī tiek 
novērsta pāragra iedzīvotāju mirstība pusmūža gados. 

- Eiropas valstu pieredze liecina, ka ar veselības 
veicināšanas pasākumiem, kas samazina medicīniskās 

Nenoliedzami, ka pieaugot darba samaksai kopumā 
pieaug arī iemaksas sociālās apdrošināšanas budžetā un 
līdz ar to lielāks līdzekĜu apjoms tiek novirzīts slimību 
pabalstu segšanai. Vienlaikus slimības pabalstu izmaksu 
pieaugums ir saistīts ar efektīva ārstniecības procesa un 
rehabilitācijas kontroles mehānisma trūkumu, kas Ĝautu  
novērst nevajadzīgu ilgtermiĦa darbnespējas un 
invaliditātes risku. 
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un sociālās izmaksas, palielina saimniecisko 
produktivitāti, iespējams uzlabot sabiedrības veselību. 
Šos pasākumus var uzskatīt par investīciju valsts 
attīstībā. Veselības veicināšanas pasākumos iesaistās ne 
tikai veselības aprūpes speciālisti, bet arī citu nozaru – 
izglītības, iekšlietu, transporta, pašvaldību u.c. 
speciālisti. Iedzīvotāju veselību ietekmē ne tikai 
veselības aprūpes kvalitāte, dzīvesveids, bet arī 
nodarbinātība, nabadzība, nevienlīdzība, fiziskā vide, 
mājokĜi, sociālā vide, uzturs, transports un izglītība.”. 

 FM paskaidro, ka formulējums nav piemērots situācijas 
analīzei.  

VeM piekrīt FM viedoklim, ka šis iebildums netiek 
Ħemts vērā. 

99.  346.paragrāfs 
Nenoliedzami, ka pieaugot darba samaksai kopumā 
pieaug arī iemaksas sociālās apdrošināšanas budžetā 
un līdz ar to lielāks līdzekĜu apjoms tiek novirzīts 
slimību pabalstu segšanai. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

346.rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Atbilstoši 
Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas 
pamatnostādnēm 2005.-2015.gadam, šobrīd trūkst 
efektīva ārstniecības procesa un rehabilitācijas kontroles 
mehānisma, kas Ĝautu novērst nevajadzīgu ilgtermiĦa 
darbnespējas un invaliditātes risku.” 

 LM aicina 346.rindkopu papildināt ar teikumu šādā 
redakcijā: 

„Vienlaikus slimības pabalstu izmaksu pieaugums ir 
saistīts ar efektīva ārstniecības procesa un rehabilitācijas 
kontroles mehānisma trūkumu, kas Ĝautu novērst 
nevajadzīgu ilgtermiĦa darbnespējas un invaliditātes 
risku.” 

Puses vienojas par redakciju. 

100.  355.paragrāfs 

Veselības aprūpes cilvēkresursu skaita dinamika 

VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Pēc vārdiem „...izvirzītājos apakšmērėos paredzēts :” 

Veselības aprūpes cilvēkresursu skaita dinamika laika 
periodā no 2000.gada līdz 2004.gadam nav ar izteiktu 
negatīvu tendenci, bet, Ħemot vērā vecuma struktūru un 
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laika periodā no 2000.gada līdz 2004.gadam nav ar 
izteiktu negatīvu tendenci, bet, Ħemot vērā vecuma 
struktūru un prognozējamo speciālistu aiziešanu no 
darba tirgus sakarā ar pensionēšanos, salīdzinot 
Latvijas statistikas datus ar ES valstīm nepieciešamo 
speciālistu skaita ziĦā, kā arī speciālistu 
nevienmērīgo izvietojumu Latvijas reăionos, var 
secināt, ka cilvēkresursu skaits ir nepietiekams, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību visiem Latvijas 
iedzīvotājiem. Pamatnostādnēs „Cilvēkresursu 
attīstība veselības aprūpē” noteikta valsts politika, 
kuras mērėis ir nodrošināt cilvēkresursus un to 
attīstību veselības aprūpes nozarē ilgtermiĦa posmā 
(2005. – 2015. gadam). un pamatnostādnēs 
izvirzītajos apakšmērėos paredzēts: 

papildināt ar šādu tekstu: 

„ a) plānot cilvēkresursus veselības 
aprūpes nozarē; 

b) nodrošināt veselības aprūpes nozari ar 
cilvēkresursiem nepieciešamā skaitā, izvietojumā un 
pieprasījumam atbilstošā kvalifikācijā; 

c) attīstīt izglītības sistēmu veselības aprūpes 
nozarē (augstākās profesionālās, tālākizglītības) 
atbilstoši pieprasījumam darba tirgū; 

d) izveidot darba samaksas sistēmu, pamatojoties 
uz amatu klasificēšanu amatu saimēs un līmeĦos, un 
sociālo garantiju sistēmu veselības aprūpē, kas 
nodrošinātu nozares attīstību un veicinātu darbaspēka 
piesaisti.”. 

FM paskaidro, ka tas ir operacionālo programmu daĜās 
pie administratīvās kapacitātes. Tas nav situācijas 
analīzes jautājums. 

VeM piekrīt skaidrojumam. 

 

prognozējamo speciālistu aiziešanu no darba tirgus 
sakarā ar pensionēšanos, salīdzinot Latvijas statistikas 
datus ar ES valstīm nepieciešamo speciālistu skaita ziĦā, 
kā arī speciālistu nevienmērīgo izvietojumu Latvijas 
reăionos, var secināt, ka cilvēkresursu skaits ir 
nepietiekams, lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamību visiem Latvijas 
iedzīvotājiem. Pamatnostādnēs „Cilvēkresursu attīstība 
veselības aprūpē” noteikta valsts politika, kuras mērėis 
ir nodrošināt cilvēkresursus un to attīstību veselības 
aprūpes nozarē ilgtermiĦa posmā (2005. – 2015. 
gadam). un pamatnostādnēs izvirzītajos apakšmērėos 
paredzēts: 

101.  361.paragrāfs 
Izdzīvošanas pamatā ir savlaicīga NMP sniegšana. 
80% pēkšĦas koronāras nāves (piemēram, sirds 
apstāšanās infarkta gadījumā, sirds ritma traucējumi, 
sirds asinsvadu aizsprostojumi) gadījumu notiek 
mājās, 15 % gadījumu - uz ielas. PēkšĦas koronārās 
nāves attīstības mehānismu analīze rāda, ka 65-85% 
no dokumentētajām epizodēm ir saistītas ar sirds 
ritma traucējumiem, kas efektīvi novēršami pirmajās 
4 minūtēs. Katra pirmajās 4 minūtēs nokavēta sirds 
ritma atjaunošanas minūte samazina pacienta 
izdzīvošanas iespēju par 5 %. 

VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Saturu pēc 361.paragrāfa papildināt ar šāda teksta 
punktu:  

- „Latvij ā pirmsslimnīcas posma NMP sistēma ir 
decentralizēta. Pašlaik pirmsslimnīcas NMP nodrošina 
galvenokārt pašvaldību institūcijas (7 NMP iestādes, 36 
ārstniecības iestāžu NMP struktūrvienības), no kurām 37 
vietās darbojas atšėirīgas kapacitātes dispečerdienesti 
(notiek izsaukumu pieĦemšana, nodošana brigādēm, 
rezultātu apkopošana) un 80 vietās ir izvietotas NMP 
brigādes.”. 

Izdzīvošanas pamatā ir savlaicīga NMP sniegšana. 
Latvijā pirmsslimnīcas posma NMP sistēma ir 
decentralizēta. Pašlaik pirmsslimnīcas NMP nodrošina 
galvenokārt pašvaldību institūcijas (7 NMP iestādes, 36 
ārstniecības iestāžu NMP struktūrvienības), no kurām 37 
vietās darbojas atšėirīgas kapacitātes dispečerdienesti 
(notiek izsaukumu pieĦemšana, nodošana brigādēm, 
rezultātu apkopošana) un 80 vietās ir izvietotas NMP 
brigādes..80% pēkšĦas koronāras nāves (piemēram, 
sirds apstāšanās infarkta gadījumā, sirds ritma 
traucējumi, sirds asinsvadu aizsprostojumi) gadījumu 
notiek mājās, 15 % gadījumu - uz ielas. PēkšĦas 
koronārās nāves attīstības mehānismu analīze rāda, ka 
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Rindkopa precizēta. 65-85% no dokumentētajām epizodēm ir saistītas ar 
sirds ritma traucējumiem, kas efektīvi novēršami 
pirmajās 4 minūtēs. Katra pirmajās 4 minūtēs nokavēta 
sirds ritma atjaunošanas minūte samazina pacienta 
izdzīvošanas iespēju par 5 %. 

 

102.  362.paragrāfs 
Veselības aprūpes pakalpojumi, kuriem nepieciešami 
gan augstas klases speciālisti, gan īpaša aparatūra, 
tiek sniegti reăionālās daudzprofilu slimnīcās, lokālās 
daudzprofilu slimnīcās, kā arī specializētajos centros 
un specializētajās slimnīcās. Šādu iestāžu īpašnieks, 
kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes 
pakalpojumus iedzīvotājiem, var būt valsts, 
pašvaldība, kā arī privātīpašnieki . Lielākā daĜa 
specializēto centru atrodas Rīgā. Terciārās veselības 
aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā liela nozīme ir 
mūsdienīgai medicīnas aparatūrai, kā arī videi kur šis 
pakalpojums tiek sniegts. Nodrošinājums ar to ir 
visai atšėirīgs: ir aparatūra, kas nodrošina pasaules 
līmenim atbilstošu izmeklēšanu un ārstniecību, bet 
vairākās nozarēs stāvoklis ir neapmierinošs: 
nodrošinājums ar staru terapijai nepieciešamo 
aprīkojumu ir tādā līmenī, ka apmierināt patreizējo 
pieprasījumu pēc minētā pakalpojuma iespējams tikai 
pagarinot aparatūras ekspluatēšanas laiku uz vakara 
stundu un brīvdienu rēėina. 

VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Pēc 362.paragrāfa papildināt ar jaunu punktu:  

- „Jautājums par aparatūras iegādi, lai nodrošinātu valsts 
apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem, ir atrodams Ambulatorās un stacionārās 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības 
programmas ieviešanas plāna 2005.-2010.gadam 
projektā, skatot informāciju par konkrētas institūcijas 
infrastruktūras uzlabojumiem. Pirmsākumi šim darbam 
jau veikti 2000.gadā, kad Pasaules Bankas finansētā 
Veselības reformas projekta ietvaros konsultantu 
kompānija veica apsekojumus par nepieciešamajām 
investīcijām visās veselības aprūpes institūcijās, kas 
sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes 
pakalpojumus. Šai pētījumā netika gan ietverta 
informācija par primāro veselības aprūpi, jo to pārsvarā 
nodrošina privātās ārstniecības iestādes, kā arī 
informācija par atsevišėām budžeta iestādēm kā Valsts 
Asinsdonoru centrs, Katastrofu medicīnas centrs, Sporta 
medicīnas valsts aăentūra u.c. Tā, piemēram, 
tehnoloăiju nodrošināšanai jau šobrīd tiek iepirkti 4 
angiogrāfi un ir skaidri zināms, ka nākošajos 2 gados 
būs nepieciešams nomainīt staru diagnostikas aparatūru 
(lineāros paātrinātājus) Liepājā, Daugavpilī un Rīgā – 
vietās kur tiek sniegta specializētā onkoloăiskā 
palīdzība.”. 

VM uzskata, ka papildinājums Ĝoti svarīgs ir, jo ir 
skaidrota jaunas aparatūras iegāde sasaistē ar veselības 

Veselības aprūpes pakalpojumi, kuriem nepieciešami 
gan augstas klases speciālisti, gan īpaša aparatūra, tiek 
sniegti reăionālās daudzprofilu slimnīcās, lokālās 
daudzprofilu slimnīcās, kā arī specializētajos centros un 
specializētajās slimnīcās. Šādu iestāžu īpašnieks, kas 
sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes 
pakalpojumus iedzīvotājiem, var būt valsts, pašvaldība, 
kā arī privātīpašnieki . Lielākā daĜa specializēto centru 
atrodas Rīgā. Terciārās veselības aprūpes pakalpojumu 
nodrošināšanā liela nozīme ir mūsdienīgai medicīnas 
aparatūrai, kā arī videi kur šis pakalpojums tiek sniegts. 
Nodrošinājums ar to ir visai atšėirīgs: ir aparatūra, kas 
nodrošina pasaules līmenim atbilstošu izmeklēšanu un 
ārstniecību, bet vairākās nozarēs stāvoklis ir 
neapmierinošs: nodrošinājums ar staru terapijai 
nepieciešamo aprīkojumu ir tādā līmenī, ka apmierināt 
patreizējo pieprasījumu pēc minētā pakalpojuma 
iespējams tikai pagarinot aparatūras ekspluatēšanas 
laiku uz vakara stundu un brīvdienu rēėina. 

Jautājums par aparatūras iegādi, lai nodrošinātu valsts 
apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem, ir ietverts Ambulatorās un stacionārās 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības 
programmas ieviešanas plānā 2005.-2010.gadam., tātad 
sasaistē ar veselības nozares svarīgāko politikas 
plānošanas dokumentu - Ambulatorās un stacionārās 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības 
programmu. Pamatojoties uz ES valstu pieredzi līdzīgu 
veselības aprūpes politikas plānošanas dokumentu 
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nozares svarīgāko politikas plānošanas dokumentu - 
Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju attīstības programmu. 
Pamatojoties uz ES valstu pieredzi līdzīgu veselības 
aprūpes politikas plānošanas dokumentu ieviešanā,  
Latvijā veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana un nodrošināšana tiek  veikta  optimālas 
infrastruktūras izveides kontekstā tāpat kā citās ES 
dalībvalstīs.  

Redakcija saīsināta salīdzinājumā ar komentāru. 

ieviešanā,  Latvijā veselības aprūpes pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošana un nodrošināšana tiek  veikta  
optimālas infrastruktūras izveides kontekstā tāpat kā 
citās ES dalībvalstīs.  Pirmsākumi šim darbam jau veikti 
2000.gadā, kad Pasaules Bankas finansētā Veselības 
reformas projekta ietvaros konsultantu kompānija veica 
apsekojumus par nepieciešamajām investīcijām visās 
veselības aprūpes institūcijās, kas sniedz valsts 
apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Šai 
pētījumā netika gan ietverta informācija par primāro 
veselības aprūpi, jo to pārsvarā nodrošina privātās 
ārstniecības iestādes, kā arī informācija par atsevišėām 
budžeta iestādēm kā Valsts Asinsdonoru centrs, 
Katastrofu medicīnas centrs, Sporta medicīnas valsts 
aăentūra u.c. Tā, piemēram, tehnoloăiju nodrošināšanai 
jau šobrīd tiek iepirkti 4 angiogrāfi un ir skaidri zināms, 
ka nākošajos 2 gados būs nepieciešams nomainīt staru 
diagnostikas aparatūru (lineāros paātrinātājus) Liepājā, 
Daugavpilī un Rīgā – vietās kur tiek sniegta specializētā 
onkoloăiskā palīdzība.”. 

103.  371.paragrāfs 
Galvenās problēmas veselības aprūpes sistēmā: 

- Latvijā ir augstākais mirstības līmenis starp ES 
dalībvalstīm; 

- Salīdzinājumā ar ES vidējiem rādītājiem Latvijā ir 
kritiska situācija ar saslimstības līmeni analizējot 
dažādas slimības (tuberkuloze, AIDS, onkoloăiskās 
slimības u.c.) ar tendenci pēdējos 4 gados pieaugt; 

- Latvijā pēdējo 4 gadu laikā ir dubultojies 
arodslimību skaits; 

- Neatbilstoša primārās veselības pakalpojumu 
kvalitāte un pieejamība lauku teritorijās - Latvijā 
primārās aprūpes ārstiem ir pārāk liels pacientu skaits 
salīdzinājumā ar citām ES valstīm, kas liecina par 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Atbilstoši papildināma 371.rindkopa ar apakšpunktu 
šādā redakcijā: „Nav efektīva ārstniecības procesa un 
rehabilitācijas kontroles mehānisma, kas Ĝautu novērst 
nevajadzīgu ilgtermiĦa darbnespējas un invaliditātes 
risku.” 

 LM atsauc komentāru.  

Galvenās problēmas veselības aprūpes sistēmā: 

- Latvijā ir augstākais mirstības līmenis starp ES 
dalībvalstīm; 

- Salīdzinājumā ar ES vidējiem rādītājiem Latvijā ir 
kritiska situācija ar saslimstības līmeni analizējot 
dažādas slimības (tuberkuloze, AIDS, onkoloăiskās 
slimības u.c.) ar tendenci pēdējos 4 gados pieaugt; 

- Latvijā pēdējo 4 gadu laikā ir dubultojies arodslimību 
skaits; 

- Neatbilstoša primārās veselības pakalpojumu kvalitāte 
un pieejamība lauku teritorijās - Latvijā primārās 
aprūpes ārstiem ir pārāk liels pacientu skaits 
salīdzinājumā ar citām ES valstīm, kas liecina par lielo 
PVA ārstu noslogotību. Primārās veselības aprūpes 
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lielo PVA ārstu noslogotību. Primārās veselības 
aprūpes tīklam ir nepieciešama optimizācija.  

- Neatbilstošs NMP pakalpojuma līmenis - ir 
nepietiekošs brigāžu skaits, ir ievērojama atšėirība 
starp brigāžu materiāli – tehnisko nodrošinājumu 
dažādos rajonos. Lauku rajoni nav nodrošināti ar 
operatīvajiem medicīniskajiem transportlīdzekĜiem, 
kuri būtu piemēroti braukšanai pa lauku ceĜiem. 

104.  371.paragrāfs 
Galvenās problēmas veselības aprūpes sistēmā: 

- Latvijā ir augstākais mirstības līmenis starp ES 
dalībvalstīm; 

- Salīdzinājumā ar ES vidējiem rādītājiem Latvijā ir 
kritiska situācija ar saslimstības līmeni analizējot 
dažādas slimības (tuberkuloze, AIDS, onkoloăiskās 
slimības u.c.) ar tendenci pēdējos 4 gados pieaugt; 

- Latvijā pēdējo 4 gadu laikā ir dubultojies 
arodslimību skaits; 

- Neatbilstoša primārās veselības pakalpojumu 
kvalitāte un pieejamība lauku teritorijās - Latvijā 
primārās aprūpes ārstiem ir pārāk liels pacientu skaits 
salīdzinājumā ar citām ES valstīm, kas liecina par 
lielo PVA ārstu noslogotību. Primārās veselības 
aprūpes tīklam ir nepieciešama optimizācija.  

- Neatbilstošs NMP pakalpojuma līmenis - ir 
nepietiekošs brigāžu skaits, ir ievērojama atšėirība 
starp brigāžu materiāli – tehnisko nodrošinājumu 
dažādos rajonos. Lauku rajoni nav nodrošināti ar 
operatīvajiem medicīniskajiem transportlīdzekĜiem, 
kuri būtu piemēroti braukšanai pa lauku ceĜiem. 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

2.3.4.3. Veselības aprūpes reforma, nozares politika. 
Rindkopa 371 jāpapildina:  

1. Latvijā ir vismazākais finansējums valsts garantētajai 
veselības aprūpei uz vienu iedzīvotāju ES. 

2. Latvijā ir vislielākais ES iedzīvotāju tiešo maksājumu 
līmenis veselības aprūpes budžetā. 

(ĥemot vērā zemāko minimālo algu ES valstīs un 
kopējo zemo ienākumu līmeni tieši šīs ir galvenās 
problēmas, no kurām izriet gan augstākais mirstības 
līmenis, gan kritiskā situācija ar saslimstību!) 

3. Nepietiekams finansējums ir slimību profilaksei un 
ārstēšanās kursu izgājušo personu rehabilitācijai, jo 
absolūti lielākā daĜa veselības aprūpes budžeta tiek 
izlietota ārstniecībai. Līdz ar to pieaug saslimstība un 
invaliditāte, kas rada jaunas un vēl smagākas un 
risināšanas ziĦā finansiāli ietilp īgākas sociālās 
problēmas. 

 Lūdzam sniegt datus, pamatojumu. Lūdzam VeM 
viedokli.  

Latvijā ir vismazākais finansējums valsts garantētajai 
veselības aprūpei uz vienu iedzīvotāju ES (2004.gadā-
73.25 LVL uz 1 iedzīvotāju) "Veselības obligātās 
apdrošināšanas valsts aăentūras vēstis" Nr. 13 par 2004. 

tīklam ir nepieciešama optimizācija.  

- Neatbilstošs NMP pakalpojuma līmenis - ir 
nepietiekošs brigāžu skaits, ir ievērojama atšėirība starp 
brigāžu materiāli – tehnisko nodrošinājumu dažādos 
rajonos. Lauku rajoni nav nodrošināti ar operatīvajiem 
medicīniskajiem transportlīdzekĜiem, kuri būtu 
piemēroti braukšanai pa lauku ceĜiem. 
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gadu]. 

Salīdzinājumā ar 2003. gadu, 2004. gadā ārstniecības 
iestāžu ieĦēmumu struktūrā ir pieaudzis valsts budžeta 
līdzekĜu īpatsvars 75,09%, bet samazinājies iekasēto 
pacientu iemaksu apjoms no 8 706 424 LVL līdz 8 565 
496 LVL (4,35%). No iekasētajām pacientu iemaksām ir 
palielinājies tiešo maksājumu īpatsvars (2004.gadā 
66%), bet par 730 tūkstošiem samazinājušies trešās 
personas maksājumi ["Veselības obligātās 
apdrošināšanas valsts aăentūras vēstis" Nr. 13 par 2004. 
gadu]. 

Nepietiekams finansējums ir slimību profilaksei un 
ārstēšanās kursu izgājušo personu rehabilitācijai, jo 
absolūti lielākā daĜa veselības aprūpes budžeta tiek 
izlietota ārstniecībai. Līdz ar to pieaug saslimstība un 
invaliditāte, kas rada jaunas un vēl smagākas un 
risināšanas ziĦā finansiāli ietilp īgākas sociālās 
problēmas. 

 

105.  371.paragrāfs 

(skatīt iepriekš) 

VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Minētās galvenās problēmas papildināt ar šādu tekstu :  

- „ Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras uzlabošana ir 
uzsākta pēdējos gados, bet, tā kā nav tikusi veikta pilnā 
apjomā, tad šobrīd vēl ir pāragri gaidīt tās efektīvas 
darbības  rezultātus;  

- nepietiekami efektīgi šobrīd tiek realizēti veselības 
veicināšanas pasākumi;  

- Informācijas un komunikācijas tehnoloăiju 
pielietošana Veselības aprūpē ir tikai attīstības stadijā.”. 

DaĜēji Ħemts vērā. Lūdzam pārformulēt kā problēmu – 3 
no minētajām problēmām. 1un 2 – nav atbalstāmas.  

VeM: uzskatām, ka 1. un 2. punkti atbalstāmi, jo 
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1.punkts attiecas uz veselības aprūpes politikas 
plānošanas dokumenta realizēšanu, savukārt 2.punktā 
izteiktā problēma aprakstīta situācijas analīzē un ir tieši 
ar to saistīta. 

106.  2.4.1.sadaĜa „Transports un komunikācijas” (sākot ar 
372.paragrāfu) 

SAM [05.12.2005 Nr. 03-04-2/607] 

Programmas projekta 2.4.daĜas 1.sadaĜa „Transports un 
komunikācijas” neatbilst tā nosaukumam, jo tajā nav 
ietverta informācija par elektronisko sakaru un pasta 
nozares attīstību. Minētā sadaĜa būtu papildināma. 
Informējam, ka lai apkopotu informāciju par 
elektronisko sakaru un pasta nozares attīstību, ir 
nepieciešams laiks, tādēĜ minētā informācija varētu tikt 
nosūtīta līdz š.g. 12.decembrim. 

 FM paskaidro, ka iesniegtā informācija tiks izmantota 
sadaĜas ‘Informācijas sabiedrības attīstība’ 
pilnveidošanai. Savukārt sadaĜas „Transports un 
komunikācijas” nosaukums tiks precizēts – ‘Transports’. 
SM piekrīt skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 

107.  386.paragrāfs 

Kopumā tiks rekonstruēti 81,2 km E67 Via Baltica 
maršrutā (posmi: Ėekava – Iecava 17,9 km; Skulte – 
Svētciems 40,1 km; Ādaži – Gauja 5,4 km; Bauska – 
Grenctāle 17,8 km), izbūvēts šėērsojums ar dzelzceĜu 
Jelgava – Krustpils divos līmeĦos un daĜēji izbūvēts 
Saulkrastu apvedceĜš 20,1 km. Rietumu – Austrumu 
autotransporta koridora E22 maršrutā tiks 
rekonstruēts Jēkabpils – VarakĜāni posms 46,8 km. 

SAM [05.12.2005 Nr. 03-04-2/607] 

386.punkta pēdējo teikumu ierosinām izteikt šādā 
redakcijā: 

Rietumu-Austrumu autotransporta koridora E22 
maršrutā tiks rekonstruēts Jēkabpils-VarakĜāni posms 
47,9 km (par Kohēzijas fonda līdzekĜiem tiks 
rekonstruēti posmi 6,7 km – 18,8 km, 43,0 km – 44,0 
km un A12/A6 krustojums Jēkabpilī, pārējais – par 
valsts līdzekĜiem) 

Precizēta rindkopa, neminot km un posmus. 

Laika periodā 2004.-2006.g. daĜēji rekonstruēti E67 Via 
Baltica un Rietumu – Austrumu autotransporta koridora 
E22 posmi, izbūvēts šėērsojums ar dzelzceĜu Jelgava – 
Krustpils divos līmeĦos. 

108.  395.paragrāfs 

Galvenās problēmas autoceĜu nozarē ir: 

SAM [05.12.2005 Nr. 03-04-2/607] 

395.punktā 2.apakšpunkta vietā būtu jāraksta divi 
atsevišėi apakšpunkti: „-satiksmes negadījumu un bojā 

Galvenās problēmas autoceĜu nozarē ir: 

• sliktā stāvoklī esošo autoceĜu īpatsvars valsts 
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- sliktā stāvoklī esošo autoceĜu īpatsvars valsts 
autoceĜu tīklā vidēji pieaudzis par 10% gadā tai 
skaitā valsts galveno (TEN) un 1.šėiras (vairāk par 
50%) autoceĜu neapmierinošais segu un tiltu 
stāvoklis; 

- satiksmes negadījumu skaits uz valsts autoceĜiem 
aizvien ir Ĝoti liels un salīdzinoši lielais t.s. melno 
punktu skaits; 

- lielais grants ceĜu īpatsvars valsts autoceĜu 
struktūrā. 

gājušo skaits uz autoceĜiem valstī aizvien ir Ĝoti liels” un 
„-liels t.s. „melno punktu” skaits”. Būtiskāks ir bojā 
gājušo skaits uz visiem autoceĜiem, nevis tikai 
negadījumu skaits uz valsts autoceĜiem. 

Puses vienojas par SM piedāvātu redakciju. 

109.  395.paragrāfs (skatīt iepriekš) 

 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

Ierosinām aizvietot 395.rindkopas tekstu: ”sliktā 
stāvoklī esošo autoceĜu īpatsvars valsts autoceĜu tīklā 
vidēji ir pieaudzis par 10% gadā tai skaitā valsts galveno 
(TEN) un 1.šėiras (vairāk par 50%) autoceĜu 
neapmierinošais segu un tiltu stāvoklis” ar tekstu šādā 
redakcijā „sliktā stāvoklī esošo autoceĜu īpatsvars valsts 
autoceĜu tīklā vidēji ir pieaudzis par 10% gadā tai skaitā 
valsts galveno (TEN), 1.šėiras (vairāk par 50%) un 
2.šėiras (vairāk par 30%) autoceĜu neapmierinošais segu 
un tiltu stāvoklis” 

Puses vienojas par SM piedāvātu redakciju. 

autoceĜu tīklā vidēji pieaudzis par 10% gadā tai skaitā 
valsts galveno (TEN) un 1.šėiras (vairāk par 50%) 
autoceĜu neapmierinošais segu un tiltu stāvoklis; 

• satiksmes negadījumu un bojā gājušo skaits uz 
autoceĜiem valstī aizvien ir Ĝoti liels; 

• liels t.s. melno punktu skaits; 

• liels grants ceĜu īpatsvars valsts autoceĜu 
struktūrā. 

 

110.  2.4.1.2.1.sadaĜa „Sabiedriskais transports” (sākot ar 
396.paragrāfu) 

SAM [05.12.2005 Nr. 03-04-2/607] 

Uz 2.4.1.2.apakšnodaĜu „Pilsētu transporta 
infrastruktūra” attiecas tikai 402.punkts, kā arī 
informācija par Rīgas transporta infrastruktūru, jo 
pārējos punktos (396.-401.) minētais attiecas uz 
sabiedriskā transporta pakalpojumiem visā valstī, nevis 
uz infrastruktūru. Ierosinām punktus, kas attiecas uz 
sabiedriskā transporta pakalpojumiem izdalīt kā 
atsevišėu nodaĜu. Tāpat, punkti, kas raksturo situāciju ar 
Rīgas sabiedrisko transportu, būtu sistematizējami, 
Ħemot vērā, ka Rīgas transporta infrastruktūra ir pilsētas 

Sk. redakciju zemāk. 
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sabiedriskā transporta infrastruktūras sastāvdaĜa. ĥemot 
vērā minēto, punkti, kas attiecas uz transporta 
pakalpojumiem sistematizējami savādāk, lai precīzi 
raksturotu situāciju. 

Puses vienojas par SM piedāvātu redakciju. 

111.  2.4.1.2. „Pilsētu transporta infrastruktūra (sākot ar 
396.paragrāfu) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Ietvardokumentā ir analizēta sabiedriskā transporta 
nozare kopumā valstī un Rīgā, nav analīzes par 
sabiedriskā transporta organizāciju citās pilsētās, ka arī 
analīze par reăionālo maršrutu organizāciju. No kā arī 
SVID analīzē kā vājā puse ir minēta pilsētas un 
piepilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu 
neefektivitāte. Šim apgalvojumam nevar piekrist, jo nav 
reālu mērījumu un kritēriju un rezultātā argumentu 
apgalvojumam, ka pilsētas un piepilsētas sabiedriskā 
transporta pakalpojumi ir neefektīvi salīdzinājumā ar 
valsts organizēto. 

 Puses vienojas par SM piedāvātu redakciju. 

Sk. redakciju zemāk. 

112.  408.paragrāfs 

Rīgas Attīstības plānā definēto ātrgaitas ielu tīkla 
izveides pirmajai kārtai nepieciešams realizēt 
sekojošus projektus, kuru realizāciju pie nodrošināta 
finansējuma Dome gatava uzsākt jau 2007.gadā: 

- Austrumu maăistrāle, 

- Dienvidu tilta pieslēgumi pilsētas ielu tīklam, tai 
skaitā; 

- Slāvu ielas rotācijas apĜa rekonstrukcija, 

krustojumi ar Ziepniekkalna ielu un Vienības gatvi; 

- ZiemeĜu tilts ar pievedceĜu Pārdaugavā un Brīvības 
gatves dublieri kā Via Baltica ceĜa ievads Rīgā. 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Jāizteic redakcijā:  

Rīgas Attīstības plānā definēto ātrgaitas ielu tīkla 
izveides pirmajai kārtai nepieciešams realizēt sekojošus 
projektus, kuru realizāciju pie nodrošināta finansējuma 
Dome gatava uzsākt jau 2007.gadā: 

- Austrumu maăistrāle, 

- Dienvidu tilta pieslēgumi pilsētas ielu tīklam (tai 
skaitā: Slāvu ielas rotācijas apĜa rekonstrukcija; 
krustojumi ar Ziepniekkalna ielu un Vienības gatvi); 

- ZiemeĜu tilts ar pievedceĜu Pārdaugavā un Brīvības 
gatves dublieri kā Via Baltica ceĜa ievads Rīgā. 

Sk. redakciju zemāk. 
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 Puses vienojas par SM piedāvātu redakciju.  

2.4.1.1. Sabiedriskais transports  

Kopš 2001.gada, ik gadus, kaut arī nelielā apmērā, bet pieaug finansējuma apjoms sabiedriskajam transportam no valsts un pašvaldību budžetiem. Taču tas joprojām nav 
pietiekams, lai segtu pārvadātājiem radītos zaudējumus esošajā maršrutu tīklā un strauji paaugstinātu pakalpojumu kvalitāti, it īpaši lauku apvidos.  

Latvijā sabiedriskā transporta organizēšanas funkcijas kopumā realizē 34 dažāda līmeĦa publiskas pārvaldes institūcijas – Satiksmes ministrija, rajona padomes un republikas 
pilsētas domes. Šis dalītās kompetences princips neĜauj ievērot kopējos maršrutu tīkla veidošanas principus, kas rada arī būtiskas atšėirības pakalpojumu kvalitātei dažādos Latvijas 
reăionos. 

Neskatoties uz zemajiem pakalpojumu kvalitātes attīstības tempiem, 2004. gadā ārpilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumus izmantojušo pasažieru skaits par 20% pārsniedz 
2000. gada rādītājus (kopumā sabiedriskajā transportā vidēji par 10%), un ik gadus sabiedriskā transporta pakalpojumus izmantojušo pasažieru skaits turpina pieaugt 2 - 4% 
apmērā. 

Iekšzemes pasažieru pārvadājumos pa dzelzceĜu tiek pārvadāta aptuveni 1/3 daĜa no ārpilsētas satiksmē pārvadātajiem pasažieriem. Atsevišėos reăionos (it īpaši Rīgas apkārtnē 
elektrificētais dzelzceĜš) sabiedriskā transporta sistēma nav iedomājama bez dzelzceĜa. Ja tiktu pārtraukta elektrovilcienu satiksme, citi transporta veidi nespētu veikt adekvātus 
pakalpojumus.  

Tabula Nr. 1: Pārvadātie pasažieri 1999-2004 (tūkst.) 

Pārvadājumu veids 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Pilsētu autobusos 127 324,8 124 016,7 124 233,4 126 186,9 132 067,3 145 944,7 

Pilsētu 
elektrotransportā 

186 019,0 175 429,6 171 742,5 170 805,3 166 918,9 176 948,5 

Rajonu maršrutos 24 584,6 26 338,5 28 462,6 28 603,6 28 143,7 29 551,1 

Tālsatiksmes 
maršrutos 

13 562,4 14 989,4 16 176,1 18 148,7 18 885,0 19 613,3 

DzelzceĜa pasažieru 
pārvadājumi 

iekšzemes satiksmē 
24122 17502 19610 21531 22602 23504 
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Avots: CSP dati 

2007.gadā ir paredzēts veikt vispārēju sabiedriskā transporta sistēmas reformu (saskaĦā ar MK 29.09.2004. rīkojumu Nr.704 par Sabiedriskā transporta attīstības pamatnostādnēm 
2005.-2014.gadam). Tiks noteiktas prioritātes un dažādu transporta veidu loma sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā, efektīvi veiktas sabiedriskā transporta 
organizēšanas funkcijas ārpilsētas maršrutu tīklā. Pārvadātāji sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības iegūs konkursos. Būtisks jautājums pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai ir esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija, kā arī jaunu vilcienu iegāde. 

Eiropas Savienības transporta politika ir virzīta uz dzelzceĜa transporta sistēmu plašu reformēšanu, tādējādi veicinot dzelzceĜa transporta lomas palielināšanu kopējā transporta 
sistēmā, kā arī dzelzceĜa revitalizāciju tuvākajā nākotnē.  

Komisija ir deklarējusi tās atbalstu dzelzceĜa uzĦēmēju iniciatīvām, kas atbilst īstenotās politikas prioritārajām vadlīnijām: savietojamības veicināšana starp dažādiem transporta 
veidiem, dzelzceĜa transporta drošības paaugstināšana, ietekmes uz apkārtējo vidi mazināšana, kas ir saskaĦā ar valsts pasūtījumu līgumiem un vērsti uz kopējo izmaksu ekonomiju. 

Sliežu transports ir iespējamais risinājums arvien pieaugošajiem satiksmes sastrēgumiem lielpilsētās, jo spēj vienlaicīgi pārvietot lielas pasažieru masas, izmantojot īpaši šim 
transporta veidam nošėirtas atsevišėas ceĜu joslas. DzelzceĜš kā sabiedriskā transporta veids ir visātrākais un precīzākais, jo vilcieni neizmanto pilsētu ielu un tiltu infrastruktūru. Tieši 
šo priekšrocību dēĜ dzelzceĜš kā sabiedriskais transports kĜūst arvien pieprasītāks mūsdienās. 

A/s „Pasažieru vilciens” atbilstoši „Rīgas piepilsētas dzelzceĜa pasažieru pārvadājumu attīstības nacionālajai programmai 2005. - 2013. gads” līdz 2008. gada beigām īstenos esošo 
elektrovilcienu vagonu modernizāciju, kā arī līdz 2007. gada beigām pabeigs pētījumu par jaunu elektrovilcienu iegādi, formulējot nākotnes vilcienu tehniskās prasības un atbilstību 
infrastruktūras un pasažieru plūsmu konjunktūrai. 

2004.-2006.gadā uzsāktā elektrovilcienu modernizācijas programma ir īstermiĦa risinājums, lai nodrošinātu arvien pieaugošo pieprasījumu pēc vilcienu satiksmes, kā arī lai saglabātu 
ekspluatācijas kārtībā esošo elektrovilcienu ritošo sastāva skaitu uz līnijas. Pašreizējais elektrovilcienu vidējais vecums ir 25 gadi savukārt derīgās kalpošanas laiks 28 gadi, esošo 
elektrovilcienu aprīkojums neatbilst pasažieru, tajā skaitā personu ar īpašām vajadzībām, komforta un kvalitātes prasībām, tāpat ekspluatācijas rādītāji (ieskrējiena dinamika, 
īpatnējais elektroenerăijas patēriĦš) ir neatbilstoši mūsdienu sabiedriskā transporta prasībām pilsētas un piepilsētas satiksmē. 

Plānošanas periodā ir jāīsteno jaunu vilcienu iegādes un esošo vilcienu modernizācijas projekti, kas būtu saskaĦā ar DzelzceĜa pasažieru pārvadājumu valsts pasūtījumu līgumā 
definētajām kvalitātes prasībā, kā arī nodrošinātu ilglaicīgu valsts politiku sabiedriskā transporta attīstības nozarē. 

Sabiedriskais transports Rīgā 

Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas teritorijā tiek nodrošināti ar tramvaju, trolejbusu maršruta autobusu, maršruta mikroautobusu un elektrificētā vilciena palīdzību. Rīgas 
domes SIA „Rīgas satiksme” veic pasažieru pārvadājumus ar 484 autobusiem, 311 trolejbusiem un 252 tramvajiem. Autobusu maršrutu skaits ir 64 un kopējais maršrutu garums 
1261,8km, trolejbusu maršrutu skaits ir 20 un kontakttīkla garums 211km, tramvaju maršrutu skaits ir 10 un sliežu ceĜa garums 123km. Vidēji gadā Rīgas teritorijā sabiedriskā 
transporta pakalpojumi tiek sniegti 286 miljoniem pasažieru, no kuriem 5 miljoni (1,8%) izmanto elektrovilcienu pakalpojumus pārbraucieniem Rīgas teritorijā. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un privātajam transportam konkurētspējīgu alternatīvu veidu visām iedzīvotāju grupām, Rīgas dome 2005.gadā apstiprināja „Rīgas sabiedriskā 
transporta attīstība koncepciju”, kas paredz turpināt uzsākto pilsētas kopējās sabiedriskā transporta sistēmas reorganizāciju un modernizāciju kā galvenos uzdevumus infrastruktūras 
jomā nodefinējot: 

Elektrotransporta - tramvaju un trolejbusu attīstība, t.sk. ritošā sastāva un infrastruktūras atjaunošana un modernizācija, 
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integrētas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmas (autobuss, tramvajs, trolejbuss, vilciens, maršruta taksometrs) maršrutu tīkla izveide, t.sk. diferencējot pakalpojumus kvalitātes un 
cenas ziĦā. 

Laika periodā līdz 2010.gadam realizējamie pasākumi: 

Ritošā sastāva (zemas grīdas tramvaju, trīsasu savienoto un divasu zemās grīdas trolejbusu) iegāde, kas palielinās Rīgas sabiedriskā transporta sistēmas pievilcīgumu. 

Nekustamo pamatlīdzekĜu un infrastruktūras (dispečeru punkti, sliežu ceĜi, vilces apakšstacijas, kontakttīkli, kabeĜtīkli) izveide, rekonstrukcija un modernizācija.  

Sabiedriskā transporta prioritātes noteikšana pilsētas satiksmes sistēmā. 

Jaunu elektronisko maksāšanas līdzekĜu (elektroniskā biĜete) ieviešana, kā rezultātā nākotnē ievērojami varētu tikt paaugstināta sabiedriskā transporta pieejamība. 

 

113.  439.paragrāfs 

Mazajās ostās kuăošanas infrastruktūra ir novecojusi 
(viĜĦlauži, moli u.c.). īpaši molu stāvoklis vairākās 
Latvijas mazajās ostās ir neapmierinošs. Kopējās 
hidrotehniskās būves mazajās Latvijas ostās ir 
būvētas pēckara periodā un paredzētas zvejas kuău 
vajadzībām. 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Mazo ostu raksturojums būtu jāizvērš, nevar 
aprobežoties ar raksturojumu, ka mazās ostās kuăošanas 
infrastruktūra ir novecojusi. 

 SM paskaidro, ka par mazajām ostām ir rakstīts jaunās 
redakcijas 429.,432., 438., 446., 450., 451., 452. 
punktos. LPS piekrīt skaidrojumam. 

Sk. redakciju zemāk. 

114.  451.paragrāfs 

Pēdējo gadu postošo vētru ietekmē aktuāla ir krasta 
nostiprinājumu izbūve visās mazajās ostās. 
2006.gada janvāra vētras radīto postījumu 
apkopojums liecina par nopietniem krasta erozijas 
draudiem visā Latvijas piekrastē. Mazo ostu 
infrastruktūra ir izvietota tiešā jūras krasta tuvumā un 
nenostiprinot krasta kordona līniju ir iespējama to 
teritoriju pilnīga aplūšana vētru laikā. Precedents ir 
2006.gada janvāra vētras rezultāti Skultē un 
Salacgrīvā. Minētās ostas šobrīd izstrādā projektus 
kopējām hidrotehniskajām būvēm krastu 
aizsardzībai. 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Paragrāfu integrēt sadaĜā 2.4.1.11. ”Vides risku 
samazināšana”. 

FM piekrīt, ka problēma varētu tikt uzsvērta sadaĜā 
„Vides risku samazināšana”, tomēr punkts esošajā 
redakcijā varētu palikt arī Transporta sadaĜā, jo tas ir 
mazo ostu attīstību ietekmējošs būtisks faktors.  

VIDM iek Ĝāva atbilstoši sanāksmei 499.paragrāfā, līdz 
ar to izslēdzot no 451.paragrāfa. 

 

Pēdējo gadu postošo vētru ietekmē aktuāla ir krasta 
nostiprinājumu izbūve visās mazajās ostās. Mazo ostu 
infrastruktūra ir izvietota tiešā jūras krasta tuvumā un 
nenostiprinot krasta kordona līniju ir iespējama to 
teritoriju pilnīga aplūšana vētru laikā. Precedents ir 
2006.gada janvāra vētras rezultāti Skultē un Salacgrīvā. 
Minētās ostas šobrīd izstrādā projektus kopējām 
hidrotehniskajām būvēm krastu aizsardzībai. 

      Ostas 
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Latvijā ir trīs lielas ostas (Ventspils, Rīga, Liepāja) un septiĦas mazas ostas (Salacgrīva, Skulte, Lielupe, Engure, Mērsrags, Roja, Pāvilosta). Trīs lielās ostas – Rīga, Ventspils un 
Liepāja – ir TEN-T sastāvdaĜas. 

Galvenā Latvijas ostu priekšrocība ir izdevīgais ăeogrāfiskais stāvolis. Samērā labi attīstīta transporta infrastruktūra savieno Latvijas ostas ar Krievijas un citu NVS valstu 
reăioniem, veidojot vienu no īsākajiem tranzīta koridoriem starp Austrumu un Rietumu tirgiem. Ventspils un Liepājas ostas ir neaizsalstošas. Arī Rīgas ostā ledlauža pakalpojumi 
jāizmanto tikai īpaši bargās ziemās. Papildus ir jāuzsver, ka Ventspils osta ir savienota ar Krievijas maăistrālo naftas un naftas produktu cauruĜvadu tīklu. Latvijas ostu kopējais 
kravu apgrozījums 2004.gadā bija 57 milj. t (85% no tām bija tranzītkravas), kas ir viens no augstākajiem rādītājiem, salīdzinot ar citām Baltijas jūras reăiona valstīm.  

Lai gan kopējais kravu apgrozījums Latvijas lielajās ostās pieaug, atsevišėās kravu grupās vērojama negatīva tendence, kas saistīta ar konkurences palielināšanos Baltijas jūras 
reăiona ostu starpā. Īpaši samazinās augstākas vērtības kravu apjoms. Nelielā pozitīvā dinamika skaidrojama ar beramkravu - “lēto” ogĜu - apgrozījuma palielināšanos, kas ir 
Krievijas ostu jaudu nepietiekamības rezultāts. 

Ostas pilnībā neizmanto maksimālo jaudu, Rīgas osta izmanto 53%, Liepājas osta – 60%, bet Ventspils osta tikai 33% no paredzētās jaudas.  

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

Tabula Nr. 2: Kravu apgrozība Baltijas jūras austrumu krasta ostās 2001.-2005.g 

  2001 2002 2003 2004 2005.g. 
11 mēn. 

tirgus 
sadalī
jums 

% 
2004.g

. 

Ventspils 37 
936,7 

28 
703,7 

27 
316,2 

27 
805,3 

26 
938,6 

10,5 

Rīga 14 
883,9 

18 
108,3 

21 
721,7 

23 
991,3 

22 
285,3 

9,1 

Liepāja 3 260,4 4 318,1 4 857,4 4 474,1 4 123,9 1,7 

Klaip ēda 17 
236,0 

19 
739,6 

21 
192,0 

20 
246,0 

19 
655,1 

7,7 

*BūtiĦăe 5 197,8 5 582,5 10 6 820,1 5 415,8 2,6 
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792,2 

*Primorska 187,5 12 
402,9 

17 
685,3 

44 
565,4 

52 
120,1 

16,9 

Tallina 32 
316,2 

37 
854,8 

34 
916,1 

37 
422,1 

35 
875,0 

14,2 

St.Pēterburga 36 
900,3 

41 
307,3 

42 
043,8 

51 
182,1 

53 
199,6 

19,4 

KaĜiĦingrada 5 800,3 9 899,6 12 
583,1 

13 
874,9 

... 5,2 

GdiĦa 8 458,0 9 365,0 9 748,0 10 
744,6 

... 4,1 

GdaĦska 17 
812,9 

17 
371,4 

21 
293,0 

23 
314,9 

21 
734,2 

8,8 

* Primorska darbību uzsāk 2001.gada decembrī 

* ButiĦăe darbu pēc avārijas uzsāk 2002.gada martā  

Latvijas lielās ostas, ja salīdzina kravu apgrozījumus 2004. gada 11mēnešos ar 2005. gada 11mēnešu datiem, ir uzlabojušas rezultātus (+2,9%). 

Paredzams, ka viens no noteicošajiem faktoriem, kas ietekmēs kravu plūsmas caur Baltijas valstīm tuvākajā nākotnē, būs Krievijas uzsāktā ostu Baltijas jūras baseinā attīstības 
programma un realizētā tranzīta politika, novirzot energoresursu eksportu uz savām ostām. Tas liek meklēt iespējas piesaistīt jaunas kravu plūsmas Latvijas ostās. 

Latvijā kravu apgrozījuma vidējais gada pieaugums starp Baltijas jūras ZiemeĜaustrumu reăiona ostām ir bijis viszemākais (3%). Tas liecina, ka Latvijas ostas ir samazinājušas 
savu tirgus daĜu starp Baltijas jūras Austrumu reăiona ostām.  

Lai to novērstu, nepieciešams palielināt Latvijas ostu konkurētspēju. Konkurētspējas veicināšanai nepieciešami pasākumi, kas uzlabotu ostu infrastruktūru – ceĜus, dzelzceĜa 
atzarojumus un piestātnes, muliĦus, molus un viĜĦlaužus. Ostu pievedceĜu kapacitāte šobrīd ir tuvu maksimālai robežai un, Ħemot vērā prognozējamo kravu apjoma pieaugumu 
(Eiropas Komisijas darba grupas 2005. gadā publicētais pētījums “Pētījums par kravu apgrozījumu un jūras infrastruktūra Baltijas jūras reăionā” (Study on Goods Flows and 
Maritime Infrastructure in the Baltic Sea Region” prognozē, ka līdz 2020.gadam kopējais Baltijas jūras reăiona valstu eksports palielināsies par 48%, savukārt, imports – par 
41%), to caurlaides spējas būs nepietiekamas.  
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Rīgas ostas darbībā nozīmīgas pārmaiĦas radīs Rīgas pilsētas attīstības plāna 2006. – 2018.g. realizācija, kas paredz ostas teritorijas būtisku samazināšanu Rīgas vēsturiskā centra 
tuvumā. Pašreiz Andrejsalas un Eksportostas teritorijā strādājošie uzĦēmumi dod orientējoši 34% no ostas kopējā kravu apgrozījuma, līdz ar to šo uzĦēmumu darbības 
pārtraukšana negatīvi ietekmēs ne vien pašu uzĦēmumu darbību, bet Rīgas ostas attīstību kopumā. Tāpēc, lai plānotā ostas darbības virzīšana prom no pilsētas centra nemazinātu 
Rīgas ostas konkurētspēju, savlaicīgi nepieciešams attīstīt līdz šim neizmantotās ostas teritorijas KundziĦsalā, Krievu salā un MangaĜsalā, radot tajās nepieciešamo infrastruktūru 
uzĦēmējdarbības nodrošināšanai – komunikācijas, piestātnes, ražošanas platības u.t.t. Šo teritoriju apgūšana prasa arī jaunus risinājumus ar ostas darbu saistītā kravu transporta 
satiksmes organizēšanā - jārealizē jaunu auto un dzelzceĜa pievadceĜu būvniecība, Ħemot vērā, ka jebkādām darbībām, kas var būtiski ietekmēt Natura 2000 teritorijas, jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējums.  

Kuăošanas infrastruktūra ir novecojusi (viĜĦlauži, moli u.c.). īpaši molu stāvoklis vairākās Latvijas mazajās ostās ir neapmierinošs. Kopējās hidrotehniskās būves mazajās 
Latvijas ostās ir būvētas pēckara periodā un paredzētas zvejas kuău vajadzībām.  

Tabula Nr. 3: Prāmju satiksme Latvijas ostās - Pasažieru apgrozība (iebraukuši un izbraukuši) ostās (tūkst. pasažieru) 

 Rīga Ventspils Liepāja 

1999 75,15 _ _ 

2000 60,59 2,68 13,31 

2001 156,77 8,37 12,36 

2002 156,77 7,40 14,79 

2003 278,03 8,03 12,16 

2004 229,47 11,18 15,53 

2005 II 81,37 7,95 7,03 

Avots: CSP 2005.gads 

Rīgas osta ir galvenā pasažieru osta Latvijā, apkalpoto pasažieru skaits 2004. gadā sasniedza 229,4 tūkstošus, tomēr pasažieru apkalpošanas iespējas ostā nav izmantotas 
pietiekami. Pasažieru satiksme no Rīgas ir neatbilstoša Rīgas kā metropoles un Baltijas valstu centra iespējām. Salīdzinot ar Tallinas ostu, kurā 2004.gadā ir kalpojusi 679 853 
pasažierus virzienā uz Zviedriju, Rīgas osta ir apkalpojusi tikai 121 209 pasažierus , arī ar kruīza kuăiem iebraukušo pasažieri 2004.gadā Tallinas ostā bija 205 578, savukārt 
Rīgas ostā tikai 41 788 pasažieris. 

Pasažieru skaitu ir iespējams ievērojami palielināt, attīstot kruīza un pasažieru kuău satiksmi. Kopš 1996.gada ostā nav veikti infrastruktūras uzlabojumi, lai nodrošinātu 
konkurētspējīgus pakalpojumus pasažieru pārvadājumu attīstīšanai un lai papildus esošajām līnijām Rīga-Stokholma un Rīga-Lībeka piesaistītu jaunas līnijas uz citām reăiona 
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ostām. Rīgas pilsētas Attīstības plānā formulētā Rīgas domes politika paredz “sekmēt pasažieru prāmju satiksmes attīstību starp Rīgu un citām pilsētām, atbalstot esošo pasažieru 
piestātĦu paplašināšanu un jaunu veidošanu Daugavas labajā pusē” un “saglabāt un attīstīt esošo jūras pasažieru terminālu Andrejostā, kas turpinātu kalpot kā kruīza kuău 
piestātne”. Pagaidām Rīgas Pasažieru termināla pasažieru caurlaides spēja ir nepietiekoša, nav nodrošināta pasažieru plūsma atbilstoši Šengenas līguma prasībām, kā arī tā nespēj 
konkurēt ar citu ostu pasažieru apkalpošanas servisa līmeni.  

Ventspilij pašreiz ir prāmju satiksme ar Igauniju, Vāciju, Zviedriju. Ventspils ostas tehniskais nodrošinājums prāmju apkalpošanā būs pietiekams pēc Kohēzijas fonda projekta 
„PievadceĜu rekonstrukcija Ventspils ostas termināliem” realizācijas. Šī projekta viena no sastāvdaĜām ir jauna prāmju termināla kompleksa būvniecība. 

Ro-Ro kravu apgrozījums ir pieaudzis gan Rīgas, gan Ventspils, gan Liepājas ostās.  

DziĜuma uzturēšana ostās 

Pašreizējais kuăošanas kanāla nepietiekamais dziĜums apgrūtina lieltonnāžas kuău drošu ienākšanu un apkalpošanu Rīgas ostā (arī kuăiem virs 75000 dwt) un samazina Rīgas 
ostas konkurētspēju. Tāpat kuăošanas drošība Rīgas ostā ir cieši saistīta ne vien ar atbilstoša dziĜuma nodrošināšanu, bet arī ar kvalitatīvas un drošas pārējās ostas pakalpojumu 
sniegšanas infrastruktūras pieejamību, tas attiecināms arī uz velkoĦu flotes un ledlauža pakalpojumiem. Mainoties kravu pārvadājumos izmantoto kuău veidiem, lielumam, kā arī 
kravu struktūrai, tiek izvirzītas jaunas prasības arī velkoĦu, ledlauža izmantošanas iespējām (piem., jaudu nepietiekamība).  

Liepājas ostā būtu nepieciešams veikt kuău kanāla padziĜināšanu drošai lielākas kravnesības kuău ienākšanai ostā jebkuros laika apstākĜos, kas Ĝautu pilnvērtīgāk izmantot ostas 
kravu pārkraušanas jaudas ostas dziĜūdens piestātnēs.  

DziĜumu uzturēšana Ventspils ostā tiek nodrošināta ar ostas pārvaldes rīcībā esošo tehniku. Diemžēl Ventspils ostas padziĜināšanas tehnika ir Ĝoti veca (ražota 1979.gadā) un 
nepieciešams to nomainīt pret jaudīgāku un ekonomiskāku. ĥemot vērā padziĜināšanas tehnikas vecumu Ventspils brīvostas pārvaldei katru gadu ir lieli šīs tehnikas uzturēšanas 
un remonta izdevumi. Nepietiekamās jaudas dēĜ nepieciešams pieaicināt papildus spēkus visai vienkāršās situācijās. IzsmeĜamās grunts daudzums gadā sastāda apmēram 1 
milj.m3. Patreiz uz padziĜināšanas kuăi maiĦās strādā 29 apkalpes locekĜi, jaunam un modernam padziĜināšanas kuăim apkalpes locekĜu skaits varētu būt 9.  

Novecojušās kopējās hidrotehniskās būves padara problemātisku dziĜuma uzturēšanu mazajās ostās.  

Hidrotehniskās būves 

Rīgas brīvostā esošās hidrotehniskās būves – moli un piestātnes – ir paredzēti pašreizējam kuăošanas kanāla dziĜumam. Pēc plānotās galvenā kuăošanas kanāla padziĜināšanas un 
paplašināšanas radīsies nepieciešamība veikt šo būvju rekonstrukciju.  

Lielākā daĜa hidrotehnisko būvju Ventspils ostā ir celtas pirms trīsdesmit un vairāk gadiem. Moli un viĜĦlauži ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ir vesela virkne piestātnes, kuras 
jāremontē (šobrīd ir 26 piestātnes, kurām nepieciešami liela apjoma remonti). Pašreiz Ventspils ostai pietrūkst 3 kokmateriālu pārkraušanas piestātnes, 2 dziĜūdens piestātnes 
ăenerālkravu pārkraušanai un 1 ro-ro tipa piestātne. 

Liepājas ostas hidrotehniskās būves – moli un viĜĦlauži ir celtas 19.gadsimta beigās. Minētās hidrotehniskās būves, izĦemot ostas Dienvidu molu, kurš 1997. gadā tika 
rekonstruēts par ostas pārvaldes līdzekĜiem, ir nepamierinošā tehniskā stāvoklī. SaskaĦā ar Liepājas SEZ pārvaldes Tehniskā dienesta speciālistu 2005.gadā veiktās apsekošanas 
rezultātiem, steidzama rekonstrukcija ir nepieciešama ostas ZiemeĜu un Dienvidu viĜĦlaužiem, kuru aptuvenās rekonstrukcijas izmaksas ir 10 miljoni latu (Liepājas SEZ pārvaldes 
dati). 

Mazo ostu hidrotehniskajām būvēm nepieciešama rekonstrukcija, jo tās būvētas pēckara periodā zvejnieku vajadzībām. Šobrīd Skultes, Salacgrīvas, Mērsraga un Rojas ostas ir 
iesaistījušās Baltijas jūras pārvadājumos un ostas apmeklē transporta kuăi ar kravnesību līdz 5000 T, kuru apkalpošana izvirza jaunas prasības pret ostu kopējām hidrotehniskām 
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būvēm. Mazo ostu pārvaldes ir izstrādājušas „Ostu akvatoriju pases”, kuras satur kopējo hidrotehnisko būvju novērtējumu un rekomendācijas to uzlabošanai. Skultes, Mērsraga 
un Salacgrīvas ostā veikta matemātiskā modelēšana, kura apstiprina neapmierinošo kopējo hidrotehnisko būvju stāvokli. ES struktūrfondu programmēšanas periodā 2004.-2006. 
gadam veikta Skultes molu rekonstrukcija un Mērsraga ostas molu rekonstrukcijas 1.kārta. Ierobežoto pieejamo ES Strukturālo fondu un straujo metāla izmaksu pēc iestāšanās 
ES pieauguma dēĜ Mērsraga ostā molu rekonstrukcija tiek veikta divās kārtās. SaskaĦā ar „Ostu akvatoriju pasēm” un matemātiskās modelēšanas rezultātiem nepieciešams veikt 
Mērsraga hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas otro kārtu un molu rekonstrukcijas Salacgrīvas, Rojas, Pāvilostas un Engures ostās.  

Pēdējo gadu postošo vētru ietekmē aktuāla ir krasta nostiprinājumu izbūve visās mazajās ostās. Mazo ostu infrastruktūra ir izvietota tiešā jūras krasta tuvumā un nenostiprinot 
krasta kordona līniju ir iespējama to teritoriju pilnīga aplūšana vētru laikā. Precedents ir 2005.gada janvāra vētras rezultāti Skultē un Salacgrīvā. Minētās ostas šobrīd izstrādā 
projektus kopējām hidrotehniskajām būvēm krastu aizsardzībai.  

Galvenās ostu problēmas ir: 

Liela daĜa Latvijas ostu (lielo un mazo) hidrotehnisko būvju ir sliktā stāvoklī; 

Ostu pievedceĜu kapacitāte šobrīd ir tuvu maksimālai robežai un, Ħemot vērā prognozējamo kravu apjoma pieaugumu, to caurlaides spējas būs nepietiekamas; 

Rīgas Pasažieru termināla pasažieru caurlaides spēja ir nepietiekoša, nav nodrošināta pasažieru plūsma atbilstoši Šengenas līguma prasībām, kā arī tā nespēj konkurēt ar citu ostu 
pasažieru apkalpošanas servisa līmeni; 

Latvijas ostās (lielajās un mazajās) ir nepietiekama kapacitāte, lai nodrošinātu dziĜuma uzturēšanas pasākumus, kas var būtiski kavēt kravu apgrozījuma attīstību un ostas darbību. 

 

115.  456.paragrāfs 

Pieaugot pasažieru un gaisa kuău plūsmai lidostas 
„Rīga” attīstībai aktuāls kĜūs jautājums par Dienvidu 
termināla un papildus jaunu gaisa kuău piestātĦu 
būvi. 

SAM [05.12.2005 Nr. 03-04-2/607] 

456.punkts aiz vārdiem „piestātĦu būvi” j āpapildina ar 
vārdiem „kā arī par LGS infrastruktūras modernizāciju 
un jaunu gaisa satiksmes vadības torĦa būvniecību”. 

 Puses vienojas par redakciju, neminot LGS. 

Pieaugot pasažieru un gaisa kuău plūsmai lidostas 
„Rīga” attīstībai aktuāls kĜūs jautājums par Dienvidu 
termināla, gaisa satiksmes vadības infrastruktūras 
uzlabojumu un papildus jaunu gaisa kuău piestātĦu 
būvi.  

116.  462.paragrāfs 

Galvenās lidostu problēmas ir: 

- Turpinoties straujajam pasažieru skaita 
palielinājumam lidostas Rīga esošās infrastruktūras 
(termināli, skrejceĜš) kapacitāte var kĜūt 
nepietiekama; 

- Reăionālo lidostu mazattīstītā infrastruktūra kavē to 
potenciāla izmantošanu tūrisma veicināšanā un 

SAM [05.12.2005 Nr. 03-04-2/607] 

462.punkta pirmais teikums aiz vārda „lidostu” 
jāpapildina ar vārdiem „un LGS”, kā arī pirmais 
apakšpunkts jāizsaka šādā redakcijā: 

„ – Turpinoties straujam pasažieru skaita 
palielinājumam lidostas Rīga un LGS esošās 
infrastruktūras (termināli, skrejceĜš kā arī gaisa 
satiksmes vadības tornis un iekārtas) kapacitāte var kĜūt 

Galvenās lidostu problēmas ir: 

- Turpinoties straujajam pasažieru skaita 
palielinājumam, lidostas „Rīga” esošās infrastruktūras 
(termināli, skrejceĜš, gaisa satiksmes vadības tornis un 
iekārtas) kapacitāte var kĜūt nepietiekama, kā arī to 
tehniskie risinājumi var novecot; 

- Reăionālo lidostu mazattīstītā infrastruktūra kavē to 
potenciāla izmantošanu tūrisma veicināšanā un tūristu 



 

FMProt_170106; Starpministriju (starpinstitūciju)  sanāksmes protokols par programmas projektu „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 
2013.gada periodam projekts” 
 

93 

tūristu skaita palielināšanā Latvijas reăionos. nepietiekama, kā arī to tehniskie risinājumi var novecot” 

  

Puses vienojas par SM piedāvātu redakciju. 

skaita palielināšanā Latvijas reăionos. 

 

117.  2.4.1.6.sadaĜa „Kombinētā transporta un loăistikas 
termināli” 
463.paragrāfs 
Latvijas kā tranzīta valsts attīstībā dominējošo lomu 
ieĦem tranzīta pārvadājumi. Mūsdienās milzīga loma 
ir pārvadājumu konkurētspējas paaugstināšanai. Tas 
iespējams ieviešot arvien jaunas loăistikas 
tehnoloăijas. Piedāvājot arvien plašākas loăistikas 
pakalpojumu iespējas palielināsies arī ar tranzītu 
saistītā pievienotā vērtība. Plānojot gan autoceĜu, gan 
dzelzceĜu, gan arī ostu infrastruktūru svarīgi 
apzināties un savlaicīgi plānot šo infrastruktūru 
krustceles. Jāpievērš arvien lielāka uzmanība jaunu 
loăistikas centru veidošanai ar publiskā sektora 
līdzdalību. Loăistikas centri vai parki mūsdienās ir 
neatĦemama sastāvdaĜa efektīvas transporta sistēmas 
plānošanā, kas nodrošina izdevīgāko transporta veidu 
saskaĦotu izmantošanu un sniedz virkni loăistikas 
pakalpojumu, kas ceĜ valsts konkurētspēju, 
paaugstina radīto pievienoto vērtību un veicina 
nodarbinātību. Faktiski loăistikas centrs ir vide, kurā 
attīstās arvien jauni pakalpojumi un tā jau iegūst 
valsts nozīmes infrastruktūras statusu. Valsts un 
pašvaldības ir ieinteresētas jaunu darba vietu radīšanā 
un konkurētspējas paaugstināšanā. Līdz ar to tās ir arī 
atbildīgas par attiecīgas infrastruktūras veidošanu. To 
rīcībā ir dažādi finansu un nefinansu instrumenti. 
Valsts un pašvaldībām ir iespējas iesaistīties šādos 
projektos sagatavojot attiecīgo infrastruktūras 
publisko daĜu, kā arī veicinot projektu realizāciju 
samazinot administratīvās barjeras. Latvijā loăistikas 
centriem piemērotākās vietas ir Latvijas lielākajās 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

SadaĜu 2.4.1.6. „Kombinētā transporta un loăistikas 
termināli” sagatavot atbilstoši citās sadaĜās lietotajai 
formai: faktu un pieĦēmumu uzskaitījums pamatots ar 
datiem, sadaĜas beigās norādot pastāvošās problēmas. 

Puses vienojas par redakciju, kur koriăēti jaunākie 
UzĦēmējdarbības sadaĜu punkti. 

 

141. Savukārt transporta un sakaru nozares 2004. gadā 
pieauga par 12,9%. Pēc iestāšanās ES īpaši strauji 
palielinājās kravu pārvadājumi, kā arī pieauga pasažieru 
transporta pakalpojumi, t.sk. gaisa transporta 
pakalpojumi. Augstos izaugsmes tempus 2004.gadā 
transporta un sakaru nozarē nodrošināja gan kravu 
pārvadājumu pieaugums, gan pasažieru transporta 
pakalpojumu palielinājums un sakaru nozares attīstība. 
Kravu pārvadājumos būtisks ir autotransporta pārvadāto 
kravu apgrozījuma palielinājums, kas deva lielāko 
ieguldījumu izaugsmē. Tai pat laikā tranzīta kravu 
struktūrā dominē izejvielu eksports no austrumos 
esošām kaimiĦvalstīm. Krievijas transporta politikas 
ietekmē šo kravu apjomi var tikt samazināti. TādēĜ 
nepieciešams stimulēt jaunāku un modernāku loăistikas 
risinājumu ieviešanu, kā arī jaunu pakalpojumu 
piedāvāšanu jauniem tirgus dalībniekiem 
starptautiskajās loăistikas ėēdēs. Tādējādi jāveicina 
privāto investīciju ieplūšana kravu transporta loăistikas 
un preču distribūcijas centru veidošanā. 
 
147. Galvenās problēmas: 
 

-      nepietiekama uzĦēmumu aktivitāte nozarēs ar 
augstu pievienoto vērtību un iespēju robežās 
minimālu darbaspēka un dabisko resursu ietilpību; 

-     nepietiekams jauno tehnoloăiju pielietojums 
dažādās uzĦēmējdarbības sfērās, īpaši uzsverot 
tās, kuras ieĦem lielāku īpatsvaru IKP struktūrā 

 
729. Nozīmīgākās Latvijas uzĦēmējdarbības problēmas 
ir: 
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ostās Rīgā Ventspilī un Liepājā, kā arī TEN-T tīkla 
nozīmīgākajās ceĜu un dzelzceĜu krustcelēs un lielāko 
staciju tuvumā. 

-      Mazs uzĦēmumu īpatsvars darbojas nozarēs ar 
augstu pievienoto vērtību un zemu dabas resursu 
intensitāti; 

-     uzĦēmumi nepietiekošā apjomā izgatavo gala 
patēriĦa produktus (konkurē industriālajā tirgū ar 
salīdzinoši zemas pievienotās vērtības 
produktiem). 

 

118.  2.4.2.1. sadaĜa „Ūdenssaimniecības infrastruktūra un 
pakalpojumi” 

(sākot ar 464.  paragrāfu) 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Precizēt nodaĜas 2.4.1.7. nosaukumu un izteikt to šādā 
redakcijā: ”Ūdensapgādes un notekūdeĦu savākšanas, 
attīrīšanas un novadīšanas infrastruktūra un 
pakalpojumi”. Ūdenssaimniecība ir daudz plašāks 
jēdziens un šādā kontekstā rada maldinošu iespaidu. 

 Tiek saglabāts jēdziens ”ūdenssaimniecība”, veicot 
atbilstošus grozījumus tekstā. 

2.4.2.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūra un 
pakalpojumi   

 

 

119.  2.4.2. sadaĜa „Vide un vides infrastruktūra” (sākot ar 
464.paragrāfu) 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

SadaĜā ”Vide un vides infrastruktūra” nav iekĜauta 
nodaĜa, kas atspoguĜotu prioritāti – Klimata pārmaiĦu un 
gaisa piesārĦojuma samazināšana”. 

FM paskaidro, ka tas iekĜauts sadaĜā par Siltumapgādi. 
Precizēta redakcija atbilstošajos punktos.  

VidM piekrīt skaidrojumam.  

Sk. NSID tekstu. 

120.  2.4.2. sadaĜa „Vide un vides infrastruktūra” (sākot ar 
464.paragrāfu) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Punktā 2.4.2. „Vide un vides infrastruktūra” 
nepieciešams minēt, ka notekūdeĦu sektora prioritāte ir 
vidē novadītā piesārĦojuma samazināšana, kas 
panākama atdalot komunālos notekūdeĦus no ražošanas 
un lietus notekūdeĦiem. Neatrisināto notekūdeĦu 
atdalīšanas problēmu atzīmēt arī sadaĜā 

Sk. NSID tekstu. 
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„Ūdenssaimniecības sistēmu galvenās problēmas”. 
Problēmu sadaĜā kā problēmu atzīmēt vides 
piesārĦošanu vietās, kur urbānā vidē vispār trūkst 
centrālo kanalizācijas sistēmu 

FM paskaidro, ka problēma ir raksturota pietiekami. Pie 
tam jāĦem vērā, ka rūpnieciskajiem notekūdeĦiem ir 
noteiktas prasības, kādām tiem jāatbilst, lai iepludinātu 
centralizētajā notekūdeĦu savākšanas sistēmā. LPS 
piekrīt skaidrojumam. 

121.  470.paragrāfs 

Ūdenssaimniecības sistēmu galvenās problēmas ir: 

- normatīvo aktu prasībām neatbilstošas kvalitātes 
dzeramais ūdens; 

- zems centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu 
nodrošinājuma līmenis un kvalitāte; 

- dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanās sadales 
sistēmā; 

- nepietiekama un neefektīva notekūdeĦu attīrīšana 
un neattīrīto notekūdeĦu noplūšana vidē; 

- nepietiekama centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu pieejamība;  

- neapmierinošais kanalizācijas sistēmu tehniskais 
stāvoklis. 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Precizēt nodaĜas 2.4.1.7. nosaukumu un izteikt to šādā 
redakcijā: ”Ūdensapgādes un notekūdeĦu savākšanas, 
attīrīšanas un novadīšanas infrastruktūra un 
pakalpojumi”. Ūdenssaimniecība ir daudz plašāks 
jēdziens un šādā kontekstā rada maldinošu iespaidu. 

Attiecīgi precizēt arī 470.paragrāfa ievaddaĜā lietoto 
terminu un šā paragrāfa 2.apakšpunktā lietoto terminu. 

Saglabājot jēdzienu ”ūdenssaimniecība”, veikti atbilstoši 
grozījumi tekstā. 

Ūdenssaimniecības sistēmu galvenās problēmas: 

- normatīvo aktu prasībām neatbilstošas kvalitātes 
dzeramais ūdens; 

- zems centralizēto ūdensapgādes nodrošinājuma līmenis 
un kvalitāte; 

- dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanās sadales 
sistēmā; 

- nepietiekama un neefektīva notekūdeĦu attīrīšana un 
neattīrīto notekūdeĦu noplūšana vidē; 

- nepietiekama centralizētās kanalizācijas pakalpojumu 
pieejamība;  

- neapmierinošais kanalizācijas sistēmu tehniskais 
stāvoklis. 

122.  2.4.2.2.sadaĜa „Atkritumu apsaimniekosana” (sākot 
ar 471. paragrāfu) 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Precizēt nodaĜu 2.4.1.8. ”Atkritumu apsaimniekošana” 
un sadalīt to apakšnodaĜās – 2.4.1.8.1. ”Sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana”, 2.4.1.8.2. ”Bīstamo 
atkritumu apsaimniekošana” un 2.4.1.8.3. ”Radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošana”. 

Nolemts, ka nosaukumi tiek izcelti tekstā, neveidojot 

Sk. NSID tekstu. 
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atsevišėas apakšnodaĜas. 

SadaĜā 2.4.1.8. nav atsevišėi jāizdala atkritumi, kas 
rodas medicīnas iestādēs, jo to apsaimniekošana notiek 
atbilstoši normatīvajiem aktiem (sadzīves, bīstamie, 
radioaktīvie). 

VidM piekrīt redakcijai. 

123.  2.4.2.3. „Dabas aizsardzība – bioloăiskā 
daudzveidība un īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas” (sākot ar 483.paragrāfu) un 

2.4.4. „Tūrisms un kultūrvēsturiskais mantojums” 
(sākot ar 514. paragrāfu) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Punkts 2.4.2.3. Dabas aizsardzība – bioloăiskā 
daudzveidība un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un 
2.4.4. Tūrisms un kultūrvēsturiskais mantojums. 

SaskaĦot sadaĜās 2.4.2.3 un 2.4.4. minēto un noteikt 
vienotu tūrisma (ekotūrisma) infrastruktūru, kas 
nepieciešama dabas teritorijās tūrisma attīstībai, lai 
varētu aizsargāt Natura 2000 teritorijās esošās dabas 
vērtības, tai pat laikā Ĝaujot šīs teritorijas izmantot 
tūrisma attīstībai. 

 FM paskaidro, ka ekotūrisms ir vienīgā joma, kur abas 
nodaĜas saskaras. Ja dabas aizsardzības sadaĜā mērėis ir 
novirzīt cilvēkus no jūtīgākām teritorijām vai to daĜām 
uz mazāk jūtīgām, tad tūrisma sadaĜā vairāk tiek runāts 
par sezonalitātes likvidēšanu, jauniem pakalpojumiem 
un produktiem, kā arī par kultūrvēsturisko mantojumu. 
Būtu nošėirams OP līmenī vienlaikus ar demarkāciju 
starp ERAF un ELFLA, jo šajā līmenī mēs nevarēsim 
nodefinēt kritērijus. LPS piekrīt skaidrojumam.  

Sk. NSID tekstu. 

124.  492.paragrāfs 

Latvijas teritorijā ir intensīvā piesārĦojuma zonas. 
Mainoties zemes īpašumtiesībām un likvidējoties 
ražošanas uzĦēmumiem, nav iespējams piemērot 
vienmēr šajos gadījumos principu „piesārĦotājs 
maksā”, jo piesārĦojums ir radies pagātnē un nav 
iespējams noskaidrot vainīgo. DaĜa teritoriju 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Precizēt paragrāfa otrajā teikumā iekĜauto apgalvojumu 
”jo piesārĦojums ir radies pagātnē un nav iespējams 
noskaidrot vainīgo”. Šeit nepieciešams iekĜaut detālu 
skaidrojumu par sociālās, ekonomiskās un politiskās 
sistēmas maiĦu, kā rezultātā piesārĦotājs vairs nepastāv 
ne juridiski, ne fiziski un daudzos gadījumos vai gandrīz 

492.paragrāfs svītrots. 
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nonākušas pašvaldību pārziĦā, kurām trūkst līdzekĜu 
šo teritoriju sanācijai. 

visos gadījumos šādā situācijā saistību pārĦemšana 
nenotika vai nebija vispār iespējama. 

 Precizēts pēc būtības, kā arī 492.paragrāfs izslēgts no 
sadaĜas 2.4.1.10. VidM piekrīt redakcijai. 

125.  493.paragrāfs 

Pašvaldības savā administratīvajā teritorijā sadarbībā 
ar Valsts vides dienesta reăionālajām vides 
pārvaldēm ir veikušas piesārĦoto (PV) un potenciāli 
piesārĦoto vietu (PPV) apzināšanu un reăistrāciju, lai 
iegūtu informāciju par vides kvalitātes normatīviem 
neatbilstošām vietām, kuras apdraud vai var 
apdraudēt cilvēku veselību vai vidi, un noteiktu 
piesārĦoto teritoriju sanācijas prioritātes. 
Identificētas 2062 potenciāli piesārĦotas vietas, 
kurām līdzekĜu trūkuma dēĜ vēl nav veikta detalizēta 
izpēte. Pēc papildu izpētes daudzas no šīm vietām 
tiks iekĜautas piesārĦoto vietu kategorijā. Šobrīd 
piesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu 
informācijas sistēmā/datu bāzē ir iekĜautas 204 
vēsturiski piesārĦotas vietas. Šo vietu sanācija ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu ES un nacionālajos 
normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā 
uz pazemes ūdeĦiem un augsnes kvalitāti un cilvēku 
drošību. Veiktie pasākumi paplašinātu šo teritoriju 
izmantošanu saimnieciskajām u.c. vajadzībām. 

VidM: 

Attiecīgi precizēts esošais 493.paragrāfs. Lūgums to 
iekĜaut šādā redakcijā:  

Pašvaldības savā administratīvajā teritorijā sadarbībā ar 
Valsts vides dienesta reăionālajām vides pārvaldēm ir 
veikušas piesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu 
apzināšanu un reăistrāciju, lai iegūtu informāciju par 
vides kvalitātes normatīviem neatbilstošām vietām, 
kuras apdraud vai var apdraudēt cilvēku veselību vai 
vidi, un noteiktu piesārĦoto teritoriju sanācijas un 
potenciāli piesārĦoto vietu izpētes prioritātes. Uz 
2005.gada 1.decembri piesārĦoto un potenciāli 
piesārĦoto vietu reăistrā, kurš publiski ir pieejams 
Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras 
mājas lapā internetā, ir reăistrētas 3528 vietas, no kurām 
217 klasificētas 1.kategorijā piesārĦotas vietas, bet 2639 
– 2.kategorijā potenciāli piesārĦotas vietas. Šo vietu 
izpēte un sanācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu ES un 
nacionālajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi 
attiecībā uz pazemes ūdeĦiem un augsnes kvalitāti, kā 
arī uzlabotu vides kvalitāti. Veiktie pasākumi 
paplašinātu šo teritoriju izmantošanu saimnieciskajām 
u.c. vajadzībām. 

 Precizēts atbilstoši iebildumam. 

Pašvaldības savā administratīvajā teritorijā sadarbībā ar 
Valsts vides dienesta reăionālajām vides pārvaldēm ir 
veikušas piesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu 
apzināšanu un reăistrāciju, lai iegūtu informāciju par 
vides kvalitātes normatīviem neatbilstošām vietām, 
kuras apdraud vai var apdraudēt cilvēku veselību vai 
vidi, un noteiktu piesārĦoto teritoriju sanācijas un 
potenciāli piesārĦoto vietu izpētes prioritātes. Uz 
2005.gada 1.decembri piesārĦoto un potenciāli 
piesārĦoto vietu reăistrā, kurš publiski ir pieejams 
Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras 
mājas lapā internetā, ir reăistrētas 3528 vietas, no kurām 
217 klasificētas 1.kategorijā piesārĦotas vietas, bet 2639 
– 2.kategorijā potenciāli piesārĦotas vietas. Šo vietu 
izpēte un sanācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu ES un 
nacionālajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi 
attiecībā uz pazemes ūdeĦiem un augsnes kvalitāti, kā 
arī uzlabotu vides kvalitāti. Veiktie pasākumi 
paplašinātu šo teritoriju izmantošanu saimnieciskajām 
u.c. vajadzībām. 

126.  2.4.2.5. „Vides riska samazināšana” (sākot ar 
497.paragrāfu) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Punkta 2.4.2.5. Vides riska samazināšana iespējamo 
avāriju risku novēršanas prioritātes papildināt, ka 
prioritāte ir ne tikai pasākumi, lai ierobežotu jūras un 

Sk. NSID tekstu. 



 

FMProt_170106; Starpministriju (starpinstitūciju)  sanāksmes protokols par programmas projektu „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 
2013.gada periodam projekts” 
 

98 

upju krastu erozijas ietekmi uz iedzīvotāju un apkārtējās 
vides drošību, bet nepieciešami: pasākumi, lai novērstu 
draudus, kas saistās ar jūras ūdens līmeĦa celšanos, 
nepieciešami pasākumi, lai laikus pārnestu attiecīgu 
apdraudētu infrastruktūru iekšzemē. 

 VidM skaidro, ka šī nodaĜa ir papildināma pēc valsts 
līmeĦa prioritāšu noteikšanas. LPS piekrīt 
skaidrojumam. 

127.  2.4.2.5. „Vides riska samazināšana” (sākot ar 
497.paragrāfu) un 

2.4.3.3. „Tehnogēno risku samazināšana būvējot 
pārgāznes Daugavas kaskādes PĜaviĦu un Rīgas hidro 
elektro stacijām” (sākot ar 509.paragrāfu) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Punkti 2.4.2.5. Vides riska samazināšana un 2.4.3.3. 
Tehnogēno risku samazināšana būvējot pārgāznes 
Daugavas kaskādes PĜaviĦu un Rīgas hidro elektro 
stacijām neaptver visu būtisko risku spektru. Izpaliek 
rūpnieciskie un transporta riski. 

 VidM skaidro, ka šī nodaĜa ir papildināma pēc valsts 
līmeĦa prioritāšu noteikšanas. LPS piekrīt 
skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 

128.  2.4.3. „Enerăētikas sektors” (sākot ar 503. paragrāfu) LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

2.4.3. Enerăētikas sektors 

Šajā un citos punktos vispār iztrūkst jautājumu loks, kas 
saistās ar mājokĜu energoefektivitāti un siltināšanu. 
Problēmai ir būtiska ietekme uz resursu patēriĦu, vidi. 
Iztrūkst mājokĜu reăenerācijas jautājumi un pasākumi. 

FM uzskata, ka problēma ir pietiekami raksturota. LPS 
piekrīt skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 

129.  2.4.3.1. ”Siltumapgāde” (sākot ar 504.paragrāfu), VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Precizēt nodaĜu 2.4.1.12. ”Siltumapgāde”, to papildinot 
ar jauniem paragrāfiem šādā redakcijā: 

” ... Viena no lielākajām Latvijas siltumapgādes 

Latvijas klimatiskajos apstākĜos siltumapgāde ir vitāli 
nozīmīga enerăētikas nozares sastāvdaĜa. Aptuveni 70% 
no lietotājiem nepieciešamās siltumenerăijas tiek 
saražoti centralizētās siltumapgādes sistēmās. Pārējo 
siltumenerăiju saražo lokālos siltumavotos. Savukārt 
aptuveni 75% no centralizētās siltumapgādes 
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sistēmas problēmām ir ievērojamā atkarība no importētā 
kurināmā - dabas gāzes. Dabas gāzei ir tikai viens 
piegādātājs – Krievija, un izmaiĦas šajā situācijā tuvāko 
10–15 gadu laikā nav sagaidāmas. Lai izvairītos no 
politiskajiem un ekonomiskajiem riskiem, kuri saistīti ar 
dabas gāzes izmantošanu, ir nepieciešama izmantojamo 
kurināmā veidu diversifikācija, kā arī atjaunojamo un 
vietējo (kūdras) energoresursu izmantošanas veicināšana 
un tā jāsaista ar šo resursu izmantošanu elektroenerăijas 
ražošanā un koăenerācijas tehnoloăiju attīstībā. 

... Galvenie darbības virzieni, lai nodrošinātu efektīvu 
tādas sabiedrībai svarīgas infrastruktūras kā 
siltumapgāde attīstību atbilstoši mūsdienu 
tehnoloăiskajām prasībām, augstu siltumapgādes 
drošumu, minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi un 
pieejamas cenas patērētājiem: 

- Augsti efektīvu tehnoloăiju ieviešana atjaunojamo 
energoresursu (pamatā koksnes) izmantošanai 
siltumenerăijas ražošanā; 

- Biomasu izmantojošo koăenerācijas tehnoloăiju 
attīstība; 

- Siltumavotu efektivitātes paaugstināšana; 

- Siltumenerăijas zudumu samazināšana pārvades 
sistēmās (siltumtīklos); 

- Energoefektivitātes pasākumi ēkās (norobežojošajās un 
apkures/karstā ūdens iekšējās sistēmās). 

... Visaugstākos efektivitātes rādītājus siltumapgādē 
iespējams sasniegt pasākumus siltumenerăijas 
ražošanas, pārvades un realizācijas posmos risinot 
paralēli. Šādā veidā iespējams maksimāli samazināt 
siltumenerăijas zudumus ēkās un pārvades sistēmās, 
optimizēt enerăijas ražošanas procesu, ietaupīt kurināmo 
un citas izejvielas un rezultātā minimizēt kaitīgās 

patērētājiem ir mājsaimniecības.  

Daudzu Latvijas centralizētās siltumapgādes uzĦēmumu 
lielākā problēma ir sistēmu sliktais tehniskais stāvoklis 
un zemā energoefektivitāte. Problēmas cēlonis ir 
siltumapgādei raksturīgais lēnais kapitāla apgrozījuma 
ātrums un nepieciešamo investīciju lielais apjoms. 
Rezultātā daudzviet tiek darbinātas neefektīvas iekārtas, 
kas rada paaugstinātu kurināmā pārtēriĦu un gaisa 
piesārĦojumu, kā arī nespēj nodrošināt siltuma apgādi 
nepieciešamā kvalitātē. Vidējais kurināmā izmantošanas 
koeficents (siltumavotu efektivitāte) ir 70%, 
salīdzinājumā ar labāko rādītāju (labākā prakse) 92%. 
Siltuma zudumi tīklos vidēji Latvij ā ir 22%, 
salīdzinājumā ar labākās prakses rādītāju – 12%. Veicot 
kompleksu sistēmas atjaunošanu iespējams maksimāli 
samazināt siltumenerăijas zudumus ēkās un pārvades 
sistēmās, optimizēt enerăijas ražošanas procesu, ietaupīt 
kurināmo un rezultātā minimizēt kaitīgās emisijas, t.sk. 
siltumnīcefekta gāzes, atmosfērā. 

Lai arī Latvijā ir uzbūvēti daudzi jauni, moderni 
siltumavoti ar augstu lietderības koeficientu. Tomēr lielā 
daĜā siltumavotu, kuros joprojām tiek izmantotas 
novecojušas tehnoloăijas un nelietderīgi patērēts 
kurināmais un citas izejvielas. Daudzos gadījumos 
siltuma sadales sistēmas neatbilst mūsdienu 
tehnoloăiskajiem standartiem, jo tās ir nolietojušās (35-
45 gadu ekspluatācijas laiks) un tajās ir salīdzinoši 
augsti siltumenerăijas zudumi (līdz pat 20-25% un 
vairāk no siltumtīklos nodotās siltumenerăijas), kuri ir 
vairāk nekā divas reizes augstāki nekā modernām 
siltumtrasēm. Savukārt siltumenerăiju izmantojošās ēkas 
pamatā ir būvētas bijušās PSRS laikā. Šādām ēkām ir 
raksturīgi lieli siltumenerăijas zudumi konstrukcijām, kā 
arī sliktā tehniskajā stāvoklī esošas iekšējās apkures un 
karstā ūdens sistēmas.  
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emisijas, tostarp siltumnīcefekta gāzes, atmosfērā.”. 

 EM paskaidro, ka VidM piedāvātā redakcija precizējot 
ir integrēta enerăētikas sadaĜā. 

Puses vienojas par EM piedāvāto siltumapgādes sadaĜas 
redakciju.  

Pašlaik Latvijā ir veiksmīgi uzsākts siltumapgādes 
sistēmu rekonstrukcijas process, tomēr tā virzība nenorit 
vajadzīgajos tempos, lai novērstu centralizēto 
siltumapgādes sistēmu nolietošanos un sabrukumu. 
Latvijas SiltumuzĦēmumu asociācijas veiktais pētījums 
par saviem biedriem (saražo vairāk kā 90% no valstī 
centralizēti piegādātā siltuma) nepieciešamo investīciju 
kopapjomu, kurš sastāda aptuveni 110 milj. Ls. 
Pieskaitot klāt pagaidām neapstiprināto Valsts 
investīciju programmai iesniegtos projektus par kopējo 
summu – 18 milj. Ls, var secināt, ka kopumā valstī 
siltumapgādes sistēmu sakārtošanai nepieciešams 
ieguldīt aptuveni 130 milj. Ls. Veicot kompleksu 
sistēmas atjaunošanu būtu vienlaicīgi jāveicina divu 
faktoru uzlabošanos – siltumenergoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas palielināšana. 

130.  2.4.3.sadaĜa „Enerăētikas sektors” (sākot ar 
504.paragrāfu) 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

SadaĜā 2.4.3. „Enerăētikas sektors” lūdzam iekĜaut jaunu 
apakšnodaĜa „Atjaunojamie energoresursi” šādā 
redakcijā:  

„2004. gadā no Latvijas kopējā enerăijas patēriĦa 64,9% 
nodrošināja energoresursu imports: dabas gāze 31,2%, 
mazuts 1,9%, pārējie naftas produkti 26,6%, ogles 1,3%. 
No vietējiem energoresursiem, kas pamatā ir 
atjaunojamie energoresursi lielākais izmantošanas 
apjoms ir koksnei (malka, kokapstrādes atlikumi, 
šėelda), kas veido 29,4% no kopējā enerăijas patēriĦa. 
Latvijas hidroelektrostacijās un vēja elektrostacijās 
ražotās elektroenerăijas īpatsvars kopējā enerăijas 
patēriĦā bija 5,7%.  

Galvenais šėērslis plašākai atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai ir augstās enerăijas cenas, kas iegūtas no 
šiem resursiem, salīdzinot ar enerăiju, kas iegūta no 
tradicionālajiem resursiem (galvenokārt no fosilā 

2.4.3.1. Atjaunojamie energoresursi 

Viena no lielākajām Latvijas enerăētikas problēmām ir 
augstā atkarība no importētā kurināmā - dabas gāzes. 
Dabas gāzei ir tikai viens piegādātājs – Krievija, un 
izmaiĦas šajā situācijā tuvāko 10–15 gadu laikā nav 
sagaidāmas. Lai izvairītos no politiskajiem un 
ekonomiskajiem riskiem, kuri saistīti ar dabas gāzes 
izmantošanu, ir nepieciešama izmantojamo kurināmā 
veidu diversifikācija, kā arī atjaunojamo un vietējo 
(kūdras) energoresursu izmantošanas veicināšana un tā 
jāsaista ar šo resursu izmantošanu elektroenerăijas 
ražošanā un koăenerācijas tehnoloăiju attīstībā. 

2004. gadā no Latvijas kopējā enerăijas patēriĦa 64,9% 
nodrošināja energoresursu imports: dabas gāze 31,2%, 
mazuts 1,9%, pārējie naftas produkti 26,6%, ogles 1,3%. 
No vietējiem energoresursiem, kas pamatā ir 
atjaunojamie energoresursi lielākais izmantošanas 
apjoms ir koksnei (malka, kokapstrādes atlikumi, 
šėelda), kas veido 29,4% no kopējā enerăijas patēriĦa. 
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kurināmā). Rezultātā patērētājiem par šādu enerăiju ir 
jāmaksā vairāk un tas nesekmē atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu. Plašākai atjaunojamo 
energoresursu izmantošanai nepieciešams papildus 
finansiālais atbalsts investīcijām komercsabiedrībās, 
kuras ražo vai plāno ražot enerăiju no atjaunojamiem 
energoresursiem. Šim mērėim jāparedz ES fondu 
atbalsts. Sekojoši tiks atrisinātas problēmas saistītas ar 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu elektroenerăijas 
ražošanā sasniedzot indikatīvo mērėi 49.3% no kopējā 
elektroenerăijas patēriĦa 2010. gadā. Šobrīd Latvijā 
elektroenerăijas daudzums, kas saražots no 
atjaunojamajiem energoresursiem ir 43.9% no kopējā 
elektroenerăijas patēriĦa. 

 EM ierosina iekĜaut kā atsevišėu sadaĜu 2.4.3.1. 
precizētā redakcijā. 

Puses piekrīt EM piedāvātajai redakcijai. 

Latvijas hidroelektrostacijās un vēja elektrostacijās 
ražotās elektroenerăijas īpatsvars kopējā enerăijas 
patēriĦā bija 5,7%.  

Galvenais šėērslis plašākai atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai ir augstās enerăijas cenas, kas iegūtas no 
šiem resursiem, salīdzinot ar enerăiju, kas iegūta no 
tradicionālajiem resursiem (galvenokārt no fosilā 
kurināmā). Rezultātā patērētājiem par šādu enerăiju ir 
jāmaksā vairāk un tas nesekmē atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu. Plašākai atjaunojamo 
energoresursu izmantošanai nepieciešams papildus 
finansiālais atbalsts investīcijām komercsabiedrībās, 
kuras ražo vai plāno ražot enerăiju no atjaunojamiem un 
vietējiem energoresursiem. Šim mērėim jāparedz ES 
fondu atbalsts. Sekojoši tiks atrisinātas problēmas 
saistītas ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
elektroenerăijas ražošanā sasniedzot indikatīvo mērėi 
49.3% no kopējā elektroenerăijas patēriĦa 2010. gadā. 
Šobrīd Latvijā elektroenerăijas daudzums, kas saražots 
no atjaunojamajiem energoresursiem ir 43.9% no kopējā 
elektroenerăijas patēriĦa. 

131.  508. paragrāfs 

Siltumapgādes sistēmu renovēšana jāsaista ar plašāku 
koăenerācijas cikla ieviešanu (t.sk. izmantojot 
atjaunojamos energoresursus) Pozitīvs centralizētās 
siltumapgādes aspekts ir patērētāju siltumslodžu 
koncentrācija, kas veido priekšnoteikumu 
koăenerācijas attīstībai. Šo vēsturiski veidojušos 
priekšrocību noteikti būtu nepieciešams izmantot. 
Līdz 2004. gadam Latvijā ir atjaunotas un 
koăenerācijas veidā strādā 37 katlu mājas, to skaitā 
gan centralizētās siltumapgādes dalībnieki, gan 
individuālie uzĦēmumi, ar kopējo jaudu 585 MW un 
2004. gadā to kopā saražotais elektroenerăijas 
apjoms bija 1529 GWh, kas ir aptuveni 25% no 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Punktā 2.4.3.2 “Koăenerācijas cikla plašāka ieviešana 
siltumenerăijas un elektroenerăijas ražošanā”, jānorāda, 
ka pašreizējā Enerăētikas likuma redakciju, kas dod 
iespēju patērētājam izvēlēties siltumapgādes 
piegādātāju, liedzot iespējas pašvaldībām noteikt 
centralizētas siltumapgādes zonējumu, neveicina 
investīciju piesaisti un koăenerācijas attīstību. Valsts 
politikas trūkums attiecībā uz centralizētu vai 
decentralizētu siltumapgādi būtībā ir galvenais šėērslis 
koăenerācijas attīstībā. 

FM paskaidro, ka šis nav NSID nepieciešamais 
informācijas detalizācijas līmenis. 

Siltumapgādes sistēmu renovēšana jāsaista ar plašāku 
koăenerācijas cikla ieviešanu (t.sk. izmantojot 
atjaunojamos energoresursus) Pozitīvs centralizētās 
siltumapgādes aspekts ir patērētāju siltumslodžu 
koncentrācija, kas veido priekšnoteikumu koăenerācijas 
attīstībai. Šo vēsturiski veidojušos priekšrocību noteikti 
būtu nepieciešams izmantot. Līdz 2004. gadam Latvijā 
ir atjaunotas un koăenerācijas veidā strādā 37 katlu 
mājas, to skaitā gan centralizētās siltumapgādes 
dalībnieki, gan individuālie uzĦēmumi, ar kopējo jaudu 
585 MW un 2004. gadā to kopā saražotais 
elektroenerăijas apjoms bija 1529 GWh, kas ir aptuveni 
25% no kopējā patēriĦa.  
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kopējā patēriĦa. EM paskaidro, ka patērētāju izvēles tiesības netiks 
administratīvi ierobežotas. Centrālā siltumapgādes 
sistēmai ir jāpierāda sava efektivitāte. Šėērslis 
koăenerācijas attīstībai noteikti nav siltumapgādes 
politikas trūkums. Šėērslis ir zemā atbalsta intensitāte. 
Iesakām LPS vērtēt jauno koăenerācijas MK noteikumu 
projektu (izsludināts VSS 22.12.05.) 

 

132.  2.5.„Horizontālie jautājumi”  

(sākot ar 526.paragrāfu) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Punktā 2.5. aizstāt visā nodaĜā terminu „valsts pārvalde” 
ar terminu “publiskā pārvalde”, lai nemaldinātu lasītājus 
un neradītu iespējas publiskajai pārvaldei paredzētos 
resursus izmantot tikai valsts pārvaldē izslēdzot 
pašvaldības. Atstāt terminu “valsts pārvalde” tikai tādos 
gadījumos, kad tas neattiecas uz Eiropas Savienību, 
reăionālajām un vietējām pašvaldībām.  

Tiek lietots jēdziens „publiskā pārvalde”. 

Sk. NSID tekstu. 

133.  2.5.1.sadaĜa „Teritoriju līdzsvarota attīstība - 
policentriska attīstība” (sākot ar 526.paragrāfu) 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

Norādām, ka ir izmainīts RAPLM iesniegtais teksts par 
teritoriju līdzsvarotu attīstību. Tā rezultātā ir zaudēta 
teksta loăiskā struktūra, kas parāda, kāpēc ir 
nepieciešams policentrisks attīstības modelis un kāpēc ir 
tik svarīgi ieguldīt finanšu līdzekĜus pilsētu jeb dažādu 
līmeĦu (nacionālas, reăionālas, novadu un vietējas 
nozīmes) attīstības centros.  

IekĜaujot NSID tekstā sadaĜu „Teritorijas līdzsvarota 
attīstība. Policentriska attīstība valsts iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes paaugstināšanai” atbilstoši RAPLM 
sagatavotajai redakcijai. 

Vienlaicīgi FM norāda, ka 13.01.2005. no RAPLM 
saĦemtajā sadaĜas tekstā tiek izvirzīts attīstības centru 
koncepts, kas paredz 77 attīstības centrus nacionālā, 
reăionālā un novadu līmenī, nenoteiktu skaitu attīstības 

Sk. tekstu zemāk. 
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centru vietējā (pagastu un ciemu līmenī), kā arī apraksta 
lauku teritoriju problēmas. Kā galvenā teritorijas 
līdzsvarotas attīstības problēma tiek izvirzīta visu 
minēto attīstības centru un teritoriju attīstība. Uzskatām, 
ka šāda Ĝoti plaša un neskaidra 2007.-2013. gadā 
risināmo teritorijas attīstības problēmu identifikācija, 
nenosakot  ierobežotu skaitu mērėa teritoriju, kā arī 
paturot Ĝoti plašu problemātisko nozaru uzskaitījumu, 
neĜaus ievērot koncentrācijas principu un mērėtiecīgi 
īstenot SF atbalstu teritorijas līdzsvarotai attīstībai. 

Teritoriju l īdzsvarota attīstība. 

Policentriska attīstība valsts iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai.  

Latvijas teritorija iedalās piecos plānošanas reăionos – Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales. 2006.gada sākumā Latvijā pavisam bija 556 pašvaldības: vietējā 
teritoriālajā līmenī darbojās 530 pašvaldības (7 republikas pilsētas un 53 rajonu pilsētas, 444 pagasti, 26 novadi) reăionālajā līmenī darbojās 33 pašvaldības (26 rajoni un 7 republikas 
pilsētas).  

Latvijas apdzīvoto vietu tīklā ir aptuveni 74 000 apdzīvoto vietu. SaskaĦā ar likumdošanu apdzīvotās vietas iedala pilsētās un lauku apdzīvotajās vietās (viensētas, ciemi). 
2006.gada sākumā Latvijā bija 77 pilsētas, kas iedalās atsevišėās administratīvajās teritorijās (7 republikas nozīmes pilsētas, 53 rajonu pilsētas, no kurām 19 pilsētas ar lauku 
teritorijām) un novadu teritoriālās vienībās (17 novadu pilsētas). Jāmin, ka pilsētās dzīvo vairāk kā divas trešdaĜas valsts iedzīvotāju. 2004.gada sākumā Latvijā bija 472 lauku 
pašvaldību teritorija. 

Reăionālās attīstības likumā (spēkā no 2002.04.23.) ir noteikts reăionālās attīstības mērėis – veicināt un nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, ievērojot visas 
valsts teritorijas un atsevišėu tās daĜu īpatnības un iespējas, samazinot nelabvēlīgās atšėirības starp tām, kā arī saglabāt un attīstīt katras teritorijas dabai un kultūrvidei raksturīgās 
iezīmes un attīstības potenciālu. Līdz ar ăeogrāfiskā izvietojuma, kultūrvēsturiskām un saimniecības tradīcijām, dažādās valsts teritorijās iespējams atšėirīgs attīstības izaugsmes 
modelis, izmantojot konkrētai teritorijai raksturīgās iezīmes jeb potenciālu. Neprasme izmantot šo potenciālu ir radījusi nelabvēlīgas sociālekonomiskās atšėirības starp valsts 
teritorijām, kas vienlaicīgi kavē Latvijas konkurētspēju Eiropas Savienībā.  

SaskaĦā ar CSP datiem79 plānošanas reăionu vidū sociālekonomiski attīstītākais ir Rīgas plānošanas reăions. To nosaka galvaspilsētas Rīgas ietekme. 85% no IKP Rīgas 
plānošanas reăionā tiek saražots Rīgā.80  

Rīga dominē arī visas valsts ekonomiskajā attīstībā, to daĜēji nosaka arī augsta valsts iedzīvotāju koncentrācija galvaspilsētā - 2004.gada sākumā Rīgā dzīvoja 31,7% valsts 
iedzīvotāju. Ekonomiskajām aktivitātēm koncentrējoties Rīgā un tās tuvākajā apkārtnē, tiek veicināta monocentriskas apdzīvojuma struktūras attīstība. Monocentriskās attīstības 
rezultātā atšėirības starp plānošanas reăioniem no 1999. līdz 2003.gadam ir palielinājušās.81  

Līdzsvarota un ilgtspējīga valsts un atsevišėu tās teritoriju attīstība ir sasniedzama, veicinot policentrisku (daudzcentru) attīstību. Policentriska attīstība nozīmē cilvēku, 
uzĦēmējdarbības un ienākumu koncentrēšanu dažādos dinamiskos un konkurētspējīgos nacionālā, reăionālā, novadu un vietējas nozīmes attīstības centros, ar integrētu infrastruktūras 
tīklu. Nacionālas nozīmes attīstības centru līmenī ir 7 republikas nozīmes pilsētas; reăiona nozīmes attīstības centru līmenī – 53 rajonu pilsētas; novadu nozīmes attīstības centru 



 

FMProt_170106; Starpministriju (starpinstitūciju)  sanāksmes protokols par programmas projektu „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 
2013.gada periodam projekts” 
 

104 

līmenī –17 novadi, kuros ietilpst pilsētas, tajā skaitā 9 novadi, kuru teritorijās neietilpst pilsētas, bet vietējas nozīmes attīstības centrus līmenī - pagasti un ciemi. 

 

Attēls Nr.1: Nacionālas, reăionālas un novadu nozīmes attīstītības centru tīkls.  

Avots: RAPLM dati 

 

Līdzšinējā pašvaldību sadrumstalotība82 neveicina attīstību, jo pašvaldībās ar nelielu iedzīvotāju skaitu ir salīdzinoši augsts pārvaldes izdevumu īpatsvars, pretstatā tam zema 
administratīvā spēja, nepietiekams pašvaldību pakalpojumu izpildes apjoms un nepietiekama finanšu spēja. Rezultātā mazajās pašvaldībās sociāli ekonomiskās attīstības līmenis ir 
ievērojami zemāks, nekā tas ir lielajās pašvaldībās.83  

Viens no pašvaldību ilgtspējīgas attīstības nosacījumiem ir attīstības centru tīkla veidošana. Attīstības centru tīklā ir svarīgi attīstīt pilsētas, kuras gan Eiropas Savienības, gan 
nacionālā (dalībvalstu) līmenī ir atzītas par nozīmīgiem valsts attīstības un katra reăiona attīstības virzītājspēkiem, kas nodrošina teritoriju līdzsvarotu attīstību (Kohēzijas politika), kā 
arī sniedz ievērojamu ieguldījumu izaugsmes un nodarbinātības mērėu sasniegšanā (Lisabonas stratēăija). Vienlaikus attīstības centru tīklā svarīgi ir nodrošināt lauku teritoriju 
attīstību, jo tur koncentrējas resursi (cilvēkresursi, ražošanas resursi, dabas resursi u.c.) pilsētu izaugsmes nodrošināšanai. 

Pilsētās koncentrējas darbaspēks un darba vietas, uzĦēmējdarbība, augstākās izglītības iestādes. Pilsētas ir izaugsmes, inovāciju un iedzīvotāju ekonomiskās un sociālās 
aktivitātes centri, kuri kalpo par nozīmīgu faktoru apkārtējo teritoriju attīstības veicināšanai. Līdz ar to, pilsētvides dimensija (urban dimension) ir svarīgs reăionālās politikas 
elements, kas nodrošina līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību gan nacionālā, gan Eiropas Savienības mērogā.84  

Latvijas pilsētu tīkla85 vienmērīga attīstība ir valsts attīstības virzītājspēks, jo tas mazina iedzīvotāju aizplūšanas tendenci uz lielāka mēroga attīstības centriem, kā arī 
nodrošina pilsētu aptverošo teritoriju (lauku) konkurētspējas pieaugumu gan vietējā, gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. 

Latvijā ir raksturīga augsta urbanizācijas pakāpe, t.i. koncentrēšanās pilsētās (2004.gada janvārī Rīgas reăionā pilsētu iedzīvotāji veidoja 84% no visiem reăiona 
iedzīvotājiem, Vidzemes reăionā – 42,1%, Kurzemes reăionā – 62,1%, Latgales reăionā – 57,6%, savukārt Zemgales reăionā – 47,8%.). Tomēr Latvijā, līdzīgi kā starp plānošanas 
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reăioniem, arī starp pilsētām, ir vērojamas negatīvas sociālekonomiskās attīstības tendences, kas kavē policentriskas attīstības iespējas. Kā vienu no nozīmīgiem ekonomiskās 
aktivitātes rādītājiem, kas norāda negatīvas atšėirības starp pilsētām, var minēt pilsētu pašvaldību budžeta ieĦēmumus. Piemēram, 2002.gadā astoĦu pilsētu pašvaldību budžeta 
ieĦēmumi veidoja 46% no visu pašvaldību budžeta ieĦēmumiem.86 2002.gadā 7 republikas pilsētas (Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Rēzekne, Ventspils, Jūrmala) kopumā veidoja 
71% 87no valsts iekšzemes kopprodukta.  

Bezdarba līmeĦa atšėirības starp pilsētām ar augstāko un zemāko rādītāju piecu gadu periodā ir bijušas visai ievērojamas, turklāt ar tendenci palielināties – 9,2 reizes 
2000.gada sākumā, 12,6 reizes 2004.gada sākumā. Vislielākās atšėirības un izmaiĦas piecu gadu periodā atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokĜa īpatsvaram ir vērojamas iedzīvotāju 
skaita ziĦā mazo un vidējo pilsētu grupā. Kopumā, ir vērojama sakarība starp pilsētu iedzīvotāju skaitu un attīstības indeksa vērtību88. Vidējais attīstības indekss ar vislielāko negatīvo 
vērtību ir pilsētu grupās ar vismazāko iedzīvotāju skaitu. 

No visas valsts teritorijas 89 % aizĦem lauku teritorijas, savukārt no kopējā iedzīvotāju skaita tikai 32% iedzīvotāju dzīvo laukos. Šobrīd laukos ir vērojamas strukturālas 
izmaiĦas lauku ekonomikā, īpaši lauksaimniecībā. Lauksaimniecības nozares īpatsvars iekšzemes kopproduktā ir neliels (2003. gadā – 2,4%). Laukos, līdzīgi kā valstī kopumā, ir 
zema uzĦēmējdarbības aktivitāte. UzĦēmējdarbība attīstās galvenokārt tādos virzienos kā tirdzniecība, transporta pakalpojumi, agroserviss, pārstrāde, kokapstrāde un amatniecība, 
lauku tūrisms. Maz attīstītas ir netradicionālās lauksaimniecības un nelauksaimnieciskās uzĦēmējdarbības formas. Lielākie investori un jaunu darba vietu radītāji ir pārtikas un 
kokapstrādes uzĦēmumi, kas ir nozīmīgākie un ekonomiski spēcīgākie laukos. 

2004.gada sākumā bezdarba līmenis Latvijas pagastos bija vidēji 8,0 % par 0,9 procentu punktiem zemāks nekā 2000. gada sākumā (8,9%), bet salīdzinot ar 2003. gada 
sākumu (7,4%) tas bija palielinājies par 0,6 procentu punktiem. Vidējais bezdarba līmeĦa rādītājs Latvijas pagastos 2000.-2003.gada periodā ir par 1,5-1,8 procentu punktiem lielāks 
nekā pilsētās. 

Zemais ienākumu līmenis, finanšu kapitāla un saimnieciskās pieredzes trūkums ir ietekmējis ekonomiski aktīvāko iedzīvotāju emigrāciju no laukiem uz pilsētām un ārpus 
Latvijas, tā rezultātā veidojas mazapdzīvotas teritorijas, kas ietekmē lauku teritoriju kopējo attīstību89. Iedzīvotāju emigrācija no lauku teritorijām uz pilsētām rada nepieciešamību 
nodrošināt papildus pakalpojumu pieejamību pilsētās (darba vieta, mājoklis, transports u.c.), kā arī atbalstu nolietotās infrastruktūras atjaunošanai un attīstībai.  

Policentriskai valstij ir jānodrošina iedzīvotāju ekonomiskā un sociālā aktivitāte, kā arī pakalpojumu pieejamība visos Latvijas reăionos un ikvienam iedzīvotājam 
pieĦemamā attālumā, īstenojot līdzsvarotas attīstības scenāriju, kas paredz vienmērīgu valsts teritoriju attīstību, ievērojot to īpatnības un iespējas, saglabājot konkrētai teritorijai 
raksturīgās iezīmes. Lai Latvijā īstenotos līdzsvarotas attīstības scenārijs, ir nepieciešama vispārēja valsts politikas ievirze uz attīstības centru ekonomiskā un sociālā potenciāla 
paaugstināšanu. Tas ir iespējams, īstenojot pasākumus, kas vērsti uz cilvēkresursu saglabāšanu, ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības un 
sasniedzamības nodrošināšanu, kas savukārt nodrošina apdzīvotas vietas pievilcību un dzīves kvalitāti. 

Pakalpojumu pieejamību nosaka vairāki faktori: 

- pietiekoša cilvēkresursu kapacitāte; 

- infrastruktūra, kas nepieciešama pakalpojumu sniegšanas organizēšanai; 

- attālums līdz pakalpojuma centram, kas paredz optimālu un sakārtotu autoceĜu tīklu, attīstītu sabiedrisko transportu; 

-iespējas saĦemt pakalpojumus, neatstājot savu dzīvesvietu (e-pakalpojumi); 

- pakalpojumu saĦemšanas izmaksas. 
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Bez pakalpojumu pieejamības apdzīvotas vietas pievilcību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti sekmē: 

-labvēlīgi priekšnoteikumi uzĦēmējdarbībai; 

- izklaides un atpūtas iespējas; 

- sakārtota mājokĜu sistēma; 

- sakārtota kultūras infrastruktūra, kvalitatīvi kultūras pakalpojumi un to pieejamība; 

- izglītības iespējas, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestādes. 

Attīstības centru tālākai attīstībai par šėērsli var kĜūt to nepietiekamā pievilcība kā potenciālā investīciju vieta uzĦēmējiem, vai kā dzīves vieta cilvēkiem. Šo pievilcību 
mazina uzĦēmējdarbībai labvēlīgas vides trūkums (neattīstīta uzĦēmējdarbības infrastruktūra, nesakārtoti vietējie autoceĜi, kas savieno novadu un vietējas nozīmes attīstības centrus) 
neadekvāts sabiedrisko pakalpojumu klāsts iedzīvotājiem (piem., neefektīva komunālā saimniecība, pirmsskolas izglītības iestāžu trūkums), nesakārtota pilsētu infrastruktūra, kā arī 
atbilstošas kultūrvides (minimālais pakalpojumu grozs) trūkums, t.sk. izklaides, atpūtas un kultūras dzīves ierobežotās iespējas iedzīvotājiem. Situāciju attīstības centros raksturo 
turpmāk aplūkotie rādītāji. 

SaskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām ” II nodaĜu pašvaldību kompetencē ir sekmēt saimniecisko darbību tās teritorijā, t.sk. veicināt uzĦēmējdarbības attīstību. 
UzĦēmējdarbības uzsākšanai un tās veiksmīgai attīstībai liela nozīme ir vietai un tai pieejamai infrastruktūrai. Latvijas investīciju un attīstības aăentūras aptaujas dati liecina, ka 
Latvijā uzĦēmēji par vienu no galvenajiem šėēršĜiem uzskata infrastruktūras (elektrība, ūdens, ceĜi) nesakārtotību (49%).90 UzĦēmumi būs ieinteresēti uzsākt un turpināt savu darbību, 
kur tiem būs pieejami gan kvalificēti cilvēkresursi, gan visa nepieciešamā infrastruktūra (t.i. pievedceĜi, ūdensvads, kanalizācija, elektrība, telekomunikācijas u.c.), ko pašvaldības 
varētu nodrošināt91 . 

Pašvaldībās nepieciešams sakārtot savu teritoriju un piesaistīt tai uzĦēmējus92. Pašvaldības var radīt piemērotu uzĦēmējdarbības attīstības vidi, iekšēji novēršot 
administratīvos šėēršĜus un sakārtojot infrastruktūru uzĦēmējdarbības vajadzībām. Tas, ka šāds modelis darbojas, pierādīja ES Phare Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas, 
ar kuru palīdzību pašvaldībām bija iespēja sakārtot infrastruktūru (t.sk. arī degradētās teritorijās), radīja uzĦēmējdarbībai pievilcīgu vidi un izveidoja sadarbības tīklu starp pašvaldību, 
augstākās izglītības un pētniecības iestādēm un sociālajiem partneriem. Lai turpinātu veiksmīgi iesākto modeli, šobrīd ir nepieciešams atbalstīt ne tikai nacionālas nozīmes attīstības 
centrus, bet arī reăionu, novadu un vietējas nozīmes attīstības centrus, lai ap tiem radītu uzĦēmējdarbībai draudzīgu infrastruktūru un palīdzētu veidot sadarbības tīklus starp augstākās 
izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem.  

Starp pagastiem un novadiem satiksmi galvenokārt nodrošina 2.šėiras autoceĜi, kuru kopgarums valstī ir 13 347 km. No tiem 2 511km (18,8%) klāti ar asfalta segumu un 10 
836km (81,2%) ar šėembu vai grants segumu, kuru vidējais vecums 25-30 gadi. Šie ceĜi arī pilda savienojošo funkciju ar valsts galvenajiem autoceĜiem un tiem ir ievērojama nozīme 
novadu ekonomiskajā attīstībā un iedzīvotāju pārvietošanās iespējamībā. SaskaĦā ar 2004.g. janvāra datiem sliktā tehniskā stāvoklī un daĜēji sabrukuši konstatēti 30% 2.šėiras ceĜu ar 
asfalta segumu un 32,4% ar grants segumu. Normatīvi paredzētajā laikā neveikto atjaunošanas darbu (remonta deficīta) izmaksas valsts 2.šėiras autoceĜu tīklā ar asfalta segumu 
sasniedz 328 milj.Ls, savukārt, ar grants segumu 565 milj.Ls. Zemās kvalitātes 2.šėiras ceĜu stāvoklis būtiski pasliktina iedzīvotāju iespējas saĦemt nepieciešamo pakalpojumu, kā arī 
pašvaldību ekonomisko attīstību kopumā. Lielākajai daĜai valsts 2.šėiras autoceĜu segums ir pilnīgi nolietojies vai sabrucis, jo tam jau vismaz divus normatīvos periodus nav veikta 
nepieciešamā segumu atjaunošana. AutoceĜi vairs nespēj uzĦemt pieaugošās transporta līdzekĜu slodzes, īpaši kokmateriālu pārvedējus.93 Pašvaldību autoceĜu kopgarums valstī ir 38 
820 km, no tiem 5 200 (13%) klāti ar melno segumu un 33 619 km (87%) ar šėembu un grants segumu.94 2004.gadā ielu apgaismošanu no saviem budžeta līdzekĜiem veica tikai 108 
pašvaldības, t.i., 20%. Pašvaldību ielas ar melno segumu ir noklātas 4191 km, bet ar grants segumu 3146 km. AutoceĜu kvalitātes uzlabošana nodrošinātu attīstības centru izaugsmi, 
taču minēto problēmu risināšanai nepieciešams būtisks investīciju pieaugums (vismaz divkāršs apjoms salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju). 
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Šobrīd valsts un pašvaldību institūcijas sniedz iedzīvotājiem aptuveni 900 dažādu pakalpojumu. Iedzīvotājiem ir nepieciešama vienkārša, pastāvīga piekĜuve informācijai un 
sniegtajiem pakalpojumiem. Viens no veidiem, kā sasniegt šo mērėi, ir publisko pakalpojumu elektronizācija un pakalpojumu sniegšanas kanālu attīstība (vienotais valsts portāls, 
klientu apkalpošanas centri, kontaktu centri un citi). Salīdzinot ar 2004.gada interneta lietotāju skaita attiecību pret iedzīvotāju skaitu vidēji ES (38%) un attiecīgo rādītāju Latvijā 
(27%) (Igaunija – 45%), Latvija atpaliek par 11 procenta punktiem. Platjoslas piekĜuves izmantošanas ziĦā Latvija atpaliek no attīstītākajām Eiropas Savienības (ES) valstīm. 
2004.gadā platjoslas piekĜuvi Latvijā izmanto tikai 5% no privātajiem interneta lietotājiem. Salīdzinājumā: Dānija 36%, Igaunijā – 20%; Lielbritānijā – 16%, Somijā – 21%.95  

Šobrīd 276 (52%) vietējās pašvaldībās nav pirmsskolas izglītības iestādes (PII), kas norāda, ka pašvaldības par saviem līdzekĜiem nespēj nodrošināt likuma „Par 
pašvaldībām”15.panta 4.daĜā noteikto – pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 
audzināšanas iestādēs), taču daĜa pašvaldību šo funkciju nodrošina sadarbojoties ar citām pašvaldībām.96 Rindas veidojas lielajās pilsētās, kā arī rajonu pilsētās, jo PII vietu skaits ir 
ierobežots. Uz 2005./2006. mācību gada sākumu, rindā uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs pavisam kopā ir 15080 pirmsskolas vecuma bērni. Galvenā problēma, kas tiek 
identificēta, ir ăimeĦu nodrošinājums ar vietām pirmsskolas iestādēm. Neskatoties uz to, ka 5-6 gadīgo piesaiste pirmsskolas izglītības programmās tiek nodrošināta (97% vai 98%), 
2-4 gadīgo nodrošinājums ar vietām bērnudārzos ir nepietiekams. Šāda situācija rada papildus risku nodarbinātībai, jo situācija, kad iedzīvotājs nespēja apvienot darba un ăimenes 
dzīvi, var kĜūt par stimulu pamest šo teritoriju, vai arī atteikties no pilnvērtīgas darba dzīves. 

MājokĜu jomā būtiska problēma, kuras risināšanai nepieciešami ievērojami finanšu resursu apjomi, ir dzīvojamo māju lielais enerăijas patēriĦš. 2004. gada beigās Latvijā bija 
334 176 dzīvojamās mājas, no tām 57 % celtas laika posmā no 1958.-1992.gadam, kad celtniecībā plaši izmantoja dzelzsbetona konstrukcijas. Šīm ēkām ir raksturīgs liels enerăijas 
īpatnējais patēriĦš un zema ēku norobežojošo konstrukciju siltuma noturība, tādēĜ nepieciešams veikt šo māju renovāciju un rekonstrukciju, lai palielinātu to energoefektivitāti. Lai, 
renovējot mājokĜus, veiktu nepieciešamākos energoefektivitātes palielināšanas pasākumus, nepieciešams veikt mājokĜa energoauditu. Lielākai daĜai Latvijas pašvaldību (ārpus Rīgas) 
administratīvajās teritorijās esošajiem energoresursu patērētājiem, tai skaitā mājokĜiem, nav uzstādītas kopējās enerăijas patēriĦa uzskaites sistēmas, līdz ar to patērētāji nenorēėinās 
par reāli patērēto enerăiju 

Līdzīgi kā dzīvojamās mājas, lielākā daĜa no pašvaldību administratīvajās teritorijās esošām siltumtrasēm ir būvētas laika posmā no 1958. līdz 1992.gadam. Siltumtrases ir 
nolietojušās un tajās rodas lieli siltuma zudumi, tāpēc nepieciešams veikt energoefektivitātes pasākumus, lai samazinātu energoresursu patēriĦu un kaitīgo CO2 izmešus atmosfērā, 
kas rodas ražojot siltumenerăiju. Turklāt vairākās pašvaldībās siltumtrases nav aprīkotas ar kopējās enerăijas patēriĦa sistēmām, kas nodrošinātu patērētāju iespēju norēėināties par 
reāli patērētā enerăiju.  

2004.gadā ielu apgaismošanu no saviem budžeta līdzekĜiem veica tikai 108 pašvaldības, t.i. 20%. Pašvaldību ielas ir noklātas ar melno segumu 4 191 km garumā, bet ar 
grants segumu 3 146 km. Ielu stāvoklis ar katru gadu pasliktinās, jo kā liecina SM veiktā statistikas datu analīze, tad ielu finansēšanai būtu nepieciešams aptuveni divas reizes vairāk 
finanšu līdzekĜi. Sabiedriskā transporta sistēmas darbība ir viens no tautsaimniecības un sabiedrības dzīves līmeĦa attīstības tempa raksturojošiem rādītājiem.  

Sabiedriskā transporta pakalpojumus 2004.gadā izmantojuši 371,9 milj. pasažieru, tai skaitā 145,9 milj. pilsētas autobusus, 176,9 milj. pilsētas elektrotransportu, 29,5 milj. 
rajona maršruta autobusus, 19,6 tālsatiksmes maršruta autobusus97. Minētie rādītāji liecina par to, cik svarīga ir šīs transporta nozares valstiskās vadības kvalitāte, un tādēĜ ir 
nepieciešams veicināt ilgtspējīgu (sabiedriskā transporta) pasažieru pārvadājumu nozares attīstību. Vidējais regulārajos pārvadājumos iesaistīto autobusu vecums 2004.gada sākumā 
bija virs 12 gadiem98. Nepietiekamais valsts un pašvaldību finansējums sabiedriskajam transportam ir viens no iemesliem pakalpojumu kvalitātes ierobežotai attīstībai. Neskatoties uz 
zemajiem pakalpojumu kvalitātes attīstības tempiem, 2004.gadā ārpilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumus izmantojušo pasažieru skaits gandrīz 20% pārsniedz 2000.gada 
rādītājus, un ik gadus sabiedriskā transporta pakalpojumus izmantojušo pasažieru skaits turpina pieaugt 2-4% apmērā (CSP dati). 

Nozīmīgs ir kultūrvides infrastruktūras (bibliotēkas, arhīvi, muzeji, kultūras nami un centri u.c.) ieguldījums informācijas sabiedrības un mūžizglītības daudzveidīgo iespēju 
paplašināšanā ar mērėi celt cilvēkresursu kvalitāti, veicināt sabiedrības aktivitāti, kā arī sociālo integrāciju. 
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Kultūras namu darbības rādītāji netieši raksturo konkrētās teritorijas sabiedrības kultūras vidi, tāpēc uzskatāmi par būtisku teritorijas attīstības indikatoru sociālajā jomā. 
Kultūras objekti ir tehniski novecojuši, to atjaunošanai nepieciešami remontdarbi, kā rezultātā ik gadu pieaug pašvaldību izdevumi kultūras objektu infrastruktūras atjaunošanā. Laika 
periodā no 2001.-2004.gadam pašvaldības no budžeta veikušas kapitālieguldījumus 7.2 milj.Ls apmērā, no VIP piesaistīti 2.7 milj.Ls, bet no citiem avotiem (kredīti, KKF, VKPAF 
u.c.) – 17.9 milj.Ls.99 Kopumā kapitālieguldījumi veikti 481 kultūras infrastruktūras objektā, jāĦem vērā, ka veikti tikai nepieciešamākie darbi.  

Šobrīd no kopējā bibliotēku skaita apmērām 16% bibliotēku telpu steidzami ir nepieciešams kapitālais remonts vai arī tās ir nepieciešams steidzami pārvietot uz citām 
telpām. Vairāk nekā 70% publisko bibliotēku telpu ir nepieciešama modernizācija un rekonstrukcija. No 554 kultūras namiem un tautas namiem (KN/TN) remontdarbi veikti 110 
iestādēm. Vislabākā situācija ir Rīgas rajonā (No 24 KN remontdarbi veikti 18 KN un Balvu rajonā – no 18 KN remontdarbi veikti 7), slikta situācija ir Ludzas rajonā (no 22 KN 
remontdarbi bijuši tikai 2 KN, Valkas rajonā (no 22 KN remonti veikti 1 KN.).100” 

Lai tiktu ievērots atbalsta koncentrācijas princips, policentriskai valsts teritorijas attīstībai struktūrfondu atbalstu ir svarīgi sniegt šādos līmeĦos – nacionālas, reăionālas un 
novadu nozīmes attīstības centros, kuru izaugsme nodrošinās attīstību arī to ietekmes areālā. 

Galvenās risināmas problēmas: 

- Būtiskas un arvien pieaugošas sociāli ekonomiskās atšėirības starp galvaspilsētu Rīgu un pārējo Latvijas teritoriju; 

- Negatīvas sociāli ekonomiskās attīstības tendences pilsētās, kas kavē policentriskas attīstības iespējas; 

- Monocentriska valsts attīstība; 

- Nepietiekama attīstības centru struktūras attīstība, kur līdzās nacionālas nozīmes attīstības centriem nozīmīgu vietu ieĦemtu reăionālās, novadu un vietējas nozīmes attīstības centri, 
veidojot policentrisku valsts attīstību; 

- Attīstības centru nespēja nodrošināt adekvātu pakalpojumu līmeni uzĦēmējiem un iedzīvotājiem, kā arī to nepietiekamā pievilcība investoriem; 

- cilvēkresursu trūkums un to zemā kapacitāte; 

- zema uzĦēmējdarbības aktivitāte reăionos un vāji attīstīta infrastruktūra, tajā skaitā informāciju un sakaru tehnoloăijas. 

- vāja valsts un pašvaldību iestāžu darbības koordinācija; 

- vāja valsts, pašvaldību iestāžu, uzĦēmēju un izglītības iestāžu savstarpējā sadarbība 

 

134.  532.paragrāfs 

ĥemot vērā, ka policentriskai valstij ir jānodrošina 
pakalpojumu pieejamība visos Latvijas reăionos un 
ikvienam iedzīvotājam pieĦemamā attālumā, ir 
jāattīsta attīstības centru hierarhiskā struktūra, kurā 
līdzās nacionālas nozīmes attīstības centriem, jeb 
pilsētām, nozīmīgu vietu ieĦem reăionālās, novadu 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Terminā (532. punkts) attīstības centru hierarhiskā 
struktūra”, izslēgt vārdu “hierarhiskā”. Ne ekonomiskās 
attīstības, ne arī publisko pakalpojumu līmenim nav 
sakara ar hierarhiju. Hierarhija nozīmē noteiktu 
administratīvo pakĜautību, kas šajā gadījumā nav 

Līdzsvarota un ilgtspējīga valsts un atsevišėu tās 
teritoriju attīstība ir sasniedzama, veicinot policentrisku 
(daudzcentru) attīstību. Policentriska attīstība nozīmē 
cilvēku, uzĦēmējdarbības un ienākumu koncentrēšanu 
dažādos dinamiskos un konkurētspējīgos nacionālā, 
reăionālā, novadu un vietējas nozīmes attīstības centros, 
ar integrētu infrastruktūras tīklu. Nacionālas nozīmes 
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un vietējās nozīmes attīstības centri. pieĜaujama. 

Precizēta sadaĜa „Teritorijas līdzsvarota attīstība. 
Policentriska attīstība valsts iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
paaugstināšanai”. 

attīstības centru līmenī ir 7 republikas nozīmes pilsētas; 
reăiona nozīmes attīstības centru līmenī – 53 rajonu 
pilsētas; novadu nozīmes attīstības centru līmenī –17 
novadi, kuros ietilpst pilsētas, tajā skaitā 9 novadi, kuru 
teritorijās neietilpst pilsētas, bet vietējas nozīmes 
attīstības centrus līmenī - pagasti un ciemi. 

135.  540.paragrāfs 

Šobrīd 276 (52%) vietējās pašvaldībās nav 
pirmsskolas izglītības iestādes (PII), kas norāda, ka 
pašvaldības par saviem līdzekĜiem nespēj nodrošināt 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daĜā noteikto – 
pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par 
iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 
audzināšanas iestādēs), taču daĜa pašvaldību šo 
funkciju nodrošina sadarbojoties ar citām 
pašvaldībām. Rindas veidojas lielajās pilsētās, kā arī 
rajonu pilsētās, jo PII vietu skaits ir ierobežots. Uz 
2005./2006. gada sākumu, rindā uz vietām 
pirmsskolas izglītības iestādēs pavisam kopā ir 15080 
pirmsskolas vecuma bērni. Galvenā problēma, kas 
tiek identificēta, ir ăimeĦu nodrošinājums ar vietām 
pirmsskolas iestādēm. Neskatoties uz to, ka 5-6 
gadīgo piesaiste pirmsskolas izglītības programmās 
tiek nodrošināta (97% vai 98%), 2-4 gadīgo 
nodrošinājums ar vietām bērnudārzos ir 
nepietiekams. Šāda situācija rada papildus risku 
nodarbinātībai pilsētā un to aptverošajā teritorijā, jo 
situācija, kad iedzīvotājs nespēj apvienot darba un 
ăimenes dzīvi, var kĜūt par stimulu pamest šo 
teritoriju, vai arī atteikties no pilnvērtīgas darba 
dzīves. 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

540. rindkopā atspoguĜoto tekstu integrēt 2.3.1.10.sadaĜā 
„Izgl ītība bērniem un jauniešiem ar speciālām 
vajadzībām” 

RAPLM atsauc iebildumu. 

Sk. NSID tekstu. 

136.  541.paragrāfs 

2004. gada beigās Latvijā bija 334 176 dzīvojamās 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

541. rindkopā atspoguĜoto tekstu integrēt 2.4.1.12. 

Sk. NSID tekstu. 
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mājas, no tām 57 % celtas laika posmā no 1958.-
1992.gadam, kad celtniecībā plaši izmantoja 
dzelzsbetona konstrukcijas. Šīm ēkām ir raksturīgs 
liels enerăijas patēriĦš un zema ēku norobežojošo 
konstrukciju siltuma noturība, tādēĜ nepieciešams 
veikt šo māju renovāciju un rekonstrukciju, lai 
palielinātu to energoefektivitāti. Lai, renovējot 
mājokĜus, veiktu nepieciešamākos 
energoefektivitātes palielināšanas pasākumus, 
nepieciešams veikt mājokĜa energoauditu. Lielākai 
daĜai Latvijas pašvaldību (ārpus Rīgas) 
administratīvajās teritorijās esošajiem energoresursu 
patērētājiem, tai skaitā mājokĜiem, nav uzstādītas 
kopējās enerăijas patēriĦa uzskaites sistēmas, līdz ar 
to patērētāji nenorēėinās par reāli patērēto enerăiju. 
Līdz ar to pašvaldības nevar nodrošināt kvalitatīvu, 
efektīvu un izmaksu ziĦā samērojamu pakalpojumu 
siltuma apgādes jomā. 

sadaĜā „Siltumapgāde” 

RAPLM atsauc iebildumu. 

137.  541.paragrāfs 
(skatīt iepriekš) 

 

 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

SadaĜā 2.5.1. „Teritoriju līdzsvarota attīstība – 
policentriska attīstība” izslēgt 541. rindkopu par 
dzīvojamo māju engoefektivitātes uzlabošanu, jo šāda 
veida atbalstu nepieĜauj Kopienas stratēăiskās vadlīnijas. 
Savukārt saskaĦā ar NSID projekta 640. rindkopu 
[640.paragrāfs: ‘NSID stratēăija aptver tikai tās 
prioritātes, kuru īstenošanā paredzēts piesaistīt ES fondu 
atbalstu. Tomēr stratēăijas īstenošana nav skatāma 
atrauti no kopējās valsts attīstības politikas un 
pasākumiem, kas tiks īstenoti neatkarīgi no fondu 
atbalsta, piemēram, pasākumi, kas tiks finansēti no 
valsts, pašvaldību un citiem finanšu avotiem, vai 
pasākumi, kas nav tiešā veidā saistīti ar finansiālām 
investīcijām, bet ar izmaiĦām nozaru politikās, 
normatīvos aktos, vai administrācijā. Minētie pasākumi 
tiek aplūkoti NAP, LNLP, TSV un citos politikas 

Sk. NSID tekstu. 



 

FMProt_170106; Starpministriju (starpinstitūciju)  sanāksmes protokols par programmas projektu „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 
2013.gada periodam projekts” 
 

111 

plānošanas dokumentos.’], NSID stratēăija aptver tikai 
tās prioritātes, kuru īstenošanā paredzēts piesaistīt ES 
fondu atbalstu. Ja šādas aktivitātes tomēr atbalstāmas, 
tās iekĜaujamas sadaĜā 2.4.3.1. „Siltumapgāde.” 

RAPLM atsauc iebildumu. 

138.  542.paragrāfs 

Satiksmi starp pagastiem un novadiem nodrošina 
2.šėiras autoceĜi, kuru kopgarums valstī ir 13 347km. 
No tiem 2 511km (18,8%) klāti ar asfalta segumu un 
10 836km (81,2%) ar šėembu vai grants segumu, 
kuru vidējais vecums 25-30 gadi. Šie ceĜi arī pilda 
savienojošo funkciju ar valsts galvenajiem 
autoceĜiem un tiem ir ievērojama nozīme novadu 
ekonomiskajā attīstībā un iedzīvotāju pārvietošanās 
iespējamībā. SaskaĦā ar 2004.g. janvāra datiem sliktā 
tehniskā stāvoklī un daĜēji sabrukuši konstatēti 30% 
2.šėiras ceĜu ar asfalta segumu un 32,4% ar grants 
segumu. Normatīvi paredzētajā laikā neveikto 
atjaunošanas darbu (remonta deficīta) izmaksas 
valsts 2.šėiras autoceĜu tīklā ar asfalta segumu 
sasniedz 328 milj.Ls, savukārt, ar grants segumu 565 
milj.Ls. Zemās kvalitātes 2.šėiras ceĜu stāvoklis 
būtiski pasliktina iedzīvotāju iespējas saĦemt 
nepieciešamo pakalpojumu, kā arī pašvaldību 
ekonomisko attīstību kopumā. Faktiski lielākai daĜai 
valsts 2.šėiras autoceĜu segas ir pilnīgi nolietojies vai 
sabrucis, jo tām jau vismaz divus normatīvos 
periodus nav veikta nepieciešamā segumu 
atjaunošana. AutoceĜi vairs nespēj uzĦemt pieaugošās 
transporta līdzekĜu slodzes, īpaši kokmateriālu 
pārvedējus.101 Pašvaldību autoceĜu kopgarums valstī 
ir 38 820 km, no tiem 5 200 (13%) klāti ar melno 
segumu un 33 619 km (87%) ar šėembu un grants 
segumu.102 2004.gadā pašvaldību ceĜiem tika tērēti 
30 milj.Ls, no kuriem 60% ir ceĜu uzturēšanas 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

542. rindkopā atspoguĜoto tekstu integrēt 2.4.1.1. sadaĜā 
„AutoceĜi” 

RAPLM atsauc iebildumu. 

Sk. NSID tekstu. 
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izdevumi. 2004.gadā ielu apgaismošanu no saviem 
budžeta līdzekĜiem veica tikai 108 pašvaldības, 
t.i. 20%. Pašvaldību ielas ar melno segumu ir 
noklātas 4 191 km, bet ar grants segumu 3 146 km. 
Augstāk minētās transporta sistēmas visaptverošai 
kvalitatīvai uzlabošanai nepieciešamas būtiskas 
investīcijas, kas prasītu apjomīgus finanšu resursus 
(vismaz divkāršu apjomu salīdzinājumā ar pašreizējo 
situāciju), kas var būt iespējams tikai sasniedzot 
noteiktu labklājības līmeni reăionā. Tajā pašā laikā 
atsevišėu transporta infrastruktūras savienojumu 
sakārtošana var atrisināt pilsētas kā reăionālas vai 
vietējas nozīmes attīstības centra tūlītējas izaugsmes 
iespējas. 

139.  542.paragrāfs 

(skatīt iepriekš) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

2.4.1 „AutoceĜi” analīzē iekĜauti tikai valsts galveno un 
1. šėiras autoceĜu raksturojumi. Lai gan Valdības 
deklarācija paredz Valsts otrās šėiras ceĜiem piešėirt 
pieaugošu finansējumu, Valsts autoceĜu 2.škiras 
autoceĜiem programma nav apstiprināta un līdzekĜi ne 
īstermiĦā, ne ilgtermiĦā nav paredzēti. Lai gan valsts 
2.škiras autoceĜu sakārtošana ir būtisks instruments 
novadu attīstībai šajā sadaĜā tas netiek analizēts tāpat kā 
punktā 2.5.1 “Teritoriju līdzsvarota attīstība –
policentriska attīstība” rindkopā 242 ir dota Ĝoti 
virspusēja analīze par valsts 2. šėiras autoceĜiem, taču 
izĦemot konstatējumu par investīciju nepieciešamību tā 
arī nekas nav pateikts. Punktā 2.4.1 kā būtiskākais ir 
minēts valsts galveno un 1. šėiras autoceĜu sliktais 
tehniskais stāvoklis, satiksmes negadījumu skaits un 
lielais grants ceĜu īpatsvars. Tātad uzsvars tiek likts tikai 
uz šiem ceĜiem. Visbūtiskākais ir tas ,ka nav analīzes par 
pašvaldību autoceĜiem un ielām, to intensitāti un 
tehnisko stāvokli, kas arī ir saprotams, jo valstī nav 
institūcijas, kas reāli pie šiem jautājumiem strādātu. 

Starp pagastiem un novadiem satiksmi galvenokārt 
nodrošina 2.šėiras autoceĜi, kuru kopgarums valstī ir 
13 347 km. No tiem 2 511km (18,8%) klāti ar asfalta 
segumu un 10 836km (81,2%) ar šėembu vai grants 
segumu, kuru vidējais vecums 25-30 gadi. Šie ceĜi arī 
pilda savienojošo funkciju ar valsts galvenajiem 
autoceĜiem un tiem ir ievērojama nozīme novadu 
ekonomiskajā attīstībā un iedzīvotāju pārvietošanās 
iespējamībā. SaskaĦā ar 2004.g. janvāra datiem sliktā 
tehniskā stāvoklī un daĜēji sabrukuši konstatēti 30% 
2.šėiras ceĜu ar asfalta segumu un 32,4% ar grants 
segumu. Normatīvi paredzētajā laikā neveikto 
atjaunošanas darbu (remonta deficīta) izmaksas valsts 
2.šėiras autoceĜu tīklā ar asfalta segumu sasniedz 328 
milj.Ls, savukārt, ar grants segumu 565 milj.Ls. Zemās 
kvalitātes 2.šėiras ceĜu stāvoklis būtiski pasliktina 
iedzīvotāju iespējas saĦemt nepieciešamo pakalpojumu, 
kā arī pašvaldību ekonomisko attīstību kopumā. 
Lielākajai daĜai valsts 2.šėiras autoceĜu segums ir pilnīgi 
nolietojies vai sabrucis, jo tam jau vismaz divus 
normatīvos periodus nav veikta nepieciešamā segumu 
atjaunošana. AutoceĜi vairs nespēj uzĦemt pieaugošās 
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Acīmredzot tas arī būtu SVID analīzē jāparedz kā 
“V ājās puses”. 

Precizējs teksts sadaĜā „Teritorijas līdzsvarota attīstība. 
Policentriska attīstība valsts iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
paaugstināšanai”. 

 

transporta līdzekĜu slodzes, īpaši kokmateriālu 
pārvedējus.103 Pašvaldību autoceĜu kopgarums valstī ir 
38 820 km, no tiem 5 200 (13%) klāti ar melno segumu 
un 33 619 km (87%) ar šėembu un grants segumu.104 
2004.gadā ielu apgaismošanu no saviem budžeta 
līdzekĜiem veica tikai 108 pašvaldības, t.i., 20%. 
Pašvaldību ielas ar melno segumu ir noklātas 4191 km, 
bet ar grants segumu 3146 km. AutoceĜu kvalitātes 
uzlabošana nodrošinātu attīstības centru izaugsmi, taču 
minēto problēmu risināšanai nepieciešams būtisks 
investīciju pieaugums (vismaz divkāršs apjoms 
salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju). 

 

140.  543.paragrāfs 

Reăionālas un vietējas nozīmes centru izaugsmes 
potenciālu ierobežo arī to nepietiekamā pievilcība kā 
potenciālā investīciju vieta uzĦēmējiem, vai kā 
dzīves vieta cilvēkiem. Šo pievilcību mazina 
uzĦēmējdarbībai labvēlīgas vides trūkums, kā arī 
izklaides, atpūtas un kultūras dzīves ierobežotās 
iespējas iedzīvotājiem. 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

543.rindkopu lūdzam svītrot 

NSID tekstā iekĜauta sadaĜu „Teritorijas līdzsvarota 
attīstība. Policentriska attīstība valsts iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes paaugstināšanai” atbilstoši RAPLM 
sagatavotajai redakcijai. 

SK. redakciju iepriekš. 

141.  544.paragrāfs 

SaskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām ” II nodaĜu 
pašvaldību kompetencē ir sekmēt saimniecisko 
darbību tās teritorijā, t.sk. veicināt uzĦēmējdarbības 
attīstību. UzĦēmējdarbības uzsākšanai un tās 
veiksmīgai attīstībai liela nozīme ir vietai un tai 
pieejamai infrastruktūrai. Latvijas investīciju un 
attīstības aăentūras aptaujas dati liecina, ka Latvijā 
uzĦēmēji par vienu no galvenajiem šėēršĜiem uzskata 
infrastruktūras (elektrība, ūdens, ceĜi) nesakārtotību 
(49%).105 UzĦēmumi būs ieinteresēti uzsākt un 
turpināt savu darbību, kur tiem būs pieejami gan 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

544. un 545. rindkopā atspoguĜoto tekstu integrēt sadaĜā 
„UzĦēmējdarbības veicināšana un inovācijas” 

RAPLM atsauc iebildumu. 

Sk. NSID tekstu. 
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kvalificēti cilvēkresursi, gan visa nepieciešamā 
infrastruktūra (t.i. pievedceĜi, ūdensvads, 
kanalizācija, elektrība, telekomunikācijas u.c.), ko 
pašvaldības varētu nodrošināt106. 

545.paragrāfs 

Pašvaldībās ir nepieciešams sakārtot savu teritoriju 
un piesaistīt tai uzĦēmējus107. Pašvaldības var radīt 
piemērotu uzĦēmējdarbības attīstības vidi, iekšēji 
novēršot administratīvos šėēršĜus un sakārtojot 
infrastruktūru uzĦēmējdarbības vajadzībām. Tas, ka 
šāds modelis darbojas, pierādīja ES Phare 
Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas, ar 
kuru palīdzību pašvaldībām bija iespēja sakārtot 
infrastruktūru (t.sk. arī degradētās teritorijās), radīja 
uzĦēmējdarbībai pievilcīgu vidi un izveidoja 
sadarbības tīklu starp pašvaldību, augstākās izglītības 
un pētniecības iestādēm un sociālajiem partneriem. 
Lai turpinātu veiksmīgi iesākto modeli, šobrīd ir 
nepieciešams atbalstīt ne tikai nacionālos attīstības 
centrus, bet arī reăionu un vietējos attīstības centrus, 
lai ap tiem radītu uzĦēmējdarbībai draudzīgu 
infrastruktūru un palīdzētu veidot sadarbības tīklus 
starp augstākās izglītības iestādēm un sociālajiem 
partneriem. 

142.  546.paragrāfs 
Nozīmīgs ir kultūras infrastruktūras (bibliotēkas, 
arhīvi, muzeji, kultūras nami un centri u.c.) 
ieguldījums informācijas sabiedrības un 
mūžizglītības daudzveidīgo iespēju paplašināšanā ar 
mērėi celt cilvēkresursu kvalitāti, veicināt 
sabiedrības aktivitāti, kā arī sociālo integrāciju. 

547.paragrāfs 
Kultūras namu darbības rādītāji netieši raksturo 
konkrētās teritorijas sabiedrības kultūras vidi, tāpēc 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Lūdzam precizēt, vai sadaĜā 2.5.1. „Teritoriju 
līdzsvarota attīstība – policentriska attīstība” 546., 547. 
un 548. rindkopās minēto iestāžu – bibliotēku, muzeju, 
arhīvu un kultūras namu - remontdarbi ir atbalstāmi 
saskaĦā ar Kopienas stratēăiskajām vadlīnijām. Ja nav 
atbalstāmi, lūdzam izslēgt minētos paragrāfus. Ja 
minētās aktivitātes atbalstāmas. NSID projektā īsi 
jāapraksta, kā minētās aktivitātes atbilst 663. rindkopā 
minētajiem priekšnosacījumiem – atbalstāmas 

Nozīmīgs ir kultūrvides infrastruktūras (bibliotēkas, 
arhīvi, muzeji, kultūras nami un centri u.c.) ieguldījums 
informācijas sabiedrības un mūžizglītības daudzveidīgo 
iespēju paplašināšanā ar mērėi celt cilvēkresursu 
kvalitāti, veicināt sabiedrības aktivitāti, kā arī sociālo 
integrāciju. 

Kultūras namu darbības rādītāji netieši raksturo 
konkrētās teritorijas sabiedrības kultūras vidi, tāpēc 
uzskatāmi par būtisku teritorijas attīstības indikatoru 
sociālajā jomā. Kultūras objekti ir tehniski novecojuši, 
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uzskatāmi par būtisku teritorijas attīstības indikatoru 
sociālajā jomā. Kultūras objekti ir tehniski 
novecojuši, to atjaunošanai nepieciešami 
remontdarbi, kā rezultātā ik gadu pieaug pašvaldību 
izdevumi kultūras objektu infrastruktūras 
atjaunošanā. Laika periodā no 2001.-2004.gadam 
pašvaldības no budžeta veikušas kapitālieguldījumus 
7.2 milj.Ls apmērā, no VIP piesaistīti 2.7 milj.Ls, bet 
no citiem avotiem (kredīti, KKF, VKPAF u.c.) – 17.9 
milj.Ls.  Kopumā kapitālieguldījumi veikti 481 
kultūras infrastruktūras objektā, jāĦem vērā, ka veikti 
tikai nepieciešamākie darbi.  

548.paragrāfs 
Šobrīd no kopējā bibliotēku skaita apmērām 16% 
bibliotēku telpu steidzami ir nepieciešams kapitālais 
remonts vai arī tās ir nepieciešams steidzami 
pārvietot uz citām telpām. Vairāk nekā 70% publisko 
bibliotēku telpu ir nepieciešama modernizācija un 
rekonstrukcija. No 554 kultūras namiem un tautas 
namiem (KN/TN) remontdarbi veikti 110 iestādēm. 
Vislabākā situācija ir Rīgas rajonā (No 24 KN 
remontdarbi veikti 18 KN un Balvu rajonā – no 18 
KN remontdarbi veikti 7), slikta situācija ir Ludzas 
rajonā (no 22 KN remontdarbi bijuši tikai 2 KN, 
Valkas rajonā (no 22 KN remonti veikti 1 KN.). 

663.paragrāfs 
Priekšnosacījums Latvijas straujai attīstībai ir tās 
teritorijas sasniedzamību un pievilcīgums kā vietai 
darbam, dzīvei. No cilvēku resursu viedokĜa svarīgi 
ir Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt atbilstošu 
labklājības līmeni un atbilstību pamata dzīves 
kvalitātes rādītājiem neatkarīgi no tā, kurā teritorijas 
daĜās tie dzīvo. No tautsaimniecības attīstības 
viedokĜa nedrīkst pieĜaut situāciju, ka nepietiekami 
attīstīta infrastruktūra un sabiedriskie pakalpojumi, 
kĜūst par traucēkli straujajam ekonomiskajam 

investīcijas, kas rada tiešu un nepastarpinātu ietekmi uz 
ekonomisko izaugsmi, vai nepieciešamas kvalitatīvas 
pamata pakalpojumu nodrošināšanai. 

NSID tekstā iekĜauta sadaĜa „Teritorijas līdzsvarota 
attīstība. Policentriska attīstība valsts iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes paaugstināšanai” atbilstoši RAPLM 
sagatavotajai redakcijai. 
 

to atjaunošanai nepieciešami remontdarbi, kā rezultātā 
ik gadu pieaug pašvaldību izdevumi kultūras objektu 
infrastruktūras atjaunošanā. Laika periodā no 2001.-
2004.gadam pašvaldības no budžeta veikušas 
kapitālieguldījumus 7.2 milj.Ls apmērā, no VIP 
piesaistīti 2.7 milj.Ls, bet no citiem avotiem (kredīti, 
KKF, VKPAF u.c.) – 17.9 milj.Ls.108 Kopumā 
kapitālieguldījumi veikti 481 kultūras infrastruktūras 
objektā, jāĦem vērā, ka veikti tikai nepieciešamākie 
darbi.  

Šobrīd no kopējā bibliotēku skaita apmērām 16% 
bibliotēku telpu steidzami ir nepieciešams kapitālais 
remonts vai arī tās ir nepieciešams steidzami pārvietot 
uz citām telpām. Vairāk nekā 70% publisko bibliotēku 
telpu ir nepieciešama modernizācija un rekonstrukcija. 
No 554 kultūras namiem un tautas namiem (KN/TN) 
remontdarbi veikti 110 iestādēm. Vislabākā situācija ir 
Rīgas rajonā (No 24 KN remontdarbi veikti 18 KN un 
Balvu rajonā – no 18 KN remontdarbi veikti 7), slikta 
situācija ir Ludzas rajonā (no 22 KN remontdarbi bijuši 
tikai 2 KN, Valkas rajonā (no 22 KN remonti veikti 1 
KN.).109” 
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pieaugumam. Apzinoties, ka investīcijas 
infrastruktūrā ir finansiāli ietilp īgas un to īstenošana 
prasa arī nozīmīgus laika resursus, 2007.-2013. gadu 
periodā pamata uzmanība jāliek uz tāda veida 
investīcijām, kuras rada tiešu un nepastarpinātu 
ietekmi uz ekonomisko izaugsmi, vai nepieciešamas 
kvalitatīvai pamata pakalpojumu nodrošināšanai 
iedzīvotājam. 

143.  549. paragrāfs 

Galvenās risināmās problēmas: 

- Būtiskas un ar vien pieaugošas sociāli ekonomiskās 
atšėirības starp Rīgu un pārējiem reăioniem. 

- Priekš policentriska attīstības modeĜa nepietiekami 
izvērsta attīstības centru hierarhiskā struktūra, kurā 
līdzās nacionālas nozīmes attīstības centriem, jeb 
pilsētām, nozīmīgu vietu ieĦemtu reăionālās, novadu 
un vietējās nozīmes attīstības centri. 

- Būtiskās sociāli ekonomiskās atšėirības starp 
lielajām pilsētām kā nacionālas nozīmes attīstības 
centriem un vidējām un mazām pilsētām kā 
reăionālas un vietējas nozīmes attīstības centriem. 

- Reăionālas un vietējas nozīmes centru nespēja 
nodrošināt adekvātu pakalpojumu līmeni uzĦēmējiem 
un iedzīvotājiem, kā arī to nepietiekamā pievilcība 
investoriem un iedzīvotājiem.  

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

SadaĜā 2.5. „Horizontālie jautājumi” 549.rindkopa 
papildināma ar apakšpunktu šādā redakcijā: „Kultūras 
pasākumu un infrastruktūras nepieejamība cilvēkiem ar 
invaliditāti un citām sociālās atstumtības riskam 
pakĜautām iedzīvotāju grupām.” 

 LM atsauc iebildumu, jo ir uzskaitītas tikai tās 
problēmas, kuras specifiski raksturo Latvijas teritoriālās 
attīstības iezīmes – reăionālās atšėirības, monocentrisms 
un attīstības centru vājā kapacitāte pakalpojumu 
sniegšanā. 

Sk. NSID tekstu. 

144.  554. paragrāfs 

Politikas plānošanas sistēmas ieviešanas gaitā ir 
nodrošināta ierēdĦu apmācība, tomēr profesionālā 
kvalifikācija šajā jomā ir nepietiekama. Sadarbībā ar 
augstskolām ir veicināma politikas analīzes 
speciālistu sagatavošana atbilstošās studiju 
programmās. Kā atzīmēts 2005. gada SIGMA 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

554 rindkopā atzīmēt, ka Latvijā nav specialitātes 
“politikas analīze”. Šādu kursu lasa kā vienu no 
priekšmetiem dažu specialitāšu studentiem Latvijas 
Augstskolā. 

 Rindkopa redakcionāli precizēta. LPS piekrīt 

Politikas plānošanas sistēmas ieviešanas gaitā ir 
nodrošināta ierēdĦu apmācība, tomēr profesionālā 
kvalifikācija šajā jomā ir nepietiekama. Lai uzlabotu 
politikas izstrādi un ieviešanu, ir jāpilnveido politikas 
ietekmes izvērtēšanas metožu izmantošana. Sadarbībā ar 
augstskolām ir veicināma politikas analīzes speciālistu 
sagatavošana atbilstošās studiju programmās. Kā 
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novērtējuma ziĦojumā „labāka regulējuma vadības 
kapacitāte Latvijā” – „lai gan politikas ietekmes 
novērtēšanas instrumenti tiek lietoti, to pielietojuma 
kvalitāte ir atšėirīga. Atšėirīga ir ministriju 
kapacitāte labāka regulējuma politikas pielietošanā. 
Ja šī politika tiek ieviesta vispārējā kārtībā, uzmanība 
ir jāpievērš atbildīgo ierēdĦu skaitam. Šobrīd šādiem 
uzdevumiem nav brīvu cilvēkresursu, dažos 
gadījumos ir vērojama ierēdĦu pārslodze jau esošo 
uzdevumu izpildē”.110 

piedāvātajai redakcijai. 

145.  554. paragrāfs 

(skatīt iepriekš) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Aiz 554 rindkopas papildināt, attiecīgi mainot rindkopu 
numerāciju: 

“Latvij ā nav apgūtas un izmēăinātas politikas 
ekonomisko un sociālo seku novērtēšanas metodes. 
Attiecīgo metožu apgūšanā un pielietošanā iesaistāmi 
Latvijas politiėi un zinātnieki.” 

 Rindkopa redakcionāli precizēta. LPS piekrīt 
piedāvātajai redakcijai. 

atzīmēts 2005. gada SIGMA novērtējuma ziĦojumā 
„labāka regulējuma vadības kapacitāte Latvijā” – „lai 
gan politikas ietekmes novērtēšanas instrumenti tiek 
lietoti, to pielietojuma kvalitāte ir atšėirīga. Atšėirīga ir 
ministriju kapacitāte labāka regulējuma politikas 
pielietošanā. Ja šī politika tiek ieviesta vispārējā kārtībā, 
uzmanība ir jāpievērš atbildīgo ierēdĦu skaitam. Šobrīd 
šādiem uzdevumiem nav brīvu cilvēkresursu, dažos 
gadījumos ir vērojama ierēdĦu pārslodze jau esošo 
uzdevumu izpildē”.111  

 

146.  554.paragrāfs 
Politikas plānošanas sistēmas ieviešanas gaitā ir 
nodrošināta ierēdĦu apmācība, tomēr profesionālā 
kvalifikācija šajā jomā ir nepietiekama. Sadarbībā ar 
augstskolām ir veicināma politikas analīzes 
speciālistu sagatavošana atbilstošās studiju 
programmās. Kā atzīmēts 2005. gada SIGMA 
novērtējuma ziĦojumā „labāka regulējuma vadības 
kapacitāte Latvijā” – „lai gan politikas ietekmes 
novērtēšanas instrumenti tiek lietoti, to pielietojuma 
kvalitāte ir atšėirīga. Atšėirīga ir ministriju 
kapacitāte labāka regulējuma politikas pielietošanā. 
Ja šī politika tiek ieviesta vispārējā kārtībā, uzmanība 
ir jāpievērš atbildīgo ierēdĦu skaitam. Šobrīd šādiem 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Lūdzam veikt labojumus sadaĜā „Valsts pārvaldes 
administratīvās spējas uzlabošana” atbilstoši 640. 
rindkopā minētajam kritērijam, ka NSID iekĜaujamas 
tikai tās aktivitātes un problēmas, kuras tiks finansētas, 
piesaistot ES fondu atbalstu. Minētās sadaĜas 554. 
rindkopā nav pietiekoši pamatota atsauce uz politikas 
analīzes speciālistu sagatavošanu. Jāizsver, vai valsts 
pārvaldes vajadzībām piemērotāka ir sabiedrības 
pārvaldes speciālistu sagatavošana kā ekvivalents 
starptautiski lietotajai master of public administration 
specialitātei, vienlaicīgi panākot kaut vienas sabiedrības 
pārvaldes programmas izveidi Latvijā, kas atbilstu 
European Association for Public Administration 
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uzdevumiem nav brīvu cilvēkresursu, dažos 
gadījumos ir vērojama ierēdĦu pārslodze jau esošo 
uzdevumu izpildē”.   

Accreditation standartiem. 

 FM paskaidro, ka konkrētāki pasākumi tiks aprakstīti 
OP projektos. OP ietvaros netiek plānota tikai vienas 
programmas izveide, bet gan attiecīgā moduĜa 
iekĜaušana dažādās studiju programmās. EM piekrīt 
skaidrojumam. 

147.  558. paragrāfs 

RAPLM ir sagatavojusi likumprojektu „Reăionālo 
pašvaldību likums”, kurā noteikts, ka reăionālās 
pašvaldības savu darbu uzsāk 2007.gada 1.janvārī. 
Likumprojekts nosaka reăionālo pašvaldību 
autonomās funkcijas, kur dažas no tām paredz 
reăiona attīstības plānošanu un plānu īstenošanu, kā 
arī reăiona teritorijas plānošanu. Jau šobrīd likuma 
„Par pašvaldībām” 14.pantā noteikts, ka pašvaldībām 
ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas 
attīstības programmu un teritorijas plānojumu, 
nodrošinot teritorijas attīstības programmas 
realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo 
pārraudzību. Līdz ar to, izveidojoties novadu un 
reăionālajām pašvaldībām valsts teritorijā, visām 
pašvaldībām būs jāizstrādā un jārealizē attīstības 
programmas un teritorijas plānojumi. 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Izslēgt pēdējo teikumu 558 rindkopā, jo tas neatbilst 
patiesībai. Aizstāt šo teikumu ar citu teikumu “Jāīsteno 
pašvaldību politiėu un darbinieku apmācības 
programma politikas plānošanā un tās ieviešanas 
vadībā.” 

FM paskaidro, ka konkrēti pasākumi tiks iekĜauti OP 
projektu aprakstā. Situācijas analīzē nav nepieciešams 
iekĜaut uzdevumus. LPS piekrīt FM skaidrojumam. 
Rindkopa redakcionāli precizēta. 

RAPLM ir sagatavojusi likumprojektu „Reăionālo 
pašvaldību likums”, kurā noteikts, ka reăionālās 
pašvaldības savu darbu uzsāk 2007.gada 1.janvārī. 
Likumprojekts nosaka reăionālo pašvaldību autonomās 
funkcijas, kur dažas no tām paredz reăiona attīstības 
plānošanu un plānu īstenošanu, kā arī reăiona teritorijas 
plānošanu. Jau šobrīd likuma „Par pašvaldībām” 
14.pantā noteikts, ka pašvaldībām ir pienākums izstrādāt 
pašvaldības teritorijas attīstības programmu un 
teritorijas plānojumu, nodrošinot teritorijas attīstības 
programmas realizāciju un teritorijas plānojuma 
administratīvo pārraudzību. Izveidojoties novadu un 
reăionālājām pašvaldībām valsts teritorijā, visām 
pašvaldībām būs nepieciešams atbalsts attīstības 
programmu un teritorijas plānojumu izstrādei. 

148.  558. paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

558.rindkopa: RAPLM ir sagatavojusi likumprojektu 
„Reăionālo pašvaldību likums”, kurā noteikts, ka 
reăionālās pašvaldības savu darbu uzsāk 2007.gada 
1.janvārī. Likumprojekts nosaka reăionālo pašvaldību 
autonomās funkcijas, kur dažas no tām paredz reăiona 
attīstības plānošanu un plānu īstenošanu, kā arī reăiona 
teritorijas plānošanu. Jau šobrīd likuma „Par 
pašvaldībām” 14.pantā noteikts, ka pašvaldībām ir 
pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības 

Sk. redakciju iepriekš. 
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programmu un teritorijas plānojumu, nodrošinot 
teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas 
plānojuma administratīvo pārraudzību. Līdz ar to, 
izveidojoties novadu un reăionālajām pašvaldībām 
valsts teritorijā, visām pašvaldībām būs jāizstrādā un 
jārealizē attīstības programmas un teritorijas plānojumi. 
.... (559.rindkopa.) Tomēr šobrīd pašvaldību iestāžu un 
to darbinieku kapacitāte izstrādāt teritoriju attīstības 
plānus ir ierobežota… Kur aprakstīta palīdzība 
problēmas novēršanai? 

 FM paskaidro, ka konkrēti pasākumi NSID projektā 
norādīto problēmu risināšanai tiks iekĜauti OP projektu 
aprakstos. LPS piekrīt FM viedoklim. 

 

149.  559. paragrāfs 

Tomēr šobrīd pašvaldību iestāžu un to darbinieku 
kapacitāte izstrādāt teritoriju attīstības plānus ir 
ierobežota. Par to liecina fakts, ka novadu attīstības 
programmas ir tikai 15 no 26 novadu pašvaldībām 
(54%), teritorijas plānojumi ir 11 novadu 
pašvaldībām. Teritoriālo plānojumu kvalitāte, kuri 
tiek iesniegti apstiprināšanai, ir zema- 2004.gadā 
iesniegti 22 plānojumi, no tiem - 2 (9%) pieĦemti, 
bet 20 (91%) atdoti atpakaĜ pārstrādāšanai. 2005.gadā 
izvērtēti 157 plānojumi, no tiem  44 –pieĦemti, bet 
113 atdoti atpakaĜ pārstrādāšanai. 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Papildināt 559 rindkopu ar teikumu “Jānodrošina valsts 
budžeta apmaksāta teritorijas plānošanas speciālistu 
apmācība”. 

 FM paskaidro, ka konkrēti pasākumi NSID projektā 
norādīto problēmu risināšanai tiks iekĜauti OP projektu 
aprakstos. LPS piekrīt FM viedoklim. Rindkopa 
redakcionāli precizēta. 

 

Tomēr šobrīd pašvaldību iestāžu un to darbinieku 
kapacitāte izstrādāt teritoriju attīstības plānus ir 
ierobežota, Ħemot vērā teritoriālās plānošanas 
speciālistu trūkumu... Par to liecina fakts, ka novadu 
attīstības programmas ir tikai 15 no 26 novadu 
pašvaldībām (54%), teritorijas plānojumi ir 11 novadu 
pašvaldībām. Teritoriālo plānojumu kvalitāte, kuri tiek 
iesniegti apstiprināšanai, ir zema- 2004.gadā iesniegti 22 
plānojumi, no tiem - 2 (9%) pieĦemti, bet 20 (91%) 
atdoti atpakaĜ pārstrādāšanai. 2005.gadā izvērtēti 157 
plānojumi, no tiem  44 –pieĦemti, bet 113 atdoti atpakaĜ 
pārstrādāšanai.  

150.  564.paragrāfs 

Galvenās problēmas: 

- Nepietiekama politikas plānošanas sasaiste ar 
ilgtermiĦa politikas plānošanas dokumentiem, jo 
īpaši prioritāšu noteikšanas un finanšu plānošanas 
aspektos.  

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Izslēgt 564 rindkopā pēdējo palīgteikumu kā nepareizu. 

 LPS atsauc komentāru. 

Galvenās problēmas: 

- Nepietiekama politikas plānošanas sasaiste ar 
nacionālā līmeĦa un ilgtermiĦa politikas plānošanas 
dokumentiem, jo īpaši prioritāšu noteikšanas un 
finanšu plānošanas aspektos.  

- Ierobežota spēja teritoriju attīstības plānu izstrādei un 



 

FMProt_170106; Starpministriju (starpinstitūciju)  sanāksmes protokols par programmas projektu „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 
2013.gada periodam projekts” 
 

120 

- Ierobežota spēja teritoriju attīstības plānu izstrādei 
un ieviešanai administratīvi teritoriālās reformas 
rezultātā veidojamajos novados un reăionos. 

- To cilvēku skaits, kas formāli un neformāli 
sadarbojas savu un sabiedrības mērėu vārdā ir 
neliels. Ir nepietiekama sabiedrības līdzdalība valsts 
pārvaldes procesos un nevalstisko organizāciju 
administratīvā un finanšu kapacitāte. 

- UzĦēmējdarbības šėēršĜu uzskaitījumā kā lielākie 
kavēkĜi tiek minēti konkurence ar ēnu ekonomiku un 
zemes pieejamība, likumu un noteikumu 
nepastāvīgums, nodokĜu likmes. 

ieviešanai administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 
veidojamajos novados un reăionos. 

- To cilvēku skaits, kas formāli un neformāli 
sadarbojas savu un sabiedrības mērėu vārdā ir neliels. 
Ir nepietiekama sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldes 
procesos un nevalstisko organizāciju administratīvā un 
finanšu kapacitāte. 

- UzĦēmējdarbības šėēršĜu uzskaitījumā kā lielākie 
kavēkĜi tiek minēti konkurence ar ēnu ekonomiku un 
zemes pieejamība, likumu un noteikumu 
nepastāvīgums, nodokĜu likmes. 

 

151.  565.paragrāfs 

Šobrīd ir zināmi atsevišėi piemēri kvalitātes vadības 
sistēmu, vai to elementu izmantojumam valsts 
pārvaldes iestādēs – Ekonomikas ministrijā ir 
izveidota kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 
9001 standartam, administratīvo šėēršĜu novēršanas 
uzĦēmējdarbībai aktivitāšu ietvaros ir izstrādāta 
iestāžu pašnovērtēšanas metodika uzĦēmējiem 
sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai, 2004. 
gadā Pasaules Bankas Izglītības attīstības projekta 
ietvaros ir izstrādāta vispārējās izglītības iestāžu 
pašnovērtēšanas metodika un to ir plānots papildināt 
padarot to par universālu kvalitātes vadības 
instrumentu visām izglītības iestādēm, 
pašnovērtēšanas instruments ir iekĜauts arī augstskolu 
studiju programmu akreditācijas prasībās. 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Aiz 565 rindkopas ievietot tādu piemēru aprakstu, kad 
pašvaldības ieguvušas ISO kvalitātes sertifikātus, 
ieviesušas un attīstījušas “vienas pieturas aăentūras”. 

Rindkopa precizēta, norādot piemērus.  

Šobrīd ir zināmi atsevišėi piemēri kvalitātes vadības 
sistēmu, vai to elementu izmantojumam publiskās 
pārvaldes iestādēs – Ekonomikas ministrijā, Ogres 
novada pašvaldībā un Liepājas pilsētas pašvaldībā ir 
izveidota kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001 
standartam, administratīvo šėēršĜu novēršanas 
uzĦēmējdarbībai aktivitāšu ietvaros ir izstrādāta iestāžu 
pašnovērtēšanas metodika uzĦēmējiem sniegto 
pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai, 2004. gadā 
Pasaules Bankas Izglītības attīstības projekta ietvaros ir 
izstrādāta vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtēšanas 
metodika un to ir plānots papildināt padarot to par 
universālu kvalitātes vadības instrumentu visām 
izglītības iestādēm, pašnovērtēšanas instruments ir 
iekĜauts arī augstskolu studiju programmu akreditācijas 
prasībās. 

152.  569.paragrāfs 
Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana daĜēji ir 
apskatīta jau sadaĜā par administratīvo šėēršĜu 
novēršanu, kā arī tā ir tieši saistīta ar e-pārvaldes 
ieviešanu, jo viena no nozīmīgākajām iniciatīvām 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜā „Valsts pārvaldes administratīvās spējas 
uzlabošana” apakšsadaĜā ”2.5.1.2. Darba organizācijas 
process valsts pārvaldē” nepieciešams precizēt 

Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana daĜēji ir 
apskatīta jau sadaĜā par administratīvo šėēršĜu 
novēršanu, kā arī tā ir tieši saistīta ar e-pārvaldes 
ieviešanu, jo viena no nozīmīgākajām iniciatīvām 
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšanā ir 



 

FMProt_170106; Starpministriju (starpinstitūciju)  sanāksmes protokols par programmas projektu „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 
2013.gada periodam projekts” 
 

121 

pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 
nodrošināšanā ir to piedāvājums elektroniskā 
formātā. Tomēr neskatoties uz minēto, ievērojot 
interneta pieslēguma pieejamības ierobežojumus visā 
Latvijas teritorijā, kā arī vecāka gadagājuma 
iedzīvotāju prasmes lietot mūsdienu informācijas 
tehnoloăijas, savu aktualitāti nezaudē arī jautājums 
par publisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 
tradicionālajā formā. Bez tam tādi publiskie 
pakalpojumi kā izglītība, veselības aprūpe, sociālā 
aprūpe, laboratoriju ekspertīzes un pakalpojumi u.c. 
pēc būtības nav elektronizējami. 

569.punktu izsakot to šādā redakcijā:  

„Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana daĜēji ir 
apskatīta jau sadaĜā par administratīvo šėēršĜu 
novēršanu, kā arī tā ir tieši saistīta ar e-pārvaldes 
ieviešanu, jo viena no nozīmīgākajām iniciatīvām 
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšanā ir 
to piedāvājums elektroniskā formātā. Tomēr, ievērojot 
interneta pieslēguma pieejamības ierobežojumus visā 
Latvijas teritorijā un to, ka daĜai iedzīvotāju ir 
nepietiekamas prasmes lietot mūsdienu informācijas 
tehnoloăijas, savu aktualitāti nezaudē arī jautājums par 
publisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 
tradicionālajā formā. Bez tam viena daĜa publisko 
pakalpojumu, piemēram, izglītības, veselības aprūpes, 
sociālo pakalpojumu un citās jomās, pēc būtības nav 
elektronizējami.” 

 VKanc piedāvā jaunu redakciju, par ko puses vienojas.  

to piedāvājums elektroniskā formātā. Tomēr, ievērojot 
interneta pieslēguma pieejamības ierobežojumus visā 
Latvijas teritorijā un to, ka daĜai iedzīvotāju, īpaši 
vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, ir nepietiekamas 
prasmes lietot mūsdienu informācijas tehnoloăijas, savu 
aktualitāti nezaudē arī jautājums par publisko 
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību tradicionālajā 
formā. Bez tam tādi publiskie pakalpojumi kā izglītība, 
veselības aprūpe, sociālā aprūpe, laboratoriju ekspertīzes 
un pakalpojumi u.c. pēc būtības nav elektronizējami. 

 

153.  574.paragrāfs 
Latvijā pašvaldību sistēma ir sadrumstalota - vietējā 
teritoriālajā līmenī ir 530 pašvaldības (7 republikas 
pilsētas un 53 rajonu pilsētas, 444 pagasti, 26 novadi) 
reăionālajā līmenī ir 33 pašvaldības (26 rajoni un 
republikas pilsētas), tādēĜ Saeimā pieĦemts likums 
„Grozījumi administratīvi teritoriālās reformas 
likumā”. Administratīvi teritoriālās reformas mērėis 
ir nodrošināt efektīvu pašvaldību funkcionēšanu un 
optimālu pašvaldību pakalpojumu tīklu 
iedzīvotājiem. Administratīvi teritoriālās reformas 
ietvaros tiek veidoti pakalpojumu centri, tomēr to 
darbību šobrīd ierobežo darbinieku nepietiekamā 
kvalifikācija. Pašvaldību apsekojumi liecina, ka 184, 
t.i. 35% pašvaldībās, kuru iedzīvotāju skaits ir līdz 1 
000 darbiniekiem, nepieciešamas apmācības, tajā 
skaitā programmatūras un Valsts reăistra datu bāzes 
lietošanā. Administratīvi teritoriālā reforma dod 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Izslēgt 574 rindkopā vārdus “par valsts pārvaldes būtību 
un tās vadības principiem” 

 VKanc piedāvā jaunu redakciju, par ko puses vienojas.  

 

Latvijā pašvaldību sistēma ir sadrumstalota - vietējā 
teritoriālajā līmenī ir 530 pašvaldības (7 republikas 
pilsētas un 53 rajonu pilsētas, 444 pagasti, 26 novadi) 
reăionālajā līmenī ir 33 pašvaldības (26 rajoni un 
republikas pilsētas), tādēĜ Saeimā pieĦemts likums 
„Grozījumi administratīvi teritoriālās reformas likumā”. 
Administratīvi teritoriālās reformas mērėis ir nodrošināt 
efektīvu pašvaldību funkcionēšanu un optimālu 
pašvaldību pakalpojumu tīklu iedzīvotājiem. 
Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros tiek veidoti 
pakalpojumu centri, tomēr to darbību šobrīd ierobežo 
darbinieku nepietiekamā kvalifikācija. Pašvaldību 
apsekojumi liecina, ka pašvaldību darbiniekiem 
nepieciešamas apmācības, tajā skaitā programmatūras 
un Valsts reăistra datu bāzes lietošanā. Administratīvi 
teritoriālā reforma dod iespēju paaugstināt vietējo un 
reăionālo pašvaldību (t.sk. attīstības centru un 
kompetenču centru) darbības kapacitāti un līdzsvarot 
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iespēju līdzsvarot izmaksas, bet paralēli ir 
nepieciešams intensīvs apmācību kurss pašvaldību 
deputātiem un izpildinstitūciju darbiniekiem par 
valsts pārvaldes un pašvaldību būtību un darbības 
principiem. 

izmaksas, bet paralēli ir nepieciešams intensīvs 
apmācību kurss, pieredzes apmaiĦa pašvaldību 
deputātiem un izpildinstitūcijām. 

154.  574. un 575.paragrāfs 
575.paragrāfs 
Mazām vietējām pašvaldībām ir salīdzinoši augsts 
pārvaldes izdevumu īpatsvars, zema administratīvā 
un nepietiekama finansiālā kapacitāte, kas 
nenodrošina attīstību. 2004.gadā pašvaldību 
pārvaldes izdevumi ir vidēji 9% no kopējiem 
pašvaldību izdevumiem. Piemēram, visaugstākais 
rādītājs sasniedz 66.77% (Vecates pagasts- 
601iedzīvotāji), bet viszemākais 3.84% (Ikšėiles 
novads- 6 713 iedzīvotāji).  Viens no galvenajiem 
zemās efektivitātes un augsto izmaksu cēloĦiem ir 
kvalitātes vadības sistēmas trūkums. 

VKanc [02.12.2005 Nr. 56 / VSS - 1665] 

Lūdzam svītrot, jo saturiski tie neattiecas uz sadaĜu 
“Publisko pakalpojumu kvalitāte reăionālā un vietējā 
līmenī”. 

 FM informē, ka tiek precizēts sadaĜas nosaukums – 
„Publisko pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 
reăionālā un vietējā līmenī”.   

Rindkopa redakcionāli precizēta. 

155.  575.paragrāfs 
(Skatīt iepriekš) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Izslēgt 575 rindkopu kā nepareizu 

 Rindkopa redakcionāli precizēta. 

Lielai daĜai vietējo pašvaldību, lai izpildītu normatīvajos 
aktos noteiktās funkcijas, ir salīdzinoši augsts pārvaldes 
izdevumu īpatsvars, zema administratīvā un 
nepietiekama finansiālā kapacitāte. Tādejādi netiek 
nodrošināta pašvaldību attīstība. 2004.gadā pašvaldību 
pārvaldes vidējie izdevumi bija 9% no kopējiem vietējo 
pašvaldību izdevumiem. Visaugstākais rādītājs bija 
54.08% (Vecates pagasts- 601 iedzīvotāji), bet 
viszemākais 3.13% (Ikšėiles novads- 6 713 iedzīvotājs) 
un 3.70% (Zasas pagasts – 1094 iedzīvotāji). Salīdzinoši 
Rīgas pilsētai šie izdevumi veidoja 9,68% (735 241 
iedzīvotājs).112 Lai pašvaldības iedzīvotājiem varētu 
sniegt pakalpojumus, kas pēc satura, apjoma un 
kvalitātes atbilstu normatīvajos aktos noteiktajam, ir 
nepieciešams ar likumu definētajam standartam ieviest 
kvalitātes vadības sistēmas, tādejādi paaugstinot 
pašvaldību darbības efektivitāti. 

 

156.  576. paragrāfs 

Administratīvi teritoriālās reformas un reăionālās 
reformas īstenošana rada nepieciešamību analizēt 
publiskās pārvaldes sistēmu, lai konstatētu katras 
funkcijas īstenošanai optimālāko pārvaldes līmeni, 
ievērojot subsidiaritātes principu. Šobrīd 
pašvaldībām nav vienotas izdevumu uzskaites un 
pārskatu sistēmas, kas atspoguĜotu pašvaldību 
izdevumus saistībā ar pašvaldību funkcijām. Šobrīd 
netiek analizētas pašvaldību autonomo funkciju 
(likums „Par pašvaldībām”15.pants) izmaksas, 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Atstāt 576 rindkopā tikai pirmos divus teikumus. 

 VKanc nepiekrīt LPS iebildumam, jo sniegtā 
informācija ir RAPLM veikts novērtējums. LPS piekrīt 
skaidrojumam. 

 

Administratīvi teritoriālās reformas un reăionālās 
reformas īstenošana rada nepieciešamību analizēt 
publiskās pārvaldes sistēmu, lai konstatētu katras 
funkcijas īstenošanai optimālāko pārvaldes līmeni, 
ievērojot subsidiaritātes principu. Šobrīd pašvaldībām 
nav vienotas izdevumu uzskaites un pārskatu sistēmas, 
kas atspoguĜotu pašvaldību izdevumus saistībā ar 
pašvaldību funkcijām. Šobrīd netiek analizētas 
pašvaldību autonomo funkciju (likums „Par 
pašvaldībām”15.pants) izmaksas, izpildes apjoms un 
kvalitāte, kā arī izmaksas tajos gadījumos, kad 
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izpildes apjoms un kvalitāte, kā arī izmaksas tajos 
gadījumos, kad pašvaldībām no valsts tiek deleăētas 
vai ar likumu noteiktas jaunas funkcijas. Tajā pašā 
laikā valsts institūciju reăionālās filiāles ir izvietotas 
dekoncentrēti un nevienmērīgi (Centrālās statistikas 
pārvaldes- 26, uzĦēmumu reăistra reăionālās 
nodaĜas-9, Reăionālās vides pārvaldes – 9, Valsts 
darba inspekcijas struktūrvienības- 7)113, kas 
nenodrošina optimālu pieejamību valsts pārvaldes 
pakalpojumu saĦemšanai reăionālā un vietējā līmenī. 

pašvaldībām no valsts tiek deleăētas vai ar likumu 
noteiktas jaunas funkcijas. Tajā pašā laikā valsts 
institūciju reăionālās filiāles ir izvietotas dekoncentrēti 
un nevienmērīgi (Centrālās statistikas pārvaldes- 26, 
uzĦēmumu reăistra reăionālās nodaĜas-9, Reăionālās 
vides pārvaldes – 9, Valsts darba inspekcijas 
struktūrvienības- 7)114, kas nenodrošina optimālu 
pieejamību valsts pārvaldes pakalpojumu saĦemšanai 
reăionālā un vietējā līmenī. 

157.  577.paragrāfs 
Galvenās problēmas: 

- ierobežota valsts institūciju aktivitāte kvalitātes 
sistēmu veidošanā  

- neapmierinoša publisko pakalpojumu kvalitāte 
atsevišėās nozarēs 

- pakalpojumu vājā organizācija, zemā kvalitāte un 
efektivitātes trūkumi reăionālā un vietējā līmenī. 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Izslēgt 577 rindkopu kā nepareizu. 

LPS tiek lūgta norādīt pamatojumu un argumentāciju. 
Precizēts sakaĦā ar RAPLM piedāvāto redakciju. 

 

Galvenās problēmas: 

- ierobežota publiskās pārvaldes institūciju aktivitāte 
kvalitātes sistēmu veidošanā, modernas politikas 
veidošanā un administrēšanas formu piemērošanā 

- neapmierinoša publisko pakalpojumu kvalitāte 
atsevišėās nozarēs 

- pakalpojumu vājā organizācija, zemā kvalitāte un 
efektivitātes trūkumi reăionālā un vietējā līmenī. 

158.  2.5.2.3. „Valsts pārvaldes Cilvēkresursu attīstība” 
(sākot ar 578.paragrāfu) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Atstāt visā apakšsadaĜā 2.5.2.3. terminu “valsts 
pārvalde”, jo teksts uz pašvaldībām nav attiecināms. 

Saglabājama esošā redakcija, jo jēdziens „valsts 
pārvalde” NSID kontekstā neietver pašvaldības. 

Sk. NSID tekstu. 

159.  2.5.1.3.sadaĜa „Valsts pārvaldes cilvēkresursu 
attīstība” (sākot ar 578.paragrāfu) 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz papildināt 2.5.1.3.sadaĜu „Valsts pārvaldes 
cilvēkresursu attīstība” ar tekstu šādā redakcijā:  

„Valstī ir izveidota sistēma, kuras ietvaros pildīt valsts 
varas atsevišėas funkcijas uzdots amatpersonām, kuru 
statuss pielīdzināts valsts amatpersonu statusam 
(piemēram, zvērināti notāri, tiesu izpildītāji). Šo brīvo 

Sk. NSID tekstu. 
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juridisko profesiju pārstāvju darbs tieši ietekmē tos 
iedzīvotājus, kuri, tiesību aktos noteiktajos gadījumos, 
pie šīm amatpersonām vēršas, vai nu savu apsvērumu 
vadīti, vai arī ar mērėi gūt saviem privāttiesiskajiem 
darījumiem juridisko drošību. Augsts minēto personu 
izglītības, kā arī profesionālās kapacitātes līmenis ir 
nepieciešams priekšnoteikums, lai iedzīvotāji saĦemtu 
kvalitatīvu juridisko palīdzību, kas savukārt nodrošinātu 
juridiskās drošības līdzsvarotību visā valsts teritorijā. 
Šim mērėim jāveicina brīvo juridisko profesiju pārstāvju 
profesionālās apmācības programmu izstrāde un 
īstenošanas gan personām, kas pretendē uz šo amatu, 
gan jau strādājošiem profesionālās kvalifikācijas 
celšanas ietvaros.” 

 VKanc nepiekrīt TM priekšlikumam, jo situācijas 
apraksta sākumā ir norādīts, kas tiek saprasts ar jēdzienu 
“publiskā pārvalde”, turklāt konkrētas mērėa grupas un 
pasākumi tiks aprakstīti OP projektos. TM piekrīt 
skaidrojumam. 

160.  583.paragrāfs 

Valsts pārvaldē strādājošo formālās izglītības bāze ir 
daudzveidīga un kopumā tā atbilst ieĦemamā amata 
profesionālajām prasībām – pamatā strādājošo 
profesionālo kvalifikāciju veido ne tikai atsevišėas 
apgūtās studiju programmas, bet bieži vien to 
kombinācijas, ieskaitot arī ārvalstu augstskolās 
iegūtu izglītību un tālākizglītību, apvienojumā ar 
dažādās jomās iegūtu darba pieredzi. Pēc Izglītības 
un zinātnes ministrijas datiem 2005.-2006. 
akadēmiskajā gadā valsts pārvaldes amatiem 
nepieciešamā izglītība tiek piedāvāta 41 koledžas 
programmā (4692 studējošais), 43 bakalaura studiju 
programmās (7309 studējošie), 42 profesionālajās 
pamatstudiju programmās (15 835 studējošie), 45 
maăistra studiju programmās (2710 studējošie), 46 

IzM lūdz svītrot rindkopas pēdējā teikuma palīgteikumu. 

Rindkopa precizēta atbilstoši IzM iebildumam. 

Valsts pārvaldē strādājošo formālās izglītības bāze ir 
daudzveidīga un kopumā tā atbilst ieĦemamā amata 
profesionālajām prasībām – pamatā strādājošo 
profesionālo kvalifikāciju veido ne tikai atsevišėas 
apgūtās studiju programmas, bet bieži vien to 
kombinācijas, ieskaitot arī ārvalstu augstskolās iegūtu 
izglītību un tālākizglītību, apvienojumā ar dažādās 
jomās iegūtu darba pieredzi. Pēc Izglītības un zinātnes 
ministrijas datiem 2005.-2006. akadēmiskajā gadā valsts 
pārvaldes amatiem nepieciešamā izglītība tiek piedāvāta 
41 koledžas programmā (4692 studējošais), 43 
bakalaura studiju programmās (7309 studējošie), 42 
profesionālajās pamatstudiju programmās (15 835 
studējošie), 45 maăistra studiju programmās (2710 
studējošie), 46 Augstākā līmeĦa profesionālajās studiju 
programmās (2352 studējošie), 51 doktora studiju 
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Augstākā līmeĦa profesionālajās studiju programmās 
(2352 studējošie), 51 doktora studiju programmā 
(380 studējošie). Kopumā valsts pārvaldes amatiem 
atbilstošu izglītību šobrīd iegūst 33278 studējošie, no 
tiem 10 562 par maksu, 816 par valsts budžeta 
līdzekĜiem. Minētie dati Ĝauj secināt, ka izglītības 
sistēmas piedāvājums ir vērtējams kā pietiekošs, lai 
valsts pārvaldi nodrošinātu ar atbilstošas kvalitātes 
studentiem. 

 

programmā (380 studējošie). Kopumā valsts pārvaldes 
amatiem atbilstošu izglītību šobrīd iegūst 33278 
studējošie, no tiem 10 562 par maksu, 816 par valsts 
budžeta līdzekĜiem. Minētie dati Ĝauj secināt, ka 
izglītības sistēmas piedāvājums ir vērtējams kā 
pietiekošs. 

161.  584.paragrāfs 

Lai gan informācijas sistēmu sadrumstalotības dēĜ 
trūkst apkopotas informācijas par valsts pārvaldē 
strādājošo izglītību kopumā, tomēr prakse liecina par 
nepieciešamību uzlabot augstskolu sadarbību ar 
valsts pārvaldes institūcijām, nodrošinot sākotnējo 
valsts pārvaldes profesionālajai darbībai 
nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi jau 
augstākās izglītības studiju programmu ietvaros. 
Šobrīd attiecīgo profesiju profesionālās kompetences 
ir daĜēji iekĜautas profesiju standartos. Profesiju 
standartu reăistrā šobrīd ir iekĜauti 332 profesiju 
standarti, no kuriem 155 attiecas uz profesijām, kas ir 
sastopamas valsts pārvaldē. Tomēr profesiju 
standartu sistēma ir pārāk sadrumstalota, to tikai 
daĜēji var izmantot nepieciešamo studiju kursu un 
tālākizglītības projektēšanai. 

 

IzM lūdz precizēt informāciju par profesiju standartu 
reăistru un amatu klasifikācijas sistēmu. 

 Rindkopa precizēta atbilstoši IzM iebildumam. 

Lai gan informācijas sistēmu sadrumstalotības dēĜ trūkst 
apkopotas informācijas par valsts pārvaldē strādājošo 
izglītību kopumā, tomēr prakse liecina par 
nepieciešamību uzlabot augstskolu sadarbību ar valsts 
pārvaldes institūcijām, nodrošinot sākotnējo valsts 
pārvaldes profesionālajai darbībai nepieciešamo 
zināšanu un prasmju apguvi jau augstākās izglītības 
studiju programmu ietvaros. Šobrīd attiecīgo profesiju 
profesionālās kompetences ir daĜēji iekĜautas profesiju 
standartos. Profesiju standartu reăistrā šobrīd ir iekĜauti 
332 profesiju standarti, no kuriem 155 attiecas uz 
profesijām, kas ir sastopamas valsts pārvaldē. Tomēr 
profesiju standartu sistēma un amatu klasifikācijas 
sistēma ir nesavietojamas un pārāk sadrumstalotas, tās 
tikai daĜēji var izmantot nepieciešamo studiju kursu un 
tālākizglītības projektēšanai. 

 

162.  587. paragrāfs 

Vidējais VAS kursu izstrādes un ieviešanas laiks ir 
2002.gads, kas nozīmē, ka daĜai kursu ir 
nepieciešama izvērtēšana un aktualizācija, atsevišėi 
kursi tiek pasniegti jau kopš 1998. gada vai pat ilgāk. 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜā „Valsts pārvaldes administratīvās spējas 
uzlabošana” apakšsadaĜas „Valsts sektorā strādājošo 
kompetence” 587.punktā vai citu punktā nepieciešams 
norādīt uz nepietiekamām IKT prasmēm valsts un 

Vidējais VAS kursu izstrādes un ieviešanas laiks ir 
2002.gads, kas nozīmē, ka daĜai kursu ir nepieciešama 
izvērtēšana un aktualizācija, atsevišėi kursi tiek 
pasniegti jau kopš 1998. gada vai pat ilgāk. Tomēr jaunu 
kursu izstrāde ir apgrūtināta resursu un skaidri noteiktu 
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Tomēr jaunu kursu izstrāde ir apgrūtināta resursu un 
skaidri noteiktu procedūru trūkuma dēĜ. Līdzšinējā 
praksē jauna kursu satura izstrāde pamatā tiek 
nodrošināta ar dažādu projektu piesaistīto līdzekĜu 
palīdzību. Paralēli VAS nodrošinātajai apmācībai, 
daudzas ministrijas un iestādes organizē savus 
apmācības pasākumus dažādu projektu ietvaros gan 
arī par budžeta līdzekĜiem. 

pašvaldību darbiniekiem. Ierosinām minēto apakšsadaĜu 
papildināt ar teikumiem:  

„Lai veicinātu IKT kā darba pamatlīdzekĜa pielietojumu, 
ikvienam valsts un pašvaldību darbiniekam ir jābūt 
nepieciešamajām prasmēm izmantot IKT sniegtās 
iespējas, lai celtu darba efektivitāti un kvalitāti. Prasmju 
apguve un uzlabošana nodrošināma piedāvājot 
atbilstošus kursus un apmācību, tai skaitā, VAS 
programmu ietvaros. 

 VKanc nepiekrīt ĪUMEPLS priekšlikumam, jo valsts 
pārvaldē IKT prasmes ir vienas no obligātajām amata 
pienākumu prasmēm. Informācijas/ pamatojuma 
apgalvojumam par pašvaldībās strādājošo IKT prasmēm 
VK r īcībā nav. Apraksta mērėis ir sniegt vispārēju 
ieskatu, nekonkretizējot kādus atsevišėus kursus.  

ĪUMEPLS piekrīt skaidrojumam. 

procedūru trūkuma dēĜ. Līdzšinējā praksē jauna kursu 
satura izstrāde pamatā tiek nodrošināta ar dažādu 
projektu piesaistīto līdzekĜu palīdzību. Paralēli VAS 
nodrošinātajai apmācībai, daudzas ministrijas un 
iestādes organizē savus apmācības pasākumus dažādu 
projektu ietvaros gan arī par budžeta līdzekĜiem. 

163.  600.paragrāfs 

Šīs prioritātes ietvaros paredzēta vides infrastruktūras 
uzlabošana un tūrisma veicināšana, pieejamības un 
transporta sistēmas attīstība, informācijas un 
komunikāciju tehnoloăiju attīstība, kā arī izglītības, 
veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība. 
Tiek īstenoti ūdenssaimniecības un sadzīves 
atkritumu infrastruktūras attīstības projekti, grants 
ceĜu asfaltēšana, asfalta seguma uzlabošana, tiltu 
rekonstrukcija, kas nav iekĜauti TEN, ir sociālās 
aprūpes iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošanas projekti un projekti, kas saistīti ar 
informācijas sistēmu izveidi un attīstību vai publisko 
informācijas un komunikāciju pieejas punktu izveidi. 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz papildināt 600.punktu, tā pirmo teikumu izsakot 
šādi: „Šīs prioritātes ietvaros paredzēta vides 
infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana, 
pieejamības un transporta sistēmas attīstība, 
informācijas un komunikāciju tehnoloăiju, tai skaitā 
datu bāžu, arhīvu un reăistru, nekustamā īpašuma un 
tiesu sistēmas attīstība, kā arī izglītības, veselības 
aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība.” 

 FM skaidro, ka rindkopa apraksta 2004.-2006.gada 
plānošanas perioda investīcijas TM piekrīt 
skaidrojumam. 

Šīs prioritātes ietvaros paredzēta vides infrastruktūras 
uzlabošana un tūrisma veicināšana, pieejamības un 
transporta sistēmas attīstība, informācijas un 
komunikāciju tehnoloăiju attīstība, kā arī izglītības, 
veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība. 
Tiek īstenoti ūdenssaimniecības un sadzīves atkritumu 
infrastruktūras attīstības projekti, grants ceĜu asfaltēšana, 
asfalta seguma uzlabošana, tiltu rekonstrukcija, kas nav 
iekĜauti TEN, ir sociālās aprūpes iestāžu infrastruktūras 
un aprīkojuma uzlabošanas projekti un projekti, kas 
saistīti ar informācijas sistēmu izveidi un attīstību vai 
publisko informācijas un komunikāciju pieejas punktu 
izveidi. 

164.  Tabula Nr.35 (pēc 624. paragrāfa) NTSP [05.12.2005 Nr. AN-05-05/345] 

Lūdz izlabot: pie Finansējuma saĦēmējiem minēti 

Sk. Tabulu Nr.35. 
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Vadošā un 
ieviešanas 

iestāde 

Labklājības ministrija 

Maksājumu 
iestāde 

Valsts kase 

Finansējuma 
saĦēmēji  

Sadarbības partnerība- 
valsts pārvaldes 
iestādes, t.sk. 
pašvaldības, NVO, 
sociālie partneri, 
izglītības iestādes, 
privātie uzĦēmumi, 
kas apvienojušies 
grupā 

 

sociālie partneri, kuri nav Kopienas programmas Equal 
finansējuma saĦēmēji, kā arī sadarbības partneri. 

FM un LM paskaidro, ka pretēji NTSP apgalvojumam, 
sociālie partneri ir sadarbības partneri vismaz vienā 
EQUAL projektā, proti, LDDK ir sadarbības partneris 
projektā „Invalīdu nodarbinātības veicināšana”. NTSP 
piekrīt skaidrojumam. 

165.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

SadaĜu 3.1. „SVID analīze” nepieciešams saskaĦot ar 
SVID analīzes redakciju Nacionālā attīstības plāna 
2007.-2013.gadam projektā. 

 LM atsauc iebildumu. 

Sk. NSID tekstu. 

166.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

Jomas “Valsts/ sabiedriskā pārvalde” daĜa “Iespējas”: 

- Pāreja uz vidēja termiĦa valsts budžeta plānošanu 

VKanc [02.12.2005 Nr. 56 / VSS - 1665] 

“SVID analīze” jomas “Valsts/ sabiedriskā pārvalde” 
daĜu “Iespējas” papildināt ar šādiem punktiem: 

- Politikas plānošanas un ietekmes izvērtēšanas 
pilnveidošana; 

- Sabiedrības, NVO un akadēmiskās jomas pārstāvju 
lielāka līdzdalība valsts pārvaldes procesos; 

- Administratīvās kapacitātes stiprināšana valsts 
pārvaldes institūcijās, kā arī reăionālā un vietējā līmenī; 

“SVID analīze” jomas “Valsts/ sabiedriskā pārvalde” 
daĜa “Iespējas”: 

 

- Pāreja uz vidēja termiĦa valsts budžeta plānošanu. 

-ES iniciatīvas un prioritāšu noteikšana publiskās 
pārvaldes jomā; 

-iesaistīšanās ES valstu publiskās pārvaldes sadarbības 
tīklos; 

-pieredzes apmaiĦa ar citām valstīm un organizācijām 
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- Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana valsts pārvaldē; 

- Cilvēkresursu vadības attīstība valsts pārvaldē. 

 FM paskaidro, ka piedāvātās redakcijas ietver 
pasākumu nosaukumus. Tiek atbalstīts papildināt 
redakciju ar vairākām jaunām iespējām VKanc 
piedāvātā redakcijā:  

-ES iniciatīvas un prioritāšu noteikšana publiskās 
pārvaldes jomā; 

-iesaistīšanās ES valstu publiskās pārvaldes sadarbības 
tīklos; 

-pieredzes apmaiĦa ar citām valstīm un organizācijām 
publiskās pārvaldes jomā. 

publiskās pārvaldes jomā. 

- ES un citu sadarbības partneru atbalsts valsts pārvaldes 
snieguma uzlabošanā.  

 

167.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

Jomas “ Infrastruktūra un pakalpojumi” „vide” daĜa 
“Stiprās puses”: 

- Pietiekoši pazemes ūdeĦu resursi, lai nodrošinātu 
dzeramo ūdeni visā teritorijā 

 

“SVID analīze” jomas “ Infrastruktūra un 
pakalpojumi” „vide” daĜa “Draudi”: 

- Tehnogēno risku izvērtējuma un stratēăijas trūkums  

- Ekstensīvas galvaspilsētas attīstības palielināta 
slodze uz vidi 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

”SVID analīze” attiecībā par vidi (132.lpp.) ir nepilnīga 
un virspusēji izstrādāta, ir nepieciešams precizēt stiprās 
puses, iespējas un draudus, kas izriet no analizētā 
problēmu kopuma. 

VidM ierosina SVID analīzes sadaĜā par vidi vērtējumu 
Stiprās puses izteikt šādā redakcijā: 

”Kvalitatīvi dabas resursi, tajā skaitā pietiekoši pazemes 
ūdeĦu resursi, lai nodrošinātu ar dzeramo ūdeni visā 
valsts teritorijā”. 

SVID analīzes sadaĜā par vidi vērtējumu Draudi izteikt 
šādā redakcijā:  

”Tehnogēno un vides risku kompleksa izvērtējuma un 
stratēăijas trūkums”. 

Otrais apakšpunkts tiek izslēgts (tā ir problēma taču šādā 
aspektā neattiecas uz vidi). 

Teksts redakcionāli precizēts. VidM piekrīt redakcijai. 

Stiprās puses: 

Kvalitatīvi dabas resursi, tajā skaitā pazemes ūdeĦu 
resursi 

 

 

Draudi: 

Tehnogēno un vides risku kompleksa izvērtējuma un 
stratēăijas trūkums 

Ekstensīvas galvaspilsētas attīstības palielināta slodze uz 
vidi 
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168.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

Jomas „Infrastruktūra un pakalpojumi – enerăētika” 
kolonnā „stiprās puses” 

- Augsts atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
līmenis 

- Attīstīts elektroenerăijas pārvades tīkls, ir lieljaudu 
starpvalstu savienojumi  

- Latvijai ir stratēăiskas nozīmes gāzes apakšzemes 
dabīgās glabātuves 

Jomas „Infrastruktūra un pakalpojumi – enerăētika” 
kolonnā „vājās puses”  

- Neefektīvas un videi nedraudzīgas siltumenerăijas 
ražošanas tehnoloăijas  

- Zema energoefektivitāte  

- Nepietiekoši izmantoti vietējie un alternatīvie 
energoresursi  

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

”SVID analīze” jomas „Infrastruktūra un pakalpojumi – 
enerăētika” kolonnā „stiprās puses” nomainīt „augsts 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas līmenis” ar 
„augsts atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
potenciāls” un kolonnā „vājās puses” „nepietiekoši 
izmantoti vietējie un alternatīvie energoresursi” – 
„nepietiekoši izmantoti atjaunojamie un vietējie (kūdra) 
energoresursi”. 

FM paskaidro, ka tas ir pretrunā ar analīzē norādīto 
informāciju, kur norādīts, ka Latvija ir salīdzinoši 
augstākā līmenī nekā pārējā Eiropa. VidM piekrīt 
skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 

169.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

Joma„Nodarbinātība” kolonnā „vājās puses” 

- Augsts ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars 

- Augsts jauniešu (15-24 gadi) bezdarba līmenis 

- Zems iedzīvotāju pašnodarbinātības līmenis, 
nepietiekamas zināšanas uzĦēmējdarbības uzsākšanai  

- Ievērojama sociālā atstumtība un tās risks 

- Vērojama diskriminācija pēc dzimuma pazīmes 

NTSP [05.12.2005 Nr. AN-05-05/345] 

Jomā „Nodarbinātība” pie vājajām pusēm nav norādītas 
sekojošas vājās puses: 

- nedeklarētā nodarbinātība; 

- zema darba samaksa; 

- strādājošo izbraukšana uz ārvalstīm; 

- zema arodbiedrību aktivitāte darba tirgū. 

-nepietiekama sadarbība ar sociālajiem partneriem.  

Pie tam daĜa no vājajām pusēm turpmāk dokumentā ir 
minētas, līdz ar to tās būtu jāuzskaita arī pie SVID 

Joma„Nodarbinātība” kolonnā „vājās puses” 

- Augsts ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars 

- Augsts jauniešu (15-24 gadi) bezdarba līmenis 

- Zems iedzīvotāju pašnodarbinātības līmenis, 
nepietiekamas zināšanas uzĦēmējdarbības uzsākšanai  

- nedeklarētā nodarbinātība 

- Ievērojama sociālā atstumtība un tās risks 

- Vērojama diskriminācija pēc dzimuma pazīmes 

- Ierobežotas iespējas darba un ăimenes dzīves 
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- Ierobežotas iespējas darba un ăimenes dzīves 
saskaĦošanai 

- Izteikta studiju virzienu dzimumu segregācija, kas 
sekmē arī darba tirgus un profesionālo dzimumu 
segregāciju 

analīzes. Kopumā SVID analīze nepietiekami parāda 
iespējas pie tik liela vājo pušu īpatsvara. Ieteikums 
vairāk identificēt iespējas kā konkrēto vājo pušu 
risinājuma variantus (vai attīstot valsts institūcijām 
alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus un īstenojot 
integrēto pieeju dzimumu un vecumu līdztiesībai visās 
valsts politikās, mazināsies ilgstošo bezdarbnieku 
īpatsvars?). 

NTSP iebildums daĜēji Ħemts vērā. NTSP piekrīt 
redakcijai.  

saskaĦošanai 

- Izteikta studiju virzienu dzimumu segregācija, kas 
sekmē arī darba tirgus un profesionālo dzimumu 
segregāciju 

170.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu)  

Joma „Infrastrktūra un pakalpojumi - vide” kolonna 
„iespējas” 

- Valsts un privātas partnerības iespēju izmantošana 
infrastruktūras straujākai attīstībai  

- Sakārtota teritorijas plānošana 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Kā iespēja minēta tikai Sakārtota teritorijas plānošana. 
Apgalvojums vienpusīgs. Nepieciešams apgalvojumu 
papildināt ar attīstības programmu izstrādi un 
plānošanas dokumentos noteikto politiku un pasākumu 
īstenošanu. 

 RAPLM nepiekrīt, jānorāda tikai tās iespējas, kurām ir 
tieša sasaiste ar vides jomu, piedāvāto papildinājumu var 
attiecināt uz jebkuru jomu. LPS atsauc iebildumu.  

Sk. NSID tekstu. 

171.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635. paragrāfu) 

Joma „Cilvēkresursi, nodarbinātība”  

Joma „Izglītība, zinātne” 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

3.1. sadaĜā jomās „Cilvēkresursi, nodarbinātība” un 
„Izgl ītība, zinātne” precizēt esošās situācijas analīzi, 
izmantojot stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu 
(SVID) izklāstu saskaĦā ar veiktajām konsultācijām 
25.11.2005. sanāksmē Reăionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijā (skatīt pielikumu); 

DaĜēji Ħemts vērā.  

 

Vājā puse: 

Neatbilstoša izglītības infrastruktūra un iekārtas 

 Stiprās puses Vājās puses Iespējas Draudi 
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Cilvēkresursi, 
nodarbinātība 

• Kvalitatīvi cilvēkresursi (IT, 
elektrotehnika, medicīna, u.c.) 

• Salīdzinot ar ES dalībvalstīm 
izglītots darbaspēks un 
darbaspēka izmaksas īstermiĦā 
zemākas nekā ES 15 
dalībvalstīs 

• Augsts studējošo īpatsvars 
augstākajā izglītībā 

• Sieviešu nodarbinātības 
līmenis Latvijā ir augstāks 
nekā vidēji ES 

• Trūkst ilgtermiĦa darba tirgus prognozes 

• Darbaspēka trūkums (it īpaši augsti 
kvalificēta darbaspēka) visās 
tautsaimniecības nozarēs, t.sk. zinātĦu un 
tehnoloăiju ietilpīgajās nozarēs (IT, 
elektrotehnika, mašīnbūve, un 
metālapstrāde, medicīna) 

• Cilvēkresursu aizplūšana no lauku 
teritorijām uz lielpilsētām. 

• Zema darbaspēka iekšējā, tajā skaitā 
starpsektoru mobilitāte, mobilitāte  

• Cilvēkresursu aizceĜošana uz ārvalstīm  

• Darbaspēka prasmju un zināšanu 
neatbilstība darba tirgus  vajadzībām 

• Augsts jauniešu (15-24 gadi) bezdarba 
līmenis 

• Zems darba ražīgums salīdzinot ar 
vecākajām ES dalībvalstīm. 

• Sociālās atstumtības riska grupām, 
jauniešiem ar zemām pamatprasmēm un 
maznodrošinātiem jauniešiem, kā arī 
tiem, kas cieš no atkarībāmir ierobežotas 
iespējas iekĜauties darba tirgū. 

• Liels nedeklarētās nodarbinātības 
īpatsvars, kas iedzīvotājiem nenodrošina 
sociālās garantijas 

• Pirmspensijas un vecāku cilvēku grūtības 
iesaistīties darba tirgū 

• Zems iedzīvotāju pašnodarbinātības 

• IlgtermiĦa darba tirgus 
prognozēšanas sistēmas izveide 

• atbalsts uzĦēmējdarbībai, kas 
attīsta zinātĦu un tehnoloăiju 
ietilpīgās nozares un izmanto 
strādājošos ar augstu kvalifikāciju  

• ekonomiskās aktivitātes 
veicināšana reăionos un lauku 
teritorijās, reăionālo atšėirību 
novēršana un darbaspēka 
starpsektoru mobilitātes 
uzlabošana nodarbinātības jomā 

• pēc pieredzes, paaugstinātas 
kvalifikācijas un jaunu iemaĦu 
iegūšanas un kapitāla uzkrāšanas 
citās pasaules valstīs sekmēt 
darbaspēka atgriešanos Latvijā 

• uzĦēmējdarbības vides 
pilnveidošana ar mērėi attīstīt 
ekonomisko aktivitāti 

• Sociālās atstumtības riska grupu, 
īpaši jauniešu, pirmspensijas 
vecuma cilvēku, cilvēku ar īpašām 
vajadzībām integrācija darba tirgū  

• IT plašāks pielietojums sabiedrībā  

• Paplašināt un attīstīt aktīvos 
nodarbinātības pasākumus un 
mūžizglītības iespējas 

• Sieviešu nodarbinātības 
veicināšana, atbalstot darba un 

• ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
skaits turpina samazināties 

• Iedzīvotāju skaita 
samazināšanās ekonomiski 
neaktīvajās teritorijās 

• ekonomiski aktīvajās 
teritorijās imigrācijas 
pieplūdums; trešo valstu lētā 
darbaspēka konkurence 

• Cilvēkresursu degradācija 
(alkoholisms, narkomānija) 

• diskriminācija darba tirgū 

• lētās izmaksas, lētais 
darbaspēks ir īstermiĦa 
attīstības priekšrocība 
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līmenis 

• Sieviešu darbs ir zemāk atalgots. 

• Sociālais dialogs Latvijā nav pietiekami 
attīstīts 

• Profesionālās orientācijas pakalpojumu 
un karjeras attīstības atbalsta pasākumu 
pieejamības trūkums visām iedzīvotāju 
grupām  

ăimenes apvienošanu 

• Nodarbinātību un uzĦēmību 
veicinošas darba samaksas, 
pabalstu un nodokĜu sistēmas 
attīstība 

Sociālā dialoga un sadarbības 
uzlabošana reăionālā un nozaru līmenī 

• Profesionālās orientācijas 
pakalpojumu un karjeras attīstības 
atbalsta pasākumu pieejamības 
nodrošināšana 

Izglītība, 
zinātne 

• Augsts iedzīvotāju izglītības 
līmenis 

• Nacionālajā līmenī ir 
izveidotas sadarbības 
struktūras ar sociālajiem 
partneriem 

• Nodrošināta pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības 
ieguve tuvu dzīves vietai, 
valstī ir teritoriāli l īdzsvarots 
speciālās izglītības iestāžu 
tīkls 

• Ir teritoriāli l īdzsvarots 
profesionālās izglītības iestāžu 
tīkls 

• Labi attīstīts augstākās 
izglītības iestāžu tīkls, 
izglītības iestādes izvietotas 
vietās, kurās ir salīdzinoši 
augsta ekonomiskā aktivitāte 

• Nav pietiekami skaidri definēts 
tautsaimniecības pieprasījums vidējā 
termiĦā profesionālajā un augstākajā 
izglītībā, nepietiekams sociālais dialogs 
reăionāĜā un nozaru līmenī 

• Nepietiekama pētījumu bāze par izglītības 
kvalitāti un politikas plānošanas 
kapacitāte 

• Tautsaimniecības attīstībai nepietiekams 
audzēkĦu un studentu skaits 
profesionālajā izglītībā un profesionālajā 
augstākajā izglītībā, īpaši dabaszinātĦu un 
tehnoloăiju virzienos.  

• Nepietiekama profesionālā orientācija un 
karjeras izglītība jauniešiem, 
nepietiekami veicināta jauniešu interese 
par dabaszinātnēm un tehnoloăijām  

• Nepietiekama izglītības kvalitāte, īpaši 
profesionālajā un augstākajā izglītībā, lai 
nodrošinātu darbaspēka konkurētspēju, 

• tautsaimniecības sektora 
pieprasījuma profesionālajā un 
augstākajā izglītībā noteikšana un 
sociālā dialoga attīstība reăionālā 
un nozaru līmenī 

• dalība starptautiskos izglītības 
kvalitātes pētījumos un izglītības 
vadības sistēmas stiprināšana 

• profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības pasākumu 
pilnveide, lai sekmētu jauniešu 
tālākās izglītības ceĜa izvēli 
atbilstoši valsts ekonomiskās 
attīstības virzieniem 

• mācību kvalitātes uzlabošana (tajā 
skaitā nodrošinot mācību 
metodisko un kabinetu 
aprīkojumu) dabaszinātĦu un 
tehnoloăiju mācību priekšmetos, 
veicinot jauniešu interesi 

• Samazinās iedzīvotāju skaits 

• Tautsaimniecībā neveidojams 
pietiekams  augstas 
kvalifikācijas darbavietu 
īpatsvars  

• Nepietiekoša zinātniski 
pētniecisko rezultātu 
izmantošana tautsaimniecībā. 

• Netiek īstenota pedagogu 
darba samaksas 
paaugstināšanas programma  

• Jaunu izglītotu cilvēku 
aizplūšana uz darbu ārzemēs 
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• Esošais struktūrfondu atbalsts 
ir virzīts uz profesionālās un 
augstākās izglītības kvalitātes, 
kā arī matemātikas un 
dabaszinātĦu prasmju 
uzlabošanu 

• Centralizēto eksāmenu sistēma 

• Izglītības sistēmā strādā 
pedagogi ar lielu pieredzi 

• Modernizēta zinātniskās 
pētniecības infrastruktūra 

• Stabilas zinātniskās darbības 
tradīcijas 

 

 

tautsaimniecības attīstību un inovatīvu 
uzĦēmējdarbību 

• Mācību aprīkojums un izglītības iestāžu 
infrastruktūra ir novecojusi un neatbilst 
sanitāri higiēniskajām prasībām 

• Nav pietiekamas sadarbības starp darba 
devējiem un profesionālās un augstākās 
izglītības iestādēm, nepietiekamas 
prakses iespējas audzēkĦiem un 
studentiem 

• Nepietiekamas tālākizglītības iespējas 
strādājošajiem un mūžizglītības iespējas 
iedzīvotājiem dažādās vecuma grupās  

� pedagoăisko studiju programmu un 
studiju procesa nepietiekama saikne ar  
izglītības praksi 

• Nepietiekami attīstīta pedagogu 
tālākizglītības sistēma, kā arī modernu 
profesionālo kompetenču trūkums 
profesionālās un augstākās izglītības 
pedagogiem 

• Nepietiekamas pamatprasmes jauniešiem, 
kuri nemācās vai neturpina izglītību, kā 
arī sociālās atstumtības riska grupām, tajā 
skaitā ieslodzītajiem 

• Nepietiekami nodrošinātas piemērotas 
mācību un tālākizglītības iespējas 
jauniešiem ar speciālām vajadzībām un 
invalīdiem, 

• Izglītības sistēma nepietiekoši akcentē 
dzimumu līdztiesības jautājumus un 

• Tautsaimniecības vajadzībām 
atbilstošu profesionālās un 
augstākās izglītības studiju 
programmu uzlabošana 

• maăistru un doktorantūras studiju 
attīstība un studējošo iesaistes 
pētniecībā uzlabošana 

• profesionālās un augstākās 
izglītības iestāžu infrastruktūra un 
mācību aprīkojuma 
modernizēšana, nodrošinot 
mūsdienīgu kompetenču apguvi  

• Izglītības iestāžu infrastruktūras 
uzlabošana atbilstoši sanitāri 
higiēniskajām normām 

• Sadarbības uzlabošana ar darba 
devējiem un atbalsts mācību 
praksēm 

• Tālākizglītības un 
pārkvalificēšanās iespēju 
strādājošajiem  paplašināšana, 
mūžizglītības pieejamības 
veicināšana iedzīvotājiem dažādās 
vecuma grupās 

• pedagoăisko studiju programmu 
uzlabošana  

• Pedagogu tālākizglītības kvalitātes 
un pieejamības uzlabošana, un 
sistēmas pilnveide 

• Īstenot atbalsta pasākumus 
maznodrošināto un sociālās 
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dzimumu stereotipu ietekmes mazināšanu 

• Nav noteiktas zinātnes attīstības 
prioritātes  

• Nepietiekamas investīcijas zinātniskās 
darbības nodrošināšanai,  

• Nepietiekama ir sadarbība starp ražošanu 
un zinātniskajām institūcijām  

 

 

atstumtības riska grupu jauniešu 
iekĜaušanai izglītībā un īstenot 
pedagoăiskās korekcijas 
pasākumus, tajā skaitā 
ieslodzītajiem  

• Izglītības programmu un iestāžu  
mācību aprīkojuma un 
infrastruktūras uzlabošana, lai 
nodrošinātu mācību pieejamību 
jauniešiem ar speciālām 
vajadzībām un invalīdiem 

• dzimumu līdztiesības jautājumus 
un dzimumu stereotipu ietekmes 
mazināšana izglītības sistēmā  

• valsts īpaši atbalstāmo zinātnes 
nozaru noteikšana 

• Zinātniskā s pētniecības potenciāla 
attīstība augstākās izglītības 
institūcijās un pētnieciskās 
infrastruktūras modernizēšana  

• Pētījumu centru veidošana, 
veicinot sadarbību ar 
tautsaimniecības sektoriem  

• Atbalsts lietišėo pētījumu, kas 
vērsti uz jaunu tehnoloăiju un 
produktu izstrādi, realizēšanai   

 

172.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

Joma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšjomā 
„Darbaspēka kvalifikācija un konkurētspēja” aile 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
visās jomās saskaĦot ar Nacionālā attīstības plāna 
(NAP) SVID sadaĜas projektu. Attiecīgi jomā 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” apakšjomā 

Sk. NSID tekstu. 
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„V ājās puses”  

- Zems darba ražīgums  

- Darbaspēka prasmju un iemaĦu neatbilstība darba 
tirgus prasībām 

- UzĦēmēji nav motivēti investēt esošo un potenciālo 
darbinieku apmācībā  

„Darbaspēka kvalifikācija un konkurētspēja” aili „V ājās 
puses” papildināt ar punktu „Darbaspēka trūkums, īpaši 
zinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgajās nozarēs (IT, 
elektrotehnika, mašīnbūve, metālapstrāde, medicīna 
u.c.)”. 

 FM paskaidro, ka NAP kompetence ir daudz plašākā 
nekā NSID, tāpēc arī SVID analīze nevar būt identiska. 
ĪUMEPLS piekrīt FM skaidrojumam. 

173.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

Joma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšjoma 
„Darbaspēka kvalifikācija un konkurētspēja” aile 
„Iespējas”  

- Valsts un sešu reăionālo mūžizglītības stratēăiju 
izstrāde veicinās darbaspēka kvalitāti un mobilitāti 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Cilv ēkresursi un nodarbinātība” apakšjomā 
„Darbaspēka kvalifikācija un konkurētspēja” aili 
„Iespējas” papildināt  ar punktu „IT plašāka 
izmantošana uzĦēmējdarbībā paaugstinās uzĦēmumu, 
īpaši mazo un vidējo uzĦēmumu (MVU), konkurētspēju, 
darbaspēka kvalifikāciju un mobilitāti”. 

 FM paskaidro, ka piedāvātā iespēja nav specifiska 
cilvēkresursiem, tā var attiekties uz jebkādu citu jomu. 
ĪUMEPLS piekrīt FM skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 

174.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635. paragrāfu) 

Joma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšjoma 
„Veselības aprūpe” aile „Stiprās puses”   

- Veiksmīgi uzsākta veselības aprūpes sistēmas 
reforma  

aile „Iespējas” 

- Uzlabojot sabiedrības izpratni par veselīgu dzīves 
veidu tiks veicināta darbaspēka kvalitāte 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Cilv ēkresursi un nodarbinātība” apakšjomā 
„Veselības aprūpe” aili „Stiprās puses” papildināt ar 
punktu „Noteikti stratēăiskie virzieni IKT attīstībai 
veselības aprūpes jomā” un aili „Iespējas” papildināt  ar 
punktu „Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un 
resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana, 
izmantojot IKT”. 

 FM paskaidro, ka piedāvātā stiprā puse nav specifiska 
veselības aprūpei, tā var attiekties uz jebkādu citu jomu. 
ĪUMEPLS piekrīt FM skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 
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175.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

Joma „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšjoma 
„Kult ūras un tūrisma infrastruktūra” aile „Iespējas”  

- Aizsākta vairāku vērienīgu kultūras objektu 
būvniecība, kas uzlabos vides kvalitāti un veicinās 
valsts konkurētspēju 

- Kultūras mantojums ir nozīmīgs resurss kultūras 
tūrisma sekmēšanā un reăionu attīstībā  

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšjomā 
„Kult ūras un tūrisma infrastruktūra” aili „Iespējas” 
papildināt  ar punktu „Izveidota informācijas sabiedrības 
vajadzībām atbilstošu un pieejamu kultūras un tūrisma 
infrastruktūru un informācijas sistēmu”. 

 FM paskaidro, ka piedāvātā iespēja nav specifiska 
kultūrai un tūrismam, tā var attiekties uz jebkādu citu 
jomu. ĪUMEPLS piekrīt FM skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 

176.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

Joma „Valsts/sabiedriskā pārvalde” aile „Vājās 
puses”  

- Nepietiekama valsts pārvaldē strādājošo 
profesionālā kvalifikācija 

- Nav ieviesta vienota sistēma valsts pārvaldes 
cilvēkresursu attīstībai, personāla vadībai 

- Nepilnīgi koordinēta un neefektīva valsts pārvaldē 
strādājošo tālākizglītības sistēma 

- Nav ieviesta kvalitātes vadības sistēma 

- Nepilnīga politikas veidošanas sasaiste ar 
ilgtermiĦa plānošanas dokumentiem 

- Nepietiekama sabiedrības iesaiste publiskās 
pārvaldes procesos 

- Nav visaptverošas informācijas par iedzīvotāju 
apmierinātību ar publiskiem pakalpojumiem 

- Reăionu un pašvaldību vadībai trūkst zināšanu un 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Valsts/sabiedriskā pārvalde” aili „Vājās puses” 
papildināt  ar punktu „Dažādu institūciju IT sistēmas ir 
savstarpēji nesavietojamas un prasa ievērojamus 
resursus to uzturēšanai”. 

 FM paskaidro, ka piedāvātā vāja puse nav specifiska 
valsts pārvaldei, tā var attiekties uz jebkādu citu jomu. 
ĪUMEPLS piekrīt FM skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 
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iemaĦu attīstības plānošanā  

- Sociālās partnerība nav pietiekami attīstīta 

177.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

Joma „Valsts/sabiedriskā pārvalde” aile „Iespējas”   

- Pāreja uz vidēja termiĦa valsts budžeta plānošanu  

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Valsts/sabiedriskā pārvalde” ailē „Iespējas” 
papildināt  ar punktu „Izmantojot IKT palielināta 
publiskās pārvaldes efektivitāte, pakalpojumu klāsts, 
kvalitāte un pieejamība, samazināts administratīvais un 
finansiālais slogs uz sabiedrību”. 

 FM paskaidro, ka piedāvātā iespēja nav specifiska 
valsts pārvaldei, tā var attiekties uz jebkādu citu jomu. 
ĪUMEPLS piekrīt FM skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 

178.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „Stiprās puses”  

- Stabili izaugsmes tempi IT nozarē  

- Augsti Interneta lietotāju skaita pieauguma tempi  

- Ir izveidotas visu būtisko valsts reăistru 
informācijas sistēmas  

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „Stiprās puses” 
papildināt  ar punktiem „Augsti –e-komercijas attīstības 
tempi” un „Informātikas nozarē Latvijā ir senas 
tradīcijas zinātniskajā darbībā un ražošanā”. 

 Iebildums daĜēji Ħemts vērā. ĪUMEPLS piekrīt 
redakcijai. 

- Stabili izaugsmes tempi IT nozarē  

- Augsti Interneta lietotāju skaita pieauguma tempi  

- Ir izveidotas visu būtisko valsts reăistru informācijas 
sistēmas  

- Augsti –e-komercijas attīstības tempi 

179.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „V ājās puses”  

- Nevienmērīgi attīstīts IKT tīkls, ierobežota pieeja 
Internet, īpaši platjoslas tīkliem  

- Nepietiekošs e-pārvaldes pakalpojumu klāsts 
neveicina informācijas sabiedrības veidošanos 

- Nepietiekošas IKT iemaĦas visiem informācijas 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „V ājās puses” 
papildināt  ar punktu „Faktiska valsts budžeta 
finansējuma trūkums Latvijas izglītības sistēmas 
informatizācijai”. 

 FM paskaidro, ka piedāvātā vāja puse [finansējuma 
trūkums] nav specifiska izglītībai vai informātikai, tā var 
attiekties uz jebkādu citu jomu. ĪUMEPLS piekrīt FM 

Sk. NSID tekstu. 
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sabiedrības procesos iesaistāmajiem  skaidrojumam. 

180.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „V ājās puses”  
(skatīt iepriekš) 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „V ājās puses” 
papildināt  ar punktu „Finansējuma trūkums 
informācijas megasistēmai, kas saglabā valsts nozīmes 
informācijas sistēmu nepietiekošu integrētību”. 

 FM paskaidro, ka piedāvātā vāja puse [finansējuma 
trūkums] nav specifiska informātikai, tā var attiekties uz 
jebkādu citu jomu. ĪUMEPLS piekrīt FM 
skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 

181.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „V ājās puses”  
(skatīt iepriekš) 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „V ājās puses” 
papildināt  ar punktu „Nepietiekošs finansējums IT 
ieviešanā publiskās pārvaldes institūcijās kavē e-
pakalpojumu attīstību un neveicina institūciju 
efektivitātes pieaugumu”. 

 FM paskaidro, ka piedāvātā vāja puse [finansējuma 
trūkums] nav specifiska informātikai, tā var attiekties uz 
jebkādu citu jomu. ĪUMEPLS piekrīt FM 
skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 

182.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „V ājās puses”  
(skatīt iepriekš) 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜas „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „V ājās puses” 
punktu „Nepietiekošas IKT iemaĦas visiem informācijas 
sabiedrības procesos iesaistāmajiem” papildināt ar 
vārdiem „..tai skaitā, publiskā sektora darbiniekiem”. 

 FM paskaidro, ka SVID mērėis ir īsi raksturot faktisko 
situāciju. Valsts pārvaldes darbinieku iemaĦas ir 
aprakstītas attiecīgajā analīzes sadaĜā. ĪUMEPLS piekrīt 

Sk. NSID tekstu. 
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FM skaidrojumam. 

183.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „Iespējas” 

- Konkurences ietekmē uzlabosies IKT pakalpojumu 
pieejamība un kvalitāte  

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „Iespējas” 
papildināt ar punktu ”Izglītības sistēmas modernizācija 
informatizējot izglītības sistēmu un izmantojot IKT 
sniegtās iespējas visos mācību priekšmetos un 
mūžizglītības programmās”. 

 FM paskaidro, ka piedāvātā iespēja nav specifiska 
izglītībai, tā var attiekties uz jebkādu citu jomu. 
ĪUMEPLS piekrīt FM skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 

184.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „Iespējas”  
(skatīt iepriekš) 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „Iespējas” 
papildināt ar punktu ”Izveidoti pētniecības un IKT 
kompetences atbalsta centri”. 

 FM paskaidro, ka par iespēju ir jāizvirza ārējo, no 
programmas neatkarīgo, vai nākotnes faktoru – atbalsts 
ekselences centriem var tikt sniegts programmas 
ietvaros, t.sk. arī IKT. ĪUMEPLS piekrīt FM 
skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 

185.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „Iespējas”  
(skatīt iepriekš) 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „Iespējas” 
papildināt ar punktu ”IKT iespēju izmantošana MVU 
palielinās šo uzĦēmumu konkurētspēju”. 

 FM paskaidro, ka piedāvātā iespēja nav specifiska 
uzĦēmējdarbībai, tā var attiekties uz jebkādu citu jomu. 
ĪUMEPLS piekrīt FM skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 
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186.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „Iespējas”  
(skatīt iepriekš) 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „Iespējas” 
papildināt ar punktu ”Īstenojot informātikas 
apakšnozaru konverăenci iespējams uzlabot un attīstīt 
jaunus pakalpojumus un produktus”. 

 FM paskaidro, ka par iespēju ir jāizvirza ārējo, no 
programmas neatkarīgo, vai nākotnes faktoru – 
programma sniegs atbalstu IKT attīstībai, līdz ar to, šī 
nav iespēja, bet gan programmas rezultāts. ĪUMEPLS 
piekrīt FM skaidrojumam. 

Sk. NSID tekstu. 

187.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „Iespējas”  
(skatīt iepriekš) 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „Iespējas” 
papildināt ar punktu ”Sadarbība ar privāto sektoru 
stimulēs investīciju pieaugumu IKT jomā, datoru un 
interneta pieslēgumu iegādi”. 

 FM paskaidro, ka par iespēju ir jāizvirza ārējo, no 
programmas neatkarīgo, vai nākotnes faktoru – 
programma veicinās privātā kapitāla ieplūšanu IKT 
attīstībai, līdz ar to, šī nav iespēja, bet gan programmas 
rezultāts. ĪUMEPLS piekrīt FM skaidrojumam 

Sk. NSID tekstu. 

188.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „Draudi” 

- Elektronisko sakaru nozares monopolizācija  

- Digitālās plaisas palielināšanas  

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜu „3. Stratēăija” apakšsadaĜā „3.1. SVID analīze” 
jomā „Informācijas sabiedrība” ailē „Draudi” papildināt 
ar punktu ”Interneta latviskā satura, mašīntulkošanas 
(no/uz latviešu valodu) un speciālās literatūras trūkums 
rada apdraudējumu latviešu valodai”. 

 FM paskaidro, ka nekas neliecina par neveiksmēm šajā 
jomā, līdz ar to nesaskatām draudus valodas 
pastāvēšanai. Papildus šis faktors nav specifisks 

Sk. NSID tekstu. 
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informātikai, to varētu attiecināt arī uz grāmatu 
publicēšanu, kā arī jebkuru citu kultūras un tradīcijas 
nesēju (filmas, dziesmas utml). ĪUMEPLS piekrīt FM 
skaidrojumam. 

189.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

 

BM [02.12.2005 Nr. 2-11/5529] 

SVID analīzē (636.rindkopa): 

4.1. 1. jomā „demogrāfiskās tendences” precizēt sadaĜas 
„iespējas” pirmo teikumu – „atbalsta (materiālā un 
pakalpojumu) palielināšana ăimenēm ar bērniem sekmēs 
demogrāfiskās situācijas uzlabošanos”; 

4.2. 2. jomā „nodarbinātība un bezdarbs”:  

4.2.1.precizēt sadaĜas „iespējas” pirmo teikumu – 
„attīstīt alternatīvos sociālās aprūpes pakalpojumus”; 

4.2.2. papildināt  sadaĜu    „iespējas”   ar   jaunu 
punktu –   „attīstās pirmsskolas vecuma bērnu 
pieskatīšanas un aprūpes pakalpojumu sistēmu, īpašu 
uzsvaru liekot uz pirmsskolas izglītības iestāžu 
pakalpojumu attīstību; 

4.2.3.  papildināt   sadaĜu   „draudi”  ar     jaunu  
punktu  –   „bērnu  pieskatīšanas pakalpojumu 
nepieejamība neveicina vecāku atgriešanos darba tirgū. 

4.3. 3. jomā „izglītība un apmācība” papildināt sadaĜu 
„iespējas” ar jaunu punktu – „tālākizglītības un 
mūžizglītības sistēmas ieviešana, nodrošinot strādājošo 
atbilstību darba tirgus prasībām”; 

4.4. 4. jomā „veselības aprūpe”: 

4.4.1.  papildināt    sadaĜu    „vājās   puses”    ar   
jaunu   punktu   – „nepietiekama  pieejamība primārās 
veselības aprūpes pakalpojumiem; 

 4.4.2. papildināt sadaĜu „iespējas” ar jaunu 
punktu – „uzlabosies pieejamību primārās veselības 

Sk. NSID tekstu. 
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aprūpes pakalpojumiem, īpaši jauniešiem”; 

4.4.3. papildināt  sadaĜu  „draudi”  ar jaunu punktu –  
„liel ās rindas pie primārās aprūpes ārstiem, neveicina 
iedzīvotāju savlaicīgu vēršanos pēc palīdzības, kā 
rezultātā pieaug ielaisto saslimšanu skaits un pasliktinās 
jauniešu seksuālā un reproduktīvā veselība” . 

4.5. 5.jomā „inovācijas”: 

4.5.1. papildināt   sadaĜu   „iespējas” ar jaunu punktu 
–  „uzĦēmēju motivēšana veidot inovatīvu uzĦēmumus; 

4.5.2. papildināt sadaĜu „draudi” ar jaunu punktu – 
„uzĦēmumiem   ir   zema konkurētspēja ES tirgū”; 

4.6. 6. jomā „valsts / sabiedriskā pārvalde”: 

4.6.1. papildināt sadaĜu  „vājās  puses”  ar  jaunu  
punktu –  „valsts pārvaldes iestādes veic sev 
neraksturīgas funkcijas, piemēram, metodiski vadība un 
izglīto pakalpojumu sniedzējus”; 

4.6.2. papildināt   sadaĜu  „iespējas”   ar jaunu  punktu 
–  „netipisku valsts pārvaldes funkciju, piemēram, 
pakalpojumu sniedzēju metodiskā vadība un izglītošana, 
veikšana tiek deleăēta publisko pakalpojumu 
sniedzējiem”; 

4.6.3. papildināt    sadaĜu   „draudi”   ar   jaunu   
punktu    –  "valsts pārvaldes iestādes veic valsts 
pārvaldei neraksturīgas funkcijas”; 

4.7. 7. jomā „sabalansēta reăionu attīstība”: 

4.7.1. papildināt  sadaĜu   „vājās  puses” ar jaunu 
punktu –  „transporta pakalpojumu nepietiekamais 
nodrošinājums kavē iedzīvotāju pieejamību darba 
vietām un pakalpojumiem”; 

4.7.2. papildināt  sadaĜu   „iespējas”  ar  jaunu  punktu  
–   „vietējās  nozīmes transporta pakalpojumu 
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piedāvājumu attīstīšana”. 

BM nav pārstāvēta starpinstitūciju saskaĦošanas 
sanāksmē, līdz ar ko iebildums atbilstoši MK 
Kārt ības rullim tiek atsaukts. 

190.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635. paragrāfu) 

 

VeM: Lai nodrošinātu NSID saskaĦotību ar NAP SVID 
analīzes kolonnu „Stipras puses” par veselības aprūpes 
jomu papildināt ar tekstu:  

„- Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju attīstības programmā, kurā 
noteikts optimālais veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju skaits un izvietojums valstī, lai nodrošinātu 
veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, izmaksu 
efektivitāti un racionālu pieejamību pacientam; 

- Veselības aprūpes pakalpojumu centralizācija uzlabo 
sekundāro stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību; 

- Augsti kvalificēts un konkurētspējīgs darbaspēks 
veselības aprūpē; 

- Medicīniski zinātniskā potenciāla esamība un 
turpmākā izaugsme/attīstība valstī; 

- Noteikti stratēăiskie virzieni informācijas tehnoloăiju 
un telekomunikāciju attīstībai veselības aprūpes jomā.”. 

 FM paskaidro, ka 1. un 2. iebildums jau ir iekĜauts zem 
‘Veiksmīgi uzsākta veselības aprūpes sistēmas reforma’. 

3. iebildums ir petrunā ar apgalvojumiem analīzes 
sadaĜā, kur ir uzsvērts cilvēkresursu trūkums. 

4. iebildums daĜēji Ħemts vērā.  

5. iebildums nav specifisks veselībai – to varētu 
attiecināt arī uz jebkuru citu jomu.  

VeM piekrīt skaidrojumam. 

- Veiksmīgi uzsākta veselības aprūpes sistēmas reforma 

- Medicīniski zinātniskais potenciāls 
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191.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

 

VeM: [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Lai nodrošinātu NSID saskaĦotību ar NAP SVID 
analīzes kolonnu „Vājās puses” par veselības aprūpes 
jomu papildināt ar tekstu:     

„- Zems iedzīvotāju informētības līmenis par veselības 
uzturēšanu un veicināšanu; 

- Kvalificēta medicīniskā personāla aizplūšana uz 
ārzemēm; 

- Medicīniskā personāla aizplūšana no medicīnas 
nozares uz citām nozarēm; 

- Latvijā ir zemākais valsts veselības aprūpes 
finansējums Baltijas valstīs % no IKP, vieni no 
augstākajiem pacientu tiešajiem maksājumiem ES 
dalībvalstīs; 

- Pieaug izmaksas visai veselības aprūpes nozarei; 

- Ăimenes ārstu zemā proporcija ārstniecības personu 
vidū; 

- Vāja vidējā medicīnas personāla – ārstu palīgu, 
vecmāšu, sabiedrības veselības māsu iesaiste profilakses 
darbā; 

- Ăimenes ārstu, māsu skaits uz 10 000 iedzīvotāju ir 
viens no zemākajiem ES dalībvalstīs ; 

- Vāja NMP dienesta koordinācija, nepietiekošs NMP 
brigāžu skaits un ievērojamas atšėirības starp NMP 
brigāžu materiāltehnisko nodrošinājumu rajonos; 

- Latvijā ir būtiskas reăionālās atšėirības veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamības ziĦā; 

- Sabiedrības novecošanās (tai skaitā arī veselības 
aprūpes nozarē strādājošo); 

- Ierobežotais pieejamo resursu apjoms kavē veselības 

- Slikts iedzīvotāju veselības stāvoklis 

- Strauji pieaug arodslimību gadījumu skaits, augsts 
nelaimes gadījumu īpatsvars darbā 

- Primārās veselības aprūpes un neatliekamas 
medicīniskās palīdzības neatbilstoša kvalitāte un 
nelīdzvērtīga pieejamība  

- Veselības aprūpē nepietiekoši tiek uzsvērta veselības 
veicināšana un profilakse 

- Reproduktīvās veselības zema prioritāte 
demogrāfiskās situācijas aktualizācijas kontekstā 

- Strukturāla medicīniskā personāla neatbilstība 
nozares attīstības vajadzībām 
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aprūpes pakalpojumu tālāku attīstību, kā arī rada 
grūtības to uzturēšanai pašreizējā līmenī. Tādējādi tiek 
kavēta veselības aprūpes reformas realizācija, kas 
zināmā mērā ierobežo sabiedrības iespējas saĦemt 
nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus 

- Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras izveide ir uzsākta 
nesen, tādējādi šobrīd vēl ir pāragri gaidīt tās efektīvas 
darbības  rezultātus;  

- Nepietiekami efektīgi šobrīd tiek realizēti veselības 
veicināšanas pasākumi;  

- Informācijas un komunikācijas tehnoloăiju 
pielietošana Veselības aprūpē ir tikai attīstības stadijā; 

- Latvijas medicīnas zinātnes un pētniecības 
konkurētspēju pasaulē mazina fiziski un morāli 
novecojusī pētniecības infrastruktūra.”. 

 FM paskaidro: 

1. iebildums jau ir iekĜauts zem ‘Veselības aprūpē 
nepietiekoši uzsvērta profilakse’. 

2. iebildumā aptvertā problēma pastāv visās nozarēs. 

3. iebildums ir noraidāms, jo finansējuma apjoms pats 
par sevi nevar kalpot situācijas novērtēšanai – ir 
jāizmanto nevis ieguldījuma, bet iznākuma, rezultātu un 
ietekmes rādītājus.  

4. iebildums nav veselības nozarei specifisks faktors – 
inflācija ietekmē visas nozares. 

5. iebildums daĜēji Ħemts vērā. ‘Strukturālās medicīniskā 
personālā neatbilstība nozares attīstības vajadzībām.’ 
IekĜaujot arī zemākā medicīniskā personāla deficītu.  

6. iebildums jau ir iekĜauts zem ‘Veselības aprūpē 
nepietiekoši uzsvērta profilakse’. 
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7. iebildums jau ir iekĜauts zem ‘[...] neatbilstošā 
kvalitāte un pieejamība’ 

8. iebildums jau ir iekĜauts zem ‘[...] neatbisltošā 
kvalitāte un pieejamība’ 

9. iebildums nav veselības nozares specifiskā problēma.  

10. iebildums [Finansējuma trūkums] nav veselības 
aprūpes nozarei specifisks faktors.  

11. iebildums nav Ħemts vērā, jo SVID nav 
nepieciešams pamatot neveiksmes, bet gan vērtēt 
situāciju.  

12. iebildums daĜēji Ħemts vērā: ‘Veselības aprūpē 
nepietiekoši tiek uzsvērta veselības veicināšana un 
profilakse’ 

13. iebildums nav veselības sektoram specifiskā 
problēma.   

13. iebildums nav veselības sektoram specifiskā 
problēma.   

VeM piekrīt skaidrojumam. 

192.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635. paragrāfu) 

 

VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Lai nodrošinātu NSID saskaĦotību ar NAP SVID 
analīzes kolonnu „Iespējas” veselības aprūpes jomā 
papildināt ar vārdiem:  

„- Turpinot veselības aprūpes sistēmas reformas 
ieviešanu, tiks uzlabota sniedzamo veselības aprūpes 
pakalpojumu kvalitāte, tādējādi nodrošinot fiziski veselu 
darbaspēku, kas rada ekonomisko izaugsmi valstī.  

- Nodrošināt atbilstošas kvalitātes pakalpojumus, kā arī 
šo pakalpojumu līdzsvarotu pieejamību visa Latvijā, kas 
veicinās nodarbinātības iespēju paplašināšanos tieši 
reăionos 

- Uzlabojot sabiedrības izpratni par veselīgu dzīves 
veidu tiks veicināta darbaspēka kvalitāte 
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- Attīstīt profilaktisko pasākumu sistēmu; 

- Informēt iedzīvotājus par veselības uzturēšanu un 
savām tiesībām saĦemt valsts garantētos veselības 
aprūpes pakalpojumus; 

- Institucionāli, strukturāli, informatīvi un 
materiāltehniski vienota NMP dienesta izveide un NMP 
brigāžu optimizācija; 

- Primārās veselības aprūpes ārstu prakšu infrastruktūras 
attīstība, uzlabojot gan ārstniecisko, gan profilaktisko 
pakalpojumu sniegšanu. 

- Uz iedzīvotājiem orientēta, racionāla, efektīva un 
kvalitatīva veselības aprūpes nozares attīstība; 

- Informācijas tehnoloăiju izmantošana veselības 
aprūpes attīstībā, iespējas attīstīt e-veselības 
risinājumus; 

- Finanšu resursu pieaugums un investīciju piesaiste; 

- Stabila medicīnas zinātnes attīstība; 

-  izstrādāts un apstiprināts veselības nozares politikas 
plānošanas dokuments -  Ambulatorās un stacionārās 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības 
programma un izstrādāts programmas ieviešanas plāns. 
Abi dokumenti ir kā pamats veselības aprūpes 
integrācijai vienotā sistēmā, telpiskās struktūras tālākai 
attīstībai, tādā veidā nodrošinot veselības aprūpes 
attīstības stratēăisko mērėu sasniegšanu.”. 

 FM paskaidro, ka par iespēju ir jāizvirza ārējo, no 
programmas neatkarīgo, vai nākotnes faktoru – savukārt 
te ir pārfrāzētās vājas puses un potenciālo projektu 
nosaukumi, līdz ar to, šīs nav iespējas, bet gan 
potenciālie programmas rezultāti. VeM piekrīt 
skaidrojumam. 
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193.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu) 

 

VeM: Lai nodrošinātu NSID saskaĦotību ar NAP SVID 
analīzes kolonnu „Draudi” veselības aprūpes jomā 
papildināt ar vārdiem:  

„-Zema dzīvības un veselības vērtība;  

- Vidējā medicīniskā personāla trūkums turpina augt, 
pieaug ārsta darba apjoms un veselības aprūpes 
pakalpojumu izmaksas; 

- Medicīniskā personāla novecošanās; 

- Zems informācijas tehnoloăiju izmantošanas līmenis 
veselības aprūpes sistēmā; 

- Neapmierinošais iedzīvotāju veselības stāvoklis kavē 
ekonomisko izaugsmi un tautas attīstību kopumā; 

- Sakarā ar medicīnas zinātnes attīstību, tehnoloăiju 
attīstību un pakalpojumu sadārdzināšanos, pieaug 
izmaksas visai veselības aprūpes nozarei.”. 

FM paskaidro:  

1. iebildumam nav skaidra būtība.  

2. iebildumas nav nākotnes faktors, bet gan pārfrāzētā 
vāja puse.  

3. iebildums nav nozarei specifiska problēma.  

4. iebildums nav Ħemams vērā - jācer, ka zinātnes 
attīstībai būs pretējais – izmaksu samazināšanas efekts.  

- Pacientu tiešo maksājumu pieaugums liedz savlaicīgu 
veselības aprūpi arvien lielākam skaitam Latvijas 
iedzīvotāju 

194.  638. paragrāfs 

NSID stratēăija balstās uz pamatnostādnēm, kas 
ietvertas KSV, NAP, LNLP, TVS. 

639. paragrāfs 

NSID stratēăija ir vērsta uz efektīvu SF un KF 
finansējuma piesaistīšanu valsts ekonomiskās un 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

NSID stratēăijā nepietiekami uzsvērta teritoriju 
līdzsvarota attīstība. Stratēăija nevar būt vērsta tikai uz 
efektīvu Struktūrfondu (turpmāk – SF) un Kohēzijas 
fonda (turpmāk – KF) līdzekĜu piesaistīšanu. Līdz ar to, 
lūdzam precizēt 3.2. sadaĜu, ievietojot starp 638. un 639. 
rindkopu tekstu šādā redakcijā: „NSID stratēăijas 

NSID stratēăija ir vērsta uz efektīvu SF un KF 
finansējuma piesaistīšanu valsts ekonomiskās un 
sociālās attīstības, kā arī teritorijas līdzsvarotas attīstības 
veicināšanai tādā veidā virzoties uz kopīgo valsts 
attīstības mērėu sasniegšanu un ES līmenī noteikto 
izaugsmes un nodarbinātības (Lisabonas), kā arī 
ilgtspējīgas attīstības (Gēteborgas) stratēăiju īstenošanu. 
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sociālās attīstības veicināšanai tādā veidā virzoties uz 
valsts attīstības mērėu sasniegšanu un tajā pašā laikā 
atbalstot ES līmenī noteikto izaugsmes un 
nodarbinātības (Lisabonas), kā arī ilgtspējīgas 
attīstības (Gēteborgas) stratēăiju īstenošanu. 

pamatā ir teritoriju līdzsvarotas attīstības modelis, kas 
vērsts uz pilsētu salīdzinošo priekšrocību stiprināšanu un 
to izmantošanu, lai veicinātu pilsētu un apkārtējo 
teritoriju attīstību.” 

 Precizēts teksts sadaĜā „3.2 NSID stratēăija”. 

 

 

195.  3.2.1.sadaĜa „Stratēăijas pamatprincipi” (sākot ar 
641.paragrāfu) 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

NSID stratēăijas daĜā iekĜautā SVID analīze kā vājo pusi 
zinātnes jomai norāda nepietiekamu sadarbību starp 
ražošanu un zinātniskajām institūcijām, tāpēc 
nepieciešams uzsvērt valsts – privātās partnerības 
veicināšanas nozīmi SF un KF ieviešanā nākamajā 
programmēšanas periodā. 2004.-2006.gada 
programmēšanas periodā tika uzsākts darbs pie 
partnerības principa ieviešanas, arī turpmāk virknē SF 
atbalstīto jomu var tikt sagatavoti un īstenoti projekti 
partnerībā. ĥemot vērā, ka partnerība ir viens no ES 
politikas pamatprincipiem, lūdzam papildināt 
3.2.sadaĜas „NSID stratēăija” punktu „Stratēăijas 
pamatprincipi” ar jaunu pamatprincipu un skaidrojumu 
šādā redakcijā: „Partnerība - jāveicina visos politikas 
veidošanas līmeĦos, no situācijas analīzes un politikas 
mērėu formulēšanas līdz konkrētu politikas iniciatīvu 
ieviešanai un projektu īstenošanai”. 

3.2.1.sadaĜā „Stratēăijas pamatprincipi” iekĜauta 
rindkopa par valsts un privātās partnerības principu. 

196.  3.2.1.sadaĜa „Stratēăijas pamatprincipi” (sākot ar 
641.paragrāfu) 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Tā kā NSID ietvaros ir būtiski pieminēt valsts un 
privātās partnerības sniegtās priekšrocības un 
pielietošanas nepieciešamību, starp dokumenta 150. un 
151. veidot jaunu rindkopu ar sekojošu tekstu (vai arī 
iekĜaut šo paragrāfu NSID startēăijas sadaĜā 3.2.1. 
“Stratēăijas pamatprincipi”): 

Valsts un privātā partnerība - ierobežotie valsts un 
pašvaldību budžeta līdzekĜi publisko investīciju projektu 
īstenošanai nozīmē nepietiekamu infrastruktūras 
uzturēšanu un attīstību, kas tautsaimniecībā rada 
negatīvas sekas, samazinot sabiedriskā sektora 
efektivitāti, valsts pamatlīdzekĜu vērtību un to 
ekonomisko atdevi. Meklējot iespējamos resursus 
tālākai infrastruktūras un sniegto pakalpojumu attīstībai 
ir attīstījies publiskā un privāta sektora sadarbības 
modelis – valsts un privātā partnerība (VPP), kur 
pamatā ir šā modeĜa spēja apvienot abu sektoru stiprās 
puses, izmantojot privātā komersanta jaunievedumu 
spējas pakalpojumu sniegšanā un racionāli lietojot valsts 
budžeta līdzekĜus. Bez tam, ierobežotā publiskā 
finansējuma apjoma dēĜ ir nepieciešams veicināt esošo 
līdzekĜu efektīvu apsaimniekošanu un izlietojumu, 
izmantojot privātā sektora priekšrocības. Līdz ar to arī 
SF un KF apguvē jāveicina VPP pielietojums. 
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„Lai sekmīgi atrisinātu infrastruktūras deficītu pie 
ierobežotas publisko līdzekĜu pieejamības, pēdējos 
desmit gados visā pasaulē un arī ES valstīs mēăina rast 
risinājumus sekmīgai publisko pakalpojumu sniegšanai, 
infrastruktūras attīstīšanai un uzturēšanai, kas veicinātu 
ekonomisko izaugsmi un nodrošinātu sabiedrības 
labklājību. Ierobežotie valsts budžeta līdzekĜi publisko 
investīciju projektu īstenošanai nozīmē nepietiekamu 
infrastruktūras uzturēšanu un attīstību, kas 
tautsaimniecībā rada negatīvas sekas, samazinot 
sabiedriskā sektora efektivitāti, valsts pamatlīdzekĜu 
vērtību un to ekonomisko atdevi. Meklējot iespējamos 
resursus tālākai infrastruktūras un sniegto pakalpojumu 
attīstībai ir attīstījies publiskā un privāta sektora 
sadarbības modelis – valsts un privātā partnerība (VPP), 
kur pamatā ir šā modeĜa spēja apvienot abu sektoru 
stiprās puses, izmantojot privātā komersanta 
jaunievedumu spējas pakalpojumu sniegšanā un 
racionāli lietojot valsts budžeta līdzekĜus. Bez tam, 
ierobežotā publiskā finansējuma apjoma dēĜ ir 
nepieciešams veicināt esošo līdzekĜu efektīvu 
apsaimniekošanu un izlietojumu, izmantojot privātā 
sektora priekšrocības. Kā rāda Lielbritānijas Valsts 
Kases pieredze, VPP modeĜa izmantošana visā projekta 
dzīves ciklā rada ietaupījumus 17% apmērā, 
salīdzinājumā ar šī projekta īstenošanu tradicionālajā 
publiskā kapitāla iepirkumā. 78% VPP projektu, 
salīdzinājumā ar 27% tradicionālā publiskā kapitāla 
projektu, tiek pabeigti laikā. VPP kā viens no 
infrastruktūras nodrošināšanas mehānismiem ir minēts 
arī Lisabonas stratēăijas integrētajās vadlīnijās. Latvijā 
VPP var tikt pielietots visā tautsaimniecības sektoru 
spektrā. ES visbiežāk VPP projekti tiek realizēti 
sektoros, kas prasa apjomīgas publiskā sektora 
investīcijas, - transporta, vides, enerăētikas, tūrisms, 
veselības, izglītības nozarēs u.c. sektoros.” 
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3.2.1.sadaĜā „Stratēăijas pamatprincipi”  iekĜauta 
rindkopa par valsts un privātās partnerības principu, to 
redakcionāli precizējot . 

 

197.  646. paragrāfs 

Cilvēku resursu jomā Latvijai jārēėinās ar 
nelabvēlīgu demogrāfisko situāciju, zemu 
nodarbinātības līmeni, augstiem bezdarba rādītājiem 
un sociālās atstumtības riskiem, kas norāda uz 
esošām vai potenciālām darbaspēka resursu 
problēmām. Efektīvu cilvēku resursu izmantošanu 
varētu traucēt neatbilstība starp darbaspēka 
piedāvājumu un pieprasījumu, kuras cēlonis ir 
nepilnības izglītības sistēmā. Savukārt, kopējo 
cilvēka resursa kvalitāti apdraud sliktais sabiedrības 
veselības stāvoklis. Tā kā valsts attīstības stratēăija 
tiek būvēta uz pieĦēmumu, ka galvenais attīstības 
resurss ir zināšanas un cilvēks kā šo zināšanu 
turētājs, tad priekšnoteikumu radīšana cilvēku resursa 
efektīvai izmantošanai un tā attīstībai jākĜūst par 
vienu no NSID stratēăijas centrālajiem elementiem. 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜā „3.2. NSID stratēăija” pie jautājuma „Stratēăijas 
saikne ar SVID analīzi” 646.punktā teikumu „..Tā kā 
valsts attīstības stratēăija tiek būvēta uz pieĦēmumu, ka 
galvenais attīstības resurss ir zināšanas un cilvēks kā šo 
zināšanu turētājs, tad priekšnoteikumu radīšana cilvēku 
resursa efektīvai izmantošanai un tā attīstībai jākĜūst par 
vienu no NSID stratēăijas centrālajiem elementiem” 
nomainīt ar teikumu „Tā kā valsts attīstības stratēăija 
tiek veidota saskaĦā ar LR Saeimas apstiprinātā 
ilgtermiĦa dokumenta „Latvijas izaugsmes modelis: 
Cilvēks pirmajā vietā” nostādnēm, tad priekšnoteikumu 
radīšana cilvēku resursa efektīvai izmantošanai un tā 
attīstībai jākĜūst par vienu no NSID stratēăijas 
centrālajiem elementiem.” 

Precizēts teksts sadaĜā „3.2.2. Stratēăijas saikne ar SVID 
analīzi”. 

198.  646. paragrāfs (skatīt iepriekš) 

 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Rindkopā nr. 646 otro teikumu izteikt šādā redakcijā:  

„Efektīvu cilvēku resursu izmantošanu varētu traucēt 
neatbilstība starp darbaspēka piedāvājumu un 
pieprasījumu un darbaspēka kvalifikācijas neatbilstība 
darba tirgus prasībām, kuras cēlonis ir nepilnības 
izglītības un darba tirgus prognozēšanas sistēmā.” 

FM skaidro, ka darba tirgus prasības nepastāv atrauti no 
darbaspēka pieprasījuma. EM piekrīt FM viedoklim un 
atsauc komentāru.  

Cilvēku resursu jomā Latvijā jārēėinās ar nelabvēlīgu 
demogrāfisko situāciju, zemu nodarbinātības līmeni, 
augstiem bezdarba rādītājiem un sociālās atstumtības 
riskiem, kas norāda uz esošām vai potenciālām 
darbaspēka resursu problēmām. Tendences darbaspēka 
tirgū arī rāda, ka Latvijas darbaspēks nav gatavs strādāt 
par zemajām algām, kādas tiek piedāvātas 
nekvalificētam darbaspēkam un darbaspēkam valsts 
sektorā. Tajā pašā laikā šim darbaspēkam trūkst 
prasmes, iemaĦas, informācijas un mobilitātes iespēju, 
lai aizpildītu tukšās kvalificētās darba vietas. Efektīvu 
cilvēku resursu izmantošanu varētu traucēt neatbilstība 
starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu, kuras 
cēlonis ir nepilnības izglītības sistēmā. Savukārt, kopējo 
cilvēka resursa kvalitāti apdraud sliktais sabiedrības 
veselības stāvoklis. Tā kā valsts attīstības stratēăija tiek 
veidota saskaĦā ar LR Saeimas apstiprinātā ilgtermiĦa 
dokumenta „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks 
pirmajā vietā” nostādnēm, tad priekšnoteikumu radīšana 
cilvēku resursa efektīvai izmantošanai un tā attīstībai ir 
vienu no NSID stratēăijas centrālajiem elementiem. 

199.  647. paragrāfs ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] Tautsaimniecības attīstības ziĦā Latvija ir daudz guvusi 
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Tautsaimniecības attīstības ziĦā Latvija ir daudz 
guvusi no integrācijas Eiropā, piekĜūstot tirgiem, 
sakārtojot uzĦēmējdarbību regulējošo likumdošanu. 
Tomēr, ekonomiskā aktivitāte vēl jo projām ir zema, 
uzĦēmumu konkurētspēja ierobežota, ekonomika 
šobrīd pamatā balstās uz tradicionālajām nozarēm, 
kurām raksturīga augsta darbaspēka un dabas resursu 
intensitāte, kā arī zema pievienotā vērtība. Lai arī ir 
atsevišėas nozares, kurās Latvijā ir zinātnes un 
pētniecības, kā arī inovāciju un zināšanu ietilpīgas 
ražošanas potenciāls, to īpatsvars ekonomikā šobrīd 
ir pārak mazs. Virzību uz „jauno ekonomiku” Latvijā 
šobrīd kavē nepietiekamā zināšanu pārneses un 
inovācijas. Līdz ar to NSID stratēăijai īpaša 
uzmanība jāpievērš tiem attīstības nosacījumiem, kas 
stimulētu ekonomiskās aktivitātes un konkurētspējas 
pieaugumu, ekonomikas restrukturizāciju un virzību 
uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku. 

SadaĜā „3.2. NSID stratēăija” pie jautājuma „Stratēăijas 
saikne ar SVID analīzi” 647.punktā teikumu aiz vārdiem 
„Virz ību uz „jauno ekonomiku” Latvijā šobrīd kavē 
nepietiekamā zināšanu pārnese un inovācijas” papildināt 
ar vārdiem „.., kā arī nepietiekama IKT radīto iespēju un 
līdzekĜu izmantošana”. 

 Precizēts teksts sadaĜā „3.2.2. Stratēăijas saikne ar 
SVID analīzi”. 

no integrācijas Eiropā, piekĜūstot tirgiem, sakārtojot 
uzĦēmējdarbību regulējošo likumdošanu. Tomēr, 
ekonomiskā aktivitāte vēl jo projām ir zema, uzĦēmumu 
konkurētspēja ierobežota, ekonomika šobrīd pamatā 
balstās uz tradicionālajām nozarēm, kurām raksturīga 
augsta darbaspēka un dabas resursu intensitāte, kā arī 
zema pievienotā vērtība. Lai arī ir atsevišėas nozares, 
kurās Latvijā ir zinātnes un pētniecības, kā arī inovāciju 
un zināšanu ietilpīgas ražošanas potenciāls, to īpatsvars 
ekonomikā šobrīd ir pārak mazs. Virzību uz „jauno 
ekonomiku” Latvijā šobrīd kavē nepietiekamā zināšanu 
pārneses un inovācijas, kā arī nepietiekama IKT radīto 
iespēju un līdzekĜu izmantošana. Līdz ar to NSID 
stratēăijai īpaša uzmanība jāpievērš tiem attīstības 
nosacījumiem, kas stimulētu ekonomiskās aktivitātes un 
konkurētspējas pieaugumu, ekonomikas 
restrukturizāciju un virzību uz zināšanu ietilpīgu 
ekonomiku. 

200.  648.paragrāfs 

Latvijā kopumā ir labvēlīgi priekšnoteikumi 
līdzsvarotai un ilgspējīgai attīstībai, piemēram, 
kvalitatīva, ekoloăiski tīra un nepārblīvēta vide, 
apmierinošs vietējo dabas resursu stāvoklis, optimāls 
transporta infrastruktūras izvietojums. Tajā pašā laikā 
ekonomikas tālāku izaugsmi un teritorijas līdzsvarotu 
attīstību apdraud infrastruktūras nolietojums, vai 
neatbilstība ekonomikas izaugsmes radītajām 
kvalitātes prasībām, sabiedrisko pakalpojumu zemā 
kvalitāte un ierobežotā pieejamība. NSID stratēăija ir 
vērsta uz to, lai mazinātu risku, ka infrastruktūras un 
sabiedrisko pakalpojumu nepilnības sāk traucēt 
tautsaimniecības tālāku straujo izaugsmi, kā arī 
negatīvi ietekmēt cilvēku dzīves kvalitāti dažādās 
valsts teritorijas daĜās. 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

Lūdzam 648. rindkopas teikumu: „Latvijā kopumā ir 
labvēlīgi priekšnoteikumi līdzsvarotai un ilgtspējīgai 
attīstībai, piemēram, kvalitatīva un nepārblīvēta vide, 
apmierinošs vietējo dabas resursu stāvoklis, optimāls 
transporta infrastruktūras izvietojums” aizvietot ar 
tekstu šādā redakcijā: ”Latvij ā kopumā ir labvēlīgi 
priekšnoteikumi līdzsvarotai un ilgtspējīgai attīstībai, 
piemēram, vienmērīgs pilsētu izvietojums valsts 
teritorijās, kas ir policentriskas valsts attīstības 
priekšnosacījums, kvalitatīva un nepārblīvēta vide, 
apmierinošs vietējo dabas resursu stāvoklis, optimāls 
transporta infrastruktūras izvietojums”. 

 Precizēts teksts sadaĜā „3.2.2. Stratēăijas saikne ar 
SVID analīzi”. 

Latvijā kopumā ir labvēlīgi priekšnoteikumi līdzsvarotai 
un ilgtspējīgai attīstībai, piemēram, vienmērīgs pilsētu 
izvietojums valsts teritorijās, kas ir policentriskas valsts 
attīstības priekšnosacījums, kvalitatīva un nepārblīvēta 
vide, apmierinošs vietējo dabas resursu stāvoklis, 
optimāls transporta infrastruktūras izvietojums Tajā pašā 
laikā ekonomikas tālāku izaugsmi un teritorijas 
līdzsvarotu attīstību apdraud infrastruktūras nolietojums, 
vai neatbilstība ekonomikas izaugsmes radītajām 
kvalitātes prasībām, sabiedrisko pakalpojumu zemā 
kvalitāte un ierobežotā pieejamība. NSID stratēăija ir 
vērsta uz to, lai mazinātu risku, ka infrastruktūras un 
sabiedrisko pakalpojumu nepilnības sāk traucēt 
tautsaimniecības tālāku straujo izaugsmi, kā arī negatīvi 
ietekmēt cilvēku dzīves kvalitāti dažādās valsts 
teritorijas daĜās. 
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201.  649. paragrāfs 

SF un KF atbalsta 2007.-2013.gadā vispārīgais 
mērėis ir panākt ātrāku valsts ekonomikas izaugsmi 
un tuvošanos ES dalībvalstu vidējam labklājības 
līmenim. Šis mērėis ir mērāms, kā vēlme sasniegt ES 
dalībvalstu vidējo iekšzemes kopprodukta (IKP) 
līmeni uz vienu iedzīvotāju. Lai šo rādītāju sasniegtu, 
Latvijai būtu 2007.-2013. gados būtu jācenšas 
saglabā stabils IKP pieauguma temps 6-8% līmenī 
ikgadēji. Mērėa sasniegšanai 2005. – 2008.gadā 
jāpaaugstina nodarbinātības līmeni līdz 65%, tajā 
skaitā, sieviešu – līdz 61% un vecākiem cilvēkiem – 
līdz 48%. Minētais izaugsmes mērėis ir sasniedzams 
balstoties uz pieĦēmumu, ka galvenais valsts 
attīstības dzinējspēks ir tās iedzīvotāju zināšanas un 
gudrība. Līdztekus prioritāri ir panākt pēc iespējas 
ātrāku pāreju no pašreizējā valsts ekonomikā 
dominējošā modeĜa, kas balstīts uz lēta darbaspēka 
izmantošanu un produkciju ar zemu pievienoto 
vērtību, uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku. 

VKanc [02.12.2005 Nr. 56 / VSS - 1665] 

Ierosinām paredzēt tādus mērėa sasniedzamības 
rādītājus, lai novērtētu pieĦēmumu, ka galvenais valsts 
attīstības dzinējspēks ir iedzīvotāju zināšanas un 
prasmes. 

VKanc atsauc iebildumu, piekrītot FM nostājai, ka šajā 
dokumenta izstrādes stadijā nav prasīts kvantificēt 
sasniedzamos mērėus. Indikatoru noteikšana veicama 
OP izstrādes gaitā, nosakot katras OP sasniedzamos 
mērėus. 

202.  649. paragrāfs 

(skatīt iepriekš) 

NTSP [05.12.2005 Nr. AN-05-05/345] 

Punktā 649 norādīts, ka SF un KF atbalsta vispārīgais 
mērėis ir panākt ātrāku valsts ekonomikas izaugsmi un 
tuvošanos ES dalībvalstu vidējam labklājības līmenim, 
vienlaicīgi ir norādīts, ka to var sasniegt balstoties uz 
pieĦēmumu, ka galvenais valsts attīstības dzinējspēks ir 
tās iedzīvotāju zināšanas un gudrība. Uzskatam, ka 
labklājības pamatā ir ne tikai zināšanas un iedzīvotāju 
gudrība, bet arī vienlaicīgi integrēta un sabalansēta 
sociāli ekonomiskā politika, pieejamība utt..   

 FM paskaidro, ka teikumu jāskata kontekstā. 
Nākamajās rindkopās ir pateikts arī par citām politikas 
komponentēm. NTSP piekrīt FM viedoklim un atsauc 

SF un KF atbalsta uzdevums 2007.-2013.gados ir 
veicināt ātrāku valsts ekonomisko izaugsmi un 
tuvošanos ES dalībvalstu vidējam labklājības līmenim. 
Šis mērėis ir mērāms, kā vēlme sasniegt ES dalībvalstu 
vidējo iekšzemes kopprodukta (IKP) līmeni uz vienu 
iedzīvotāju. Lai šo rādītāju sasniegtu, Latvijai būtu 
2007.-2013. gados būtu jācenšas saglabā stabils IKP 
pieauguma temps 6-8% līmenī ikgadēji. Mērėa 
sasniegšanai jau 2005. – 2008.gadā jāpaaugstina 
nodarbinātības līmeni līdz 65%, tajā skaitā, sieviešu – 
līdz 61% un vecākiem cilvēkiem – līdz 48%.  

Lai Latvija varētu panākt pārējo ES attīstībā, ar fondu 
palīdzību ir jāīsteno valsts attīstības stratēăija, ko 
valdība noteikusi Nacionālajā attīstības plānā. NAP 
valsts attīstības stratēăijas priekšplānā izvirza izglītotu, 
radošu un uzĦēmīgu cilvēku, kā Latvijas nākotnes 
veidotāju, bet kā galvenais mērėi nosaka veicināt 
izglītību un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un 
tehnoloăiskai izcilībai. Līdz ar to SF un KF atbalsts 
2007.-2013. gados primāri tiks virzīts uz iedzīvotāju 
izglītību, uzĦēmumu tehnoloăisko izcilību un elastību, 
kā arī zinātnes un pētniecības attīstību, lai veicinātu 
zināšanu ietilpīgas ekonomikas veidošanos valstī. 
Līdztekus šim stratēăiskajam mērėim svarīgi ir 
nodrošināt to, ka ar SF un KF atbalstu tiek stiprināti arī 
citi nepieciešamie priekšnoteikumi ilgspējīgai 
ekonomiskai attīstībai un cilvēku dzīvei Latvijā kopumā.  
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iebildumu. 

203.  649. paragrāfs 

(skatīt iepriekš) 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Rindkopā nr. 649 aizstāt vārdu „gudrība” ar 
„konkurētspēja.” 

 FM paskaidro, ka vārds „gudrība” izmantots, 
atsaucoties uz citu dokumentu. EM piekrīt FM 
viedoklim.  

204.  649. paragrāfs 

(skatīt iepriekš) 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

Lūdzam precizēt NSID stratēăijas vispārīgo mērėi, 
uzsverot ilgtspējīgas attīstības un dzīves kvalitātes 
paaugstināšanu. 

Piedāvājam to izteikt šādā redakcijā: „Īstenojot 
līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības modeli, panākt 
valsts ekonomikas izaugsmi un dzīves kvalitātes 
paaugstināšanu.” 

 FM paskaidro, ka mērėim ir jābūt izteiktām konkrētāk 
un jābūt izmēram un salīdzināmam [piem., ar ES vidējo 
rādītāju]. RAPLM piekrīt FM viedoklim. 

 

205.  651.paragrāfs 

Lai sasniegtu augstāk minēto vispārējo mērėi SF un 
KF investīcijas tiek plānotas atbilstoši trim 
tematiskām asīm: 

- cilvēku resursu attīstība un efektīva izmantošana; 

- konkurētspējas palielināšana un virzība uz zināšanu 
ietilpīgu ekonomiku; 

- sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras 
uzlabojumi kā priekšnoteikums valsts un tās 
teritorijas līdzsvarotai attīstībai. 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

ĥemot vērā, ka horizontālās jomas ir pārsektorālas 
jomas, tās nevar tikt nodalītas no nozaru jautājumiem. 
Līdz ar to, lūdzam svītrot 652. rindkopu, bet 
651.rindkopu papildināt, uzsverot, ka visās trīs 
tematiskajās asīs jāsaglabā un jāatspoguĜo integrēta 
pieeja par horizontālajām prioritātēm. 

Piedāvājam 651. rindkopu „Lai sasniegtu augstākminēto 
vispārējo mērėi SF un KF investīcijas tiek plānotas 
atbilstoši trim tematiskajām asīm:” izteikt šādā 
redakcijā: „Lai sasniegtu augstāk minēto vispārējo mērėi 
SF un KF investīcijas tiek plānotas atbilstoši trim 

Lai sasniegtu augstāk minēto vispārējo mērėi SF un KF 
investīcijas tiek plānotas atbilstoši trim tematiskām 
asīm: 

- cilvēku resursu attīstība un efektīva izmantošana; 

- konkurētspējas palielināšana un virzība uz zināšanu 
ietilpīgu ekonomiku; 

- sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras uzlabojumi 
kā priekšnoteikums valsts un tās teritorijas līdzsvarotai 
attīstībai. 
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652.paragrāfs 

Paralēli šīm trim tematiskajām asīm SF un KF 
apguvē svarīgas ir arī horizontālās prioritātes, tādas 
kā, teritorijas līdzsvarota attīstība, 
makroekonomiskās stabilitātes, vienādu iespēju, 
ilgtspējīgas attīstības veicināšana, kā arī informācijas 
sabiedrības attīstība. 

tematiskām asīm, kas īstenojamas ievērojot horizontālos 
mērėus – policentriska valsts attīstība, 
makroekonomiskā stabilitāte, vienādu iespēju, 
ilgtspējīga attīstība, informācijas sabiedrības attīstība”. 

ĪUMEPLS: Atbalstam Reăionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas ierosinājumus NSID 
projekta 3.2..sadaĜas 651. paragrāfam, minot, ka 
investīcijas tiek plānotas atbilstoši trim tematiskajām 
asīm, kas īstenojamas ievērojot horizontālos mērėus, tai 
skaitā, informācijas sabiedrības attīstību. 

 FM paskaidro, ka esošais teksts adekvāti atspoguĜo 
programmas veidošanas un paredzamo atbalsta 
ieviešanas kontekstu, proti, tematiskās asis nosaka 
investīciju būtību, savukārt, horizontālās prioritātes tiek 
izmantotas ieviešot iniciatīvas un vērtējot projektus.  
RAPLM piekrīt FM viedoklim. 

Līdztekus šīm trim tematiskajām asīm SF un KF apguvē 
svarīgas ir arī horizontālās prioritātes, tādas kā, 
teritorijas līdzsvarota attīstība, makroekonomiskās 
stabilitātes, vienādu iespēju, ilgtspējīgas attīstības 
veicināšana, kā arī informācijas sabiedrības attīstība. 

 

 

206.  654. paragrāfs 

Nepieciešamība saglabāt nodarbinātības līmeĦa 
pieauguma tempus un sasniegt 2010. gadā 67% 
nodarbinātības līmeni, pieprasa, lai Latvija īstenotu 
iekĜaujoša darba tirgus veicināšanas pasākumus. Ar 
mērėi maksimāli izmantot kā valsts attīstības resursu 
visu darba spējas vecumā esošo iedzīvotāju grupu, 
svarīgi ir piesaistīt SF atbalstu, lai veicinātu 
bezdarbnieku, īpaši, jauniešu bezdarbnieku, darba 
meklētāju, sociālās atstumtības riska grupu 
atgriešanos un integrāciju darbaspēka tirgū, kā arī 
stimulētu pirmspensijas vecuma cilvēku ekonomisko 
aktivitāti. Šī mērėa sasniegšanai nepieciešams gan 
uzlabot un dažādot aktīvo nodarbinātības pasākumu 
klāstu un kvalitāti, gan attīstīt tādu sociālo 
pakalpojumu sistēmu, kas atĜautu mērėa grupām 
labāk iesaistīties darbaspēka tirgū. Jebkāda veida 
diskriminācijas izskaušana darbaspēka tirgū ir 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Lūdzam papildināt sadaĜu 3.2.3.1. „Tematiskā ass Nr. 1 
– cilvēku resursu attīstība un efektīva izmantošana,” 
papildinot 654. rindkopu ar šādu norādi: 

„Tāpat nepieciešams sekmēt uzĦēmumos notiekošo 
pārkvalifikāciju un tālākizglītību, atbalstu uzĦēmumu 
darbinieku kvalifikācijas celšanai dažādās apmācību 
programmās un kursos, kā arī jāveicina uzĦēmumu 
atbalsts saviem darbiniekiem akadēmiskās izglītības 
iegūšanai.” 

Papildināts teksts sadaĜā „3.2.3.1. Tematiskā ass Nr. 1 – 
cilvēku resursu attīstība un efektīva izmantošana”. 

 

Latvija ir apĦēmusies sasniegt Lisabonas stratēăijā 
nospraustos nodarbinātības mērėus: pilna nodarbinātība, 
darba apstākĜu kvalitāte un produktivitāte, kā arī 
sociālās atstumtības novēršana.  Vienlaicīgi NAP kā 
prioritāti izvirza atbalstu izglītotam un radošam 
cilvēkam, kam pamatā ir šādi rīcības virzieni : 

� kvalitatīva pamatizglītība, obligāta vidējā un 
pieejama augstākā izglītība; 

� izglītības infrastruktūras modernizācija; 

� darbaspēka sagatavošana atbilstoši darba tirgus 
pieprasījumam; 

� cilvēka radošā potenciāla pilnvērtīga 
izmantošana un attīstīšana mūža garumā. 

ĥemot vērā to, ka NSID stratēăija atzīst izglītību un 
zināšanas kā svarīgāko resursu, uz kura valsts var balstīt 
tālāko ekonomisko izaugsmi, kā arī to, ka demogrāfiskā 
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efektīvs pasākums nodarbinātības līmeĦa celšanai. 
Līdztekus jāmin arī nepieciešamība samazināt 
nelabvēlīgās atšėirības nodarbinātības un bezdarba 
rādītājos starp dažādām valsts teritorijas daĜām. 

situācija rāda, ka cilvēku resursi kvantitatīvi valstī 
tuvākajās desmitgadēs nepieaugs, lielākā uzmanība 
2007.-2013. gadu periodā jāpievērš esošo cilvēku 
resursu efektīvai izmantošanai un tālākai attīstībai. 

Cilvēku resursa efektīvai izmantošanai svarīgs 
nosacījums ir iedzīvotāju nodrošinājums ar atbilstošu 
izglītību un prasmēm un jaunā darbaspēka sagatavošana. 
2007.-2013. gados svarīgākais uzdevums ir panākt 
izglītības sistēmas atbilstību mainīgajām baspēka tirgus 
prasībām, kā arī tās spēju sagatavot darbaspēku 
atbilstoši nākotnes ekonomikas attīstības tendencēm un 
virzībai uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku. Tā 
sasniegšanai ir nepieciešami būtiski uzlabojumi gan 
izglītības kvalitātē, gan pieejamībā, tajā skaitā, izglītības 
pieejamībā sociālās atstumtības riska grupām. Kvalitātes 
uzlabojumi izglītībā prasa būtisku SF atbalstu gan 
izglītības satura, infrastruktūras, materiāli tehniskā 
nodrošinājuma (mācību līdzekĜi, aprīkojums, iekārtas, 
aparatūra). Vienlīdz svarīga ir mācību spēku kontingenta 
un kvalifikācijas uzlabošana, bet īpaši akadēmiskā un 
pielietojamās zinātnes personāla atjaunošana. Šajā jomā 
atbalstam sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras 
uzlabojumiem (trešā tematiskā ass) un investīcijām 
cilvēku kapitālā (pirmā tematiskā ass) jābūt savstarpēji 
koordinētiem un papildinošiem. Lai veicinātu visas 
valsts teritorijas attīstību, nostiprināmi ir arī cilvēku 
kapitāla izaugsmes centri ārpus Rīgas.  

Vienlīdz svarīga ir veicināt ekonomiski aktīvo cilvēku 
kvalifikācijas celšanu un pilnveidošanu, tādā veidā ceĜot 
individuālu uzĦēmumu un valsts kopējo konkurētspēju. 
Tas veicams sekmējot uzĦēmumos notiekošo 
pārkvalifikāciju un tālākizglītību, atbalstu uzĦēmumu 
darbinieku kvalifikācijas celšanai dažādās apmācību 
programmās un kursos, kā arī jāveicina uzĦēmumu 
atbalsts saviem darbiniekiem akadēmiskās izglītības 
iegūšanai. Darbaspēka produktivitātes un ekonomiskās 



 

FMProt_170106; Starpministriju (starpinstitūciju)  sanāksmes protokols par programmas projektu „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 
2013.gada periodam projekts” 
 

157 

aktivitātes veicināšanai SF atbalsts svarīgs arī izglītībai 
un motivācijas pasākumiem uzĦēmējdarbības 
uzsācējiem. Šajā jomā atbalstam konkurētspējas 
palielināšanā (otrā tematiskā ass) un investīcijām 
cilvēkresursu attīstībā jābūt savstarpēji koordinētiem un 
papildinošiem. 

207.  656. paragrāfs 

Svarīgs apstāklis tautsaimniecības nodrošināšanā ar 
darbaspēku ir arī iedzīvotāju veselība. Ar SF 
palīdzību īstenojot gan preventīvus pasākumus, gan 
arī pasākumus, kas vērsti uz veselības aizsardzības 
pakalpojumu uzlabošanu un pieejamības 
nodrošināšanu, būt jāpanāk, ka valsts darbaspēka un 
cilvēku resursi kopumā ar vien mazāk ciestu no 
zaudējumiem, ko rada veselības problēmas. Šajā 
jomā atbalstam sabiedrisko pakalpojumu un 
infrastruktūras uzlabojumiem (trešā tematiskā ass) un 
investīcijām cilvēku kapitālā (pirmā tematiskā ass) 
jābūt savstarpēji koordinētiem un papildinošiem. 

IZM [Starpministriju saskaĦošanas sanāksmē] 

Papildināt 656.paragrāfu pēc vārdiem „veselības 
aizsardzības pakalpojumu uzlabošanu un pieejamības 
nodrošināšanu” ar vārdiem un pieturzīmi „ , kā arī 
īstenojot veselību veicinošos pasākumus”. 

 Papildināts teksts sadaĜā „3.2.3.1. Tematiskā ass Nr. 1 – 
cilvēku resursu attīstība un efektīva izmantošana”. 

 

Svarīgs apstāklis tautsaimniecības nodrošināšanā ar 
darbaspēku ir arī iedzīvotāju veselība. Ar SF palīdzību 
īstenojot gan veselību veicinošus un preventīvus 
pasākumus, gan arī pasākumus, kas vērsti uz veselības 
aizsardzības pakalpojumu uzlabošanu un pieejamības 
nodrošināšanu, būt jāpanāk, ka valsts darbaspēka un 
cilvēku resursi kopumā ar vien mazāk ciestu no 
zaudējumiem, ko rada veselības problēmas. Šajā jomā 
atbalstam sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras 
uzlabojumiem (trešā tematiskā ass) un investīcijām 
cilvēku kapitālā (pirmā tematiskā ass) jābūt savstarpēji 
koordinētiem un papildinošiem. 

208.  657. paragrāfs 

Cilvēku resursa efektīvai izmantošanai svarīgs 
nosacījums ir iedzīvotāju nodrošinājums ar atbilstošu 
izglītību un prasmēm. 2007.-2013. gados svarīgākais 
uzdevums ir panākt izglītības sistēmas atbilstību 
mainīgajām darbaspēka tirgus prasībām, kā arī tās 
spēju sagatavot darbaspēku atbilstoši nākotnes 
ekonomikas attīstības tendencēm un virzībai uz 
zināšanu ietilpīgu ekonomiku. Tā sasniegšanai ir 
nepieciešami būtiski uzlabojumi gan izglītības 
kvalitātē, gan pieejamībā, tajā skaitā, izglītības 
pieejamībā sociālās atstumtības riska grupām. 
Kvalitātes uzlabojumi prasa būtisku SF atbalstu gan 
izglītības satura un mācību infrastruktūras, gan 
mācību spēku kvalifikācijas uzlabošanai. Šajā jomā 

NTSP [05.12.2005 Nr. AN-05-05/345] 

Vēršam uzmanību, ka pirmajā tematiskajā asī būtu 
jāiekĜauj pasākumi, kas būtu vērsti ne tikai uz iekĜaujoša 
darba tirgus veicināšanas pasākumiem, bet arī veicināt 
darba tirgus stabilitāti, nodrošinot darbaspēka 
noturēšanu darba tirgū. Tāpat punktā 657 jāpaplašina 
uzdevums ietverot izglītības sistēmas spēju nodrošināt 
darbaspēku ne tikai mainīgajām, bet arī stabilajām un 
specifiskajām darba vietām, kuras neietekmē 
ekonomikas attīstības tendences (piem., kā zinātne). 

FM paskaidro, ka priekšlikums Ħemts vērā, iekĜaujot 
rindkopu par ekonomiski aktīvo cilvēku kvalifikācijas 
celšanu, kā arī par mācību spēku un akadēmiskā 
personāla kontingenta un kvalifikācijas uzlabošanu.  

Cilvēku resursa efektīvai izmantošanai svarīgs 
nosacījums ir iedzīvotāju nodrošinājums ar atbilstošu 
izglītību un prasmēm un jaunā darbaspēka sagatavošana. 
2007.-2013. gados svarīgākais uzdevums ir panākt 
izglītības sistēmas atbilstību mainīgajām darbaspēka 
tirgus prasībām, kā arī tās spēju sagatavot darbaspēku 
atbilstoši nākotnes ekonomikas attīstības tendencēm un 
virzībai uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku. Tā 
sasniegšanai ir nepieciešami būtiski uzlabojumi gan 
izglītības kvalitātē, gan pieejamībā, tajā skaitā, izglītības 
pieejamībā sociālās atstumtības riska grupām. Kvalitātes 
uzlabojumi izglītībā prasa būtisku SF atbalstu gan 
izglītības satura, infrastruktūras, materiāli tehniskā 
nodrošinājuma (mācību līdzekĜi, aprīkojums, iekārtas, 
aparatūra). Vienlīdz svarīga ir mācību spēku kontingenta 
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atbalstam sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras 
uzlabojumiem (trešā tematiskā ass) un investīcijām 
cilvēku kapitālā (pirmā tematiskā ass) jābūt 
savstarpēji koordinētiem un papildinošiem. 

 

209.  657. paragrāfs 

(skatīt iepriekš) 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Lūdzam papildināt sadaĜu 3.2.3.1. „Tematiskā ass Nr. 1 
– cilvēku resursu attīstība un efektīva izmantošana,” 
iekĜaujot sasaisti starp pirmo un otro tematisko asi 657. 
rindkopā: 

„Darbaspēka produktivitātes un ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanai SF atbalsts svarīgs arī nodarbināto 
tālākizglītībā un kvalifikācijas celšanā, kā arī izglītībai 
un motivācijas pasākumiem uzĦēmējdarbības 
uzsācējiem. Šajā jomā atbalstam konkurētspējas 
palielināšanā (otrā tematiskā ass) un investīcijām 
cilvēkresursu attīstībā jābūt savstarpēji koordinētiem un 
papildinošiem.” 

 Papildināts teksts sadaĜā „3.2.3.1. Tematiskā ass Nr. 1 – 
cilvēku resursu attīstība un efektīva izmantošana”. 

un kvalifikācijas uzlabošana, bet īpaši akadēmiskā un 
pielietojamās zinātnes personāla atjaunošana. Šajā jomā 
atbalstam sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras 
uzlabojumiem (trešā tematiskā ass) un investīcijām 
cilvēku kapitālā (pirmā tematiskā ass) jābūt savstarpēji 
koordinētiem un papildinošiem. Lai veicinātu visas 
valsts teritorijas attīstību, nostiprināmi ir arī cilvēku 
kapitāla izaugsmes centri ārpus Rīgas.  

 

210.  658. paragrāfs 

Sabiedrības pārvaldē iesaistīto institūciju nacionālā, 
reăionālā un vietējā līmenī kapacitāte izstrādāt 
nozaru un teritoriju attīstības politikas, ieviest tās, kā 
arī veikt to uzraudzību un izvērtējumu, ir kritisks 
priekšnoteikums valsts attīstībai. TādēĜ svarīga ir SF 
iesaiste administratīvās kapacitātes stiprināšanā 
investējot administrācijas cilvēku kapitālā. Īpaša 
uzmanība 2007.-2013.gadu periodā būtu pievēršama 
to institūciju kapacitātes stiprināšanā, no kuru 
izstrādātās un īstenotās politikas ir atkarīga valsts 
attīstība un tās virzībā uz zināšanu ietilpīgu 
ekonomiku. Vietējā un reăionālā līmenī pamata 
uzmanība būt jāpievērš institūcijām, kuras veidosies 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Apakšpunkts 3.2.3.1 Tematiskā ass Nr.1 – cilvēku 
resursu attīstība un efektīva izmantošana rindkopa 658 
skaidri pasaka, ka kapacitāte 2007-2013 gadā tiks 
stiprināta tikai institūcijām (t.i. ministrijas, valsts 
aăentūras), no kuru izstrādātās un īstenotās politikas ir 
atkarīga valsts attīstība. Pašvaldībām tikai tām, kas 
veidosies reformas rezultātā. Tas ir nepietiekami! 

 Precizēts teksts sadaĜā „3.2.3.1. Tematiskā ass nr.1 – 
cilvēku resursu attīstība un efektīva izmantošana”. LPS 
piekrīt piedāvātajai redakcijai. 

Publiskajā pārvaldē iesaistīto institūciju nacionālā, 
reăionālā, novadu un vietējā līmenī kapacitāte izstrādāt 
nozaru un teritoriju attīstības politikas, ieviest tās, kā arī 
veikt to uzraudzību un izvērtējumu, ir kritisks 
priekšnoteikums valsts attīstībai. TādēĜ svarīga ir SF 
iesaiste administratīvās kapacitātes stiprināšanā 
investējot administrācijas cilvēku kapitālā. Īpaša 
uzmanība 2007.-2013.gadu periodā būtu pievēršama to 
institūciju kapacitātes stiprināšanā, no kuru izstrādātās 
un īstenotās politikas ir atkarīga valsts attīstība un tās 
virzība uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku. Vietējā un 
reăionālā līmenī uzmanība būtu jāpievērš arī 
institūcijām, kuras veidosies un nostiprināsies 
administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. 



 

FMProt_170106; Starpministriju (starpinstitūciju)  sanāksmes protokols par programmas projektu „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 
2013.gada periodam projekts” 
 

159 

un nostiprināsies administratīvi teritoriālās reformas 
rezultātā. 

211.  658.paragrāfs 

(skatīt iepriekš) 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz papildināt 658. punkta 3. teikumu aiz vārdiem „no 
kuru izstrādātās un īstenotās politikas ir atkarīga valsts” 
ar sekojošo: „tai skaitā komercdarbības un tiesiskuma”. 

 Precizēts teksts sadaĜā „3.2.3.1. Tematiskā ass nr.1 – 
cilvēku resursu attīstība un efektīva izmantošana”. TM 
piekrīt piedāvātajai redakcijai. 

212.  659.paragrāfs 

Viens no Latvijas ekonomiskās politikas 
pamatmērėiem ir izveidot efektīvu un 
konkurētspējīgu nozaru struktūru, kas balstās uz 
Latvijā pieejamiem resursiem. Atbilstoši 
vispārīgajam stratēăijas mērėim, būtiski ir panākt to, 
lai 2007.-2013. gadu periodā valstī saražota 
kopproduktā daudz nozīmīgāks īpatsvars būtu 
produktiem, kas balstīti uz zināšanām un 
demonstrētu augstu pievienoto vērtību. Šī mērėa 
sasniegšana ir atkarīgs no spējas panākt 
produktivitātes, ražošanas ar augstu pievienoto 
vērtību un eksporta spējas pieaugumu esošo ražotāju 
un pakalpojumu sniedzēju vidū, kā arī jaunu zināšanu 
un tehnoloăiju ietilpīgu uzĦēmu veidošanos. Šādas 
izmaiĦas var panākt piesaistot SF līdzekĜus zinātnes 
un pētniecības potenciāla palielināšanai, zināšanu 
pārnesi un inovāciju līmeĦa palielināšanai, kā arī 
mērėtiecīgi atbalstot uzĦēmējdarbības uzsācējus. 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz papildināt 659. punktu, tā pēdējo teikumu 
papildinot ar sekojošo: „kā arī mazinot administratīvo 
slogu komersantiem, uzlabojot valsts un komersantu 
sadarbību, tiesas pieejamību, veicinot informācijas (tai 
skaitā arhīvu, reăistru, datu bāžu) pieejamību, kā arī 
intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.”. 

 FM paskaidro, ka komentārs attiecas uz tematisko assi 
Nr. 1., bet, ka jautājumam būtu jātiek skaitītam, 
izstrādājot 1.OP un 3.OP. TM piekrīt FM viedoklim. 

Viens no Latvijas ekonomiskās politikas pamatmērėiem 
ir izveidot efektīvu un konkurētspējīgu nozaru struktūru, 
kas balstās uz Latvijā pieejamiem resursiem. 2007.-
20013. gados būtiski ir panākt, lai valstī saražota 
kopproduktā daudz nozīmīgāks īpatsvars būtu 
produktiem, kas balstīti uz zināšanām un demonstrētu 
augstu pievienoto vērtību. Šī mērėa sasniegšana ir 
atkarīgs no spējas panākt produktivitātes, ražošanas ar 
augstu pievienoto vērtību un eksporta spējas pieaugumu 
esošo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju vidū, kā arī 
jaunu zināšanu un tehnoloăiju ietilpīgu uzĦēmu 
veidošanos.  

NAP šajā kontekstā kā prioritāti izvirza tehnoloăiskās 
izcilības un elastības veicināšanu uzĦēmumos, kam 
pamatā ir šādi rīcības virzieni: 

- pielietojamās zinātnes komercializācija, inovācijas un 
tehnoloăiju pārnese; 

- zināšanu pielietošana uzĦēmumu konkurētspējas 
palielināšanai; 

- jaunu konkurētspējīgu uzĦēmumu radīšana; 

- radošo industriju attīstīšana; 

- dabas un enerăētisko resursu ilgtspējīga un efektīva 
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izmantošana; 

kā arī prioritāti -  zinātnes un pētniecības attīstību, kur 
pamata rīcības virzieni ir: 

- akadēmiskās zinātnes izcilība; 

- akadēmiskās un pielietojamās zinātnes potenciāla 
atjaunošana; 

- zinātniskās infrastruktūras modernizācija institūtos un 
augstskolās. 

213.  661.paragrāfs 

Lai panāktu augstākus produktivitātes un ražošanas 
ar augstu pievienoto vērtību rādītājus uzĦēmumos, kā 
arī zināšanu ietilpīgas ekonomiskās aktivitātes 
pieaugumu kopumā, būtiski ir radīt priekšnoteikumus 
zināšanu un tehnoloăiju pārnesei, modernu 
tehnoloăiju absorbcijai, kā arī jaunu tehnoloăiju un 
produktu ieviešanai ražošanā. Tas prasa, lai ar SF 
atbalstu tiktu nodrošināts nepieciešamas 
intelektuālais, institucionālais, finansiālais pamats 
inovācijām un zināšanu pārnesei, kā arī attīstītos 
klasteri, kuros līdztekus uzĦēmējiem iesaistītos arī 
izglītības, zinātnes un pētniecības institūcijas. 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz papildināt 661. punkta pēdējo teikumu aiz vārdiem 
„intelektuālais, institucionālais, finansiālais” papildināt 
ar vārdu „ tiesiskais un informatīvais”. 

 FM paskaidro, ka komentārs attiecas uz tematisko asi 
Nr. 1. TM piekrīt FM viedoklim. 

Lai panāktu augstākus produktivitātes un ražošanas ar 
augstu pievienoto vērtību rādītājus esošos uzĦēmumos, 
jaunu konkurētspējīgu uzĦēmumu rašanos, kā arī 
zināšanu ietilpīgas ekonomiskās aktivitātes pieaugumu 
kopumā, būtiski ir radīt priekšnoteikumus zināšanu un 
tehnoloăiju pārnesei, modernu tehnoloăiju absorbcijai, 
kā arī jaunu tehnoloăiju un produktu ieviešanai 
ražošanā. Tas prasa, lai ar SF atbalstu tiktu nodrošināts 
nepieciešamas intelektuālais, institucionālais, 
finansiālais pamats inovācijām un zināšanu pārnesei, kā 
arī attīstītos klasteri, kuros līdztekus uzĦēmējiem 
iesaistītos arī izglītības, zinātnes un pētniecības 
institūcijas. Tas ietvertu atbalstu dialoga veidošanai 
starp uzĦēmējiem, izglītības institūcijām, zinātnes 
institūcijām un publisko pārvaldi, kā arī atbalstu 
tehnoloăiskās izcilības centriem (zinātniskie institūti, 
kuri spēj piedāvāt pasaules līmeĦa pētījumu veikšanu un 
tādejādi ir interesanti starptautiska līmeĦa 
uzĦēmumiem), kā arī kompetences centriem, kuri 
noteiktā teritorijā, realizē sadarbību starp pētniecības 
institūtiem, augstskolām un vienas nozares 
uzĦēmumiem.  

214.  662. paragrāfs 

Panākt augstākus ekonomiskās aktivitātes rādītājus, 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜā „3.2.1.2. Tematiskā ass Nr.2 – konkurētspējas 

Panākt augstākus ekonomiskās aktivitātes rādītājus, 
veicinot jaunu uzĦēmu veidošanos, pašnodarbinātību, kā 
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veicinot jaunu uzĦēmu veidošanos, pašnodarbinātību, 
kā arī mazo un vidējo uzĦēmumu attīstību un 
konkurētspējas pieaugumu, ir vienlīdz svarīga 
prioritāte, īpaši ārpus Rīgas un no galvaspilsētas 
attālinātās teritorijās. ES fondu mērėis šajā jomā būtu 
risināt tādus jautājumus kā finansējuma pieejamība, 
informācijas un konsultāciju pakalpojumu 
pieejamība, eksporta spējas palielināšana. Kā svarīgs 
uzĦēmumu konkurētspējas paaugstināšanas mērėis 
saglabājas spēja izpildīt starptautisko standartu 
prasības, it īpaši tādā jomā kā vides prasības un tīrās 
tehnoloăijas. 

palielināšana un virzība uz zināšanu ietilpīgu 
ekonomiku” papildināt 662.punktu pēc vārdiem 
„..eksporta spējas palielināšana” ar teikumu 
„Nepieciešams efektīvāk izmantot IKT iespējas MVU 
konkurētspēju palielināšanai.” 

 FM paskaidro, ka IKT ir viens no ekonomikas attīstības 
instrumentiem, kuru nav pamata izdalīt atsevišėi. 
ĪUMEPLS piekrīt FM viedoklim.  

  

215.  662. paragrāfs 

(skatīt iepriekš) 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

SadaĜā 3.2.3.2. „Tematiskā ass Nr. 2 – konkurētspējas 
palielināšana un virzība uz zināšanu ietilpīgu 
ekonomiku” norādīt sasaisti ar pirmo un trešo tematisko 
asi, papildinot 662. rindkopu:  

„Konkurētspējas palielināšanai un zināšanu ietilpīgas 
ekonomikas attīstības nodrošināšanai svarīga sasaiste ar 
pasākumiem cilvēkresursu attīstībai un infrastruktūras 
attīstībai. TādēĜ jānodrošina cieša otrās ass sasaiste ar 
pirmo un trešo asi.” 

 Precizēts teksts sadaĜā „3.2.3.2. Tematiskā ass nr. 2. – 
konkurētspējas palielināšana un virzības uz zināšanu 
ietilpīgu ekonomiku”. 

216.  662. rindkopa 

(skatīt iepriekš) 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

SadaĜā 3.2.3.2. „Tematiskā ass Nr. 2 – konkurētspējas 
palielināšana un virzība uz zināšanu ietilpīgu 
ekonomiku” 662. rindkopā pēdējo teikumu izteikt šādi:  

„K ā svarīgs uzĦēmējdarbības attīstības mērėis ir sekmēt 
investīcijas videi draudzīgu tehnoloăiju ieviešana 
ražošanā un vides standartu nodrošināšanai 

arī esošo uzĦēmumu attīstību un konkurētspējas 
pieaugumu, ir vienlīdz svarīga prioritāte, īpaši ārpus 
Rīgas un no galvaspilsētas attālinātās teritorijās. 
Konkurētspējas celšanai jāveicina uzĦēmumu 
pārorientāciju uz augstu tehnoloăiju produktiem vai 
augstas pievienotās vērtības gala produktiem. ES fondu 
mērėis šajā jomā būtu risināt tādus jautājumus kā 
uzĦēmējdarbības infrastruktūras uzlabošana, jaunu 
tehnoloăiju pieejamība, finansējuma pieejamība, 
informācijas un konsultāciju pakalpojumu pieejamība, 
eksporta spējas palielināšana. Kā svarīgs 
uzĦēmējdarbības attīstības mērėis ir sekmēt investīcijas 
videi draudzīgu tehnoloăiju ieviešana ražošanā un vides 
standartu nodrošināšanai komercdarbībā. 
Konkurētspējas palielināšanai un zināšanu ietilpīgas 
ekonomikas attīstības nodrošināšanai svarīga sasaiste ar 
pasākumiem cilvēkresursu attīstībai un infrastruktūras 
attīstībai. TādēĜ jānodrošina cieša otrās tematiskās ass 
sasaiste ar pirmo un trešo tematisko asi. 
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komercdarbībā.” 

 Precizēts teksts sadaĜā „3.2.3.2. Tematiskā ass nr. 2. – 
konkurētspējas palielināšana un virzības uz zināšanu 
ietilpīgu ekonomiku”. 

 

217.  663. paragrāfs 

Priekšnosacījums Latvijas straujai attīstībai ir tās 
teritorijas sasniedzamību un pievilcīgums kā vietai 
darbam, dzīvei. No cilvēku resursu viedokĜa svarīgi 
ir Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt atbilstošu 
labklājības līmeni un atbilstību pamata dzīves 
kvalitātes rādītājiem neatkarīgi no tā, kurā teritorijas 
daĜās tie dzīvo. No tautsaimniecības attīstības 
viedokĜa nedrīkst pieĜaut situāciju, ka nepietiekami 
attīstīta infrastruktūra un sabiedriskie pakalpojumi, 
kĜūst par traucēkli straujajam ekonomiskajam 
pieaugumam. Apzinoties, ka investīcijas 
infrastruktūrā ir finansiāli ietilp īgas un to īstenošana 
prasa arī nozīmīgus laika resursus, 2007.-2013. gadu 
periodā pamata uzmanība jāliek uz tāda veida 
investīcijām, kuras rada tiešu un nepastarpinātu 
ietekmi uz ekonomisko izaugsmi, vai nepieciešamas 
kvalitatīvai pamata pakalpojumu nodrošināšanai 
iedzīvotājam. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Dokumenta 663. rindkopu beigās papildināt ar teikumu: 

„TādēĜ infrastruktūras uzlabošanai ir būtiski izmantot 
valsts un privātās partnerības iespējas.” 

 3.2.1.sadaĜā „Stratēăijas pamatprincipi” iekĜauta 
rindkopa par valsts un privātās partnerības principu. 

663.rindkopa precizēta atbilstoši NAP. 

 

218.  663.paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz papildināt 663. punkta pēdējo teikumu aiz vārdiem 
„vai nepieciešamas kvalitatīvai pamata” izteikt sekojoši: 
„tai skaitā tiesas pakalpojumu nodrošināšanai 
iedzīvotājam un komersantiem”. 

 FM paskaidro, ka esošā teksta redakcija ir pietiekami 
visaptveroša. TM piekrīt FM viedoklim. 

Priekšnoteikums Latvijas ilgtspējīgai attīstībai un 
virzībai uz zināšanu ekonomiku ir arī tās teritorijas 
sasniedzamību un pievilcīgums gan uzĦēmējiem, gan 
iedzīvotājiem kopumā. No cilvēku resursu viedokĜa 
svarīgi ir Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt atbilstošu 
izglītības, darba un dzīves kvalitāti neatkarīgi no tā, kurā 
teritorijas daĜās tie dzīvo. No tautsaimniecības attīstības 
viedokĜa nedrīkst pieĜaut situāciju, ka nepietiekami 
attīstīta infrastruktūra un sabiedriskie pakalpojumi, kĜūst 
par traucēkli straujajam ekonomiskajam pieaugumam. 
NAP kā prioritāti izvirza priekšnosacījumu radīšanu 
drošai un stabilai attīstībai un kā rīcības virzienus izceĜ 
izaugsmes veicināšanu reăionos un modernas 
infrastruktūras attīstību. 

(..) 

Valsts un privātā partnerība - ierobežotie valsts un 
pašvaldību budžeta līdzekĜi publisko investīciju projektu 
īstenošanai nozīmē nepietiekamu infrastruktūras 
uzturēšanu un attīstību, kas tautsaimniecībā rada 
negatīvas sekas, samazinot sabiedriskā sektora 
efektivitāti, valsts pamatlīdzekĜu vērtību un to 
ekonomisko atdevi. Meklējot iespējamos resursus 
tālākai infrastruktūras un sniegto pakalpojumu attīstībai 
ir attīstījies publiskā un privāta sektora sadarbības 
modelis – valsts un privātā partnerība (VPP), kur 
pamatā ir šā modeĜa spēja apvienot abu sektoru stiprās 
puses, izmantojot privātā komersanta jaunievedumu 
spējas pakalpojumu sniegšanā un racionāli lietojot valsts 
budžeta līdzekĜus. Bez tam, ierobežotā publiskā 
finansējuma apjoma dēĜ ir nepieciešams veicināt esošo 
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līdzekĜu efektīvu apsaimniekošanu un izlietojumu, 
izmantojot privātā sektora priekšrocības. Līdz ar to arī 
SF un KF apguvē jāveicina VPP pielietojums. 

219.  665. paragrāfs 

Investīcijas vides un enerăētikas, pirmām kārtām, 
siltumapgādes infrastruktūrā ir jāīsteno, lai būtiski 
uzlabotu sniegto pakalpojumu pārklājumu, kvalitāti, 
izmaksu efektivitāti un ilgtspējību. Līdztekus 
nepieciešamībai ieviest ES normatīvajos aktos 
noteiktās prasības un mērėus attiecībā uz vides 
aizsardzību, svarīgi ir panākt, lai šīs investīcijas 
palielinātu atsevišėu valsts teritorijas daĜu 
ekonomisko pievilcību investoriem un 
apmeklētājiem, kā arī garantētu dzīves kvalitāti tās 
iedzīvotājiem. 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Precizēt paragrāfa redakciju un vārdus ”pirmām kārtām” 
aizstāt ar ”t.sk.”. 

 Precizēts teksts sadaĜā „3.2.3.2. Tematiskā ass Nr. 3. – 
sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras uzlabojumi 
kā priekšnoteikums valsts un tās teritorijas līdzsvarotai 
attīstībai.”. 

Investīcijas vides un enerăētikas, t.sk., siltumapgādes 
infrastruktūrā ir jāīsteno, lai būtiski uzlabotu sniegto 
pakalpojumu pārklājumu, kvalitāti, izmaksu efektivitāti 
un ilgtspējību. Līdztekus nepieciešamībai ieviest ES 
normatīvajos aktos noteiktās prasības un mērėus 
attiecībā uz vides aizsardzību, svarīgi ir panākt, lai šīs 
investīcijas palielinātu atsevišėu valsts teritorijas daĜu 
ekonomisko pievilcību investoriem un apmeklētājiem, 
kā arī garantētu dzīves kvalitāti tās iedzīvotājiem. 

220.  666. paragrāfs 

Neskartās dabas teritorijas, bioloăiskā daudzveidība, 
kultūras un vēstures mantojums ir resurss, kuru 
atbilstoši pielāgojot, var izmantot valsts un tās 
atsevišėu teritoriju ekonomiskā potenciāla 
palielināšanai. TādēĜ SF un KF atbalstam šajās jomās 
būtu jāpanāk, ka tiek pilnveidota ar minētajiem 
resursiem saistītā infrastruktūra un sabiedriskie 
pakalpojumi, kas atĜautu to izmantot kā veicinātāju 
tālākai investīciju (īpaši privātā sektora) piesaistei un 
ekonomiskās aktivitātes pieaugumam apkārt esošajā 
teritorijā. 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Precizēt paragrāfu un papildināt to ar tekstu šādā 
redakcijā – ”Teritoriju attīstības iespējas būtiski ietekmē 
arī vides riski, kā arī vēsturiski piesārĦotās teritorijas.”. 

 Precizēts tekstu sadaĜā „3.2.3.2. Tematiskā ass Nr. 3. – 
sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras uzlabojumi 
kā priekšnoteikums valsts un tās teritorijas līdzsvarotai 
attīstībai.”. 

Neskartās dabas teritorijas, bioloăiskā daudzveidība, 
kultūras un vēstures mantojums ir resurss, kuru 
atbilstoši pielāgojot, var izmantot valsts un tās atsevišėu 
teritoriju ekonomiskā potenciāla palielināšanai. TādēĜ 
SF un KF atbalstam šajās jomās būtu jāpanāk, ka tiek 
pilnveidota ar minētajiem resursiem saistītā 
infrastruktūra un sabiedriskie pakalpojumi, kas atĜautu 
to izmantot kā veicinātāju tālākai investīciju (īpaši 
privātā sektora) piesaistei un ekonomiskās aktivitātes 
pieaugumam apkārt esošajā teritorijā. Teritoriju 
attīstības iespējas būtiski ietekmē arī vides riski, kā arī 
vēsturiski piesārĦotās teritorijas. 

221.  667. paragrāfs 

Informācijas sabiedrības attīstības un zināšanu 
ekonomikas izaugsmes priekšnosacījums ir efektīvu 
un plaši pieejamu informācijas apmaiĦas mehānismu 
darbība. Tas pamato jaunas efektīvi koordinētas 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Neiebilstot pret „Tematiskā ass 3 – sabiedrisko 
pakalpojumu un infrastruktūras uzlabojumi kā 
priekšnoteikums valsts un tās teritorijas līdzsvarotai 
attīstībai” sadaĜā uzskaitītajām prioritātēm, jānorāda, ka 

Priekšnoteikums Latvijas ilgtspējīgai attīstībai un 
virzībai uz zināšanu ekonomiku ir arī tās teritorijas 
sasniedzamību un pievilcīgums gan uzĦēmējiem, gan 
iedzīvotājiem kopumā. No cilvēku resursu viedokĜa 
svarīgi ir Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt atbilstošu 
izglītības, darba un dzīves kvalitāti neatkarīgi no tā, kurā 
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investīcijas informācijas un komunikāciju 
tehnoloăijās, kā arī IKT un informācijas apstrādes 
prasmju nodrošināšanā. 

668. paragrāfs 

Kā nozīmīgs ieguldījums cilvēkresursu attīstībai 
(pirmā tematiskā ass) ir nepieciešams ne tikai 
vadības, metodoloăijas, apmācības un informatīvais 
atbalsts, bet arī investīcijas ar cilvēkresursu 
veicināšanu saistītajās pakalpojumu nozarēs: 
izglītības, nodarbinātības, sociālās aprūpes un 
veselības aprūpes infrastruktūrā. 

NSID galvenā prioritāte ir zināšanu ekonomikas 
attīstības veicināšana, tādēĜ augstāk prioritāšu sarakstā 
(un vienlaicīgi arī finansējuma piešėiršanā) jāpaceĜ 
rindkopās nr. 667 un 668 minētie priekšnosacījumi 
zināšanu ekonomikas infrastruktūras izveidei – visiem 
pieejama IKT infrastruktūra (667. rindkopa) un 
investīcijas izglītības un zinātnes infrastruktūrā (668. 
rindkopa).  

ĪUMEPLS: Atbalstam Ekonomikas ministrijas minēto 
norādi, ka NSID galvenā prioritāte ir zināšanu 
ekonomikas attīstības veicināšana un ierosinājumu 
augstāk prioritāšu sarakstā un vienlaicīgi arī finansējuma 
piešėiršanā pacelt NSID 3.2.sadaĜas rindkopās nr.667 un 
nr.668 minētos priekšnosacījumus zināšanu ekonomikas 
infrastruktūras izveidei -  visiem pieejama IKT 
infrastruktūra un investīcijas izglītības un zinātnes 
infrastruktūrā. 

 Precizēts teksts sadaĜā „3.2.3.2. Tematiskā ass Nr. 3. – 
sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras uzlabojumi 
kā priekšnoteikums valsts un tās teritorijas līdzsvarotai 
attīstībai.”. 

222.  668. paragrāfs 

(skatīt iepriekš) 

NTSP [05.12.2005 Nr. AN-05-05/345] 

Lūdzam precizēt kādas vēl investīcijas ir domātas 
punktā 668, jo iepriekš minētas vadības, metodoloăijas, 
apmācības un informatīvā atbalsta nodrošināšana 
cilvēkresursu attīstībai. 

 Precizēts teksts sadaĜā „3.2.3.2. Tematiskā ass Nr. 3. – 
sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras uzlabojumi 
kā priekšnoteikums valsts un tās teritorijas līdzsvarotai 
attīstībai.”. 

223.  668. paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

BM [02.12.2005 Nr. 2-11/5529] 

668. rindkopu aiz vārdiem „veselības aprūpes 

teritorijas daĜās tie dzīvo. No tautsaimniecības attīstības 
viedokĜa nedrīkst pieĜaut situāciju, ka nepietiekami 
attīstīta infrastruktūra un sabiedriskie pakalpojumi, kĜūst 
par traucēkli straujajam ekonomiskajam pieaugumam. 
NAP kā mērėi izvirza pamatosacījumu radīšanu cilvēka 
dzīvei, kā arī ekonomiskai un sociālai aktivitātei kā 
vienu no prioritātēm nosaucot arī infrastruktūras 
attīstību. 

Apzinoties, ka investīcijas infrastruktūrā ir finansiāli 
ietilpīgas un to īstenošana prasa arī nozīmīgus laika 
resursus, kā arī to, ka valsts attīstības stratēăija ir vērsta 
uz tādas tautsaimniecības attīstību, kas balstās uz 
izglītību, zinātni un konkurētspējīgiem uzĦēmumiem, 
2007.-2013. gadu periodā pamata uzmanība jāliek uz 
tāda veida investīcijām infrastruktūrā un pakalpojumos, 
kas rada tiešu un nepastarpinātu ietekmi uz šīs 
stratēăijas īstenošanu. 

Kā viens no būtiskākajiem pasākumiem valsts 
infrastruktūras attīstībā ir SF ieguldījums infrastruktūrā, 
kas nodrošina cilvēku kapitāla attīstību. Šajā gadījumā 
tieši izglītības infrastruktūras modernizācija vislielākā 
mērā veicina tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo 
cilvēkresursu attīstību un kvalificēta darbaspēka 
sagatavošanu, kas nepieciešami virzībai uz zināšanu 
ietilpīgu ekonomiku. Ar investīcijām izglītības 
infrastruktūrā un izglītības materiāli tehniskajā 
nodrošinājumā (mācību līdzekĜi, aprīkojums, iekārtas, 
aparatūra) ir jāpanāk, lai profesionālā apmācība, studijas 
un pētniecība norisinātos materiāli tehniskajā vidē, kas 
atbilst modernizētam mācību saturam un darba videi 
inovatīvajos attiecīgās nozares uzĦēmumos. Tas būtiski 
uzlabos izglītības kvalitāti un tādējādi sekmēs augsti 
kvalificētu speciālistu sagatavošanu atbilstoši mūsdienu 
darba tirgus prasībām. Vienlaicīgi ir svarīgas investīcijas 
arī tādu ar cilvēkresursu attīstību saistītu pakalpojumu 
nozaru infrastruktūrā kā nodarbinātības, sociālās 
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infrastruktūrā” papildināt ar vārdiem „, kā arī publisko 
pakalpojumu sniedzēju bērnu tiesību aizsardzības un 
sociālo pakalpojumu sniedzēju metodiskās vadības un 
izglītošanas jomā infrastruktūrā ”. 

BM nav pārstāvēta starpinstitūciju saskaĦošanas 
sanāksmē, tomēr iebildums Ħemts vērā, precizējot 
tekstu sadaĜā „3.2.3.2. Tematiskā ass Nr. 3. – 
sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras uzlabojumi 
kā priekšnoteikums valsts un tās teritorijas līdzsvarotai 
attīstībai.” un iekĜaujot rindkopu par infrastruktūru, kas 
nodrošina cilvēku kapitāla attīstību. Sīkāka informācija 
par specifiskiem veicamajiem pasākumiem ir izskatāma 
OP sagatavošanas laikā. 

aprūpes, veselības aprūpes un veselību veicinošā 
infrastruktūrā. 

Informācijas sabiedrības attīstības un zināšanu 
ekonomikas izaugsmes priekšnosacījums ir efektīvu un 
plaši pieejamu informācijas apmaiĦas mehānismu 
darbība. Tas pamato jaunas efektīvi koordinētas 
investīcijas IKT infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstībā, pieejamības publiskajiem tīkliem uzlabošanā, 
kā arī IKT un informācijas apstrādes prasmju 
nodrošināšanā. Šajā jomā atbalstam IKT infrastruktūrai 
un pakalpojumiem (trešā tematiskā ass) un investīcijām 
cilvēku kapitālā (pirmā tematiskā ass) jābūt savstarpēji 
koordinētiem un papildinošiem. 

Ar SF un KF atbalstu transporta nozarē jāpanāk, ka 
valsts kopumā kĜūst pieejamāka un uzlabojas dažādu tās 
teritorijas daĜu sasniedzamība. Vienlaikus jānodrošina, 
ka šīs transporta infrastruktūras kapacitāte, kvalitāte un 
drošības līmenis pieaug proporcionāli pieprasījumam, 
ko rada ekonomikas izaugsme. Tas prasa gan 
starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanu un attīstību (ceĜi, dzelzceĜš, ostas, 
lidostas), gan reăionālā un vietējā līmeĦa transporta 
infrastruktūras (galvenokārt autoceĜi) kvalitātes 
uzlabošanu, gan arī sabiedriskā transporta sistēmas 
pilnveidošanu un kvalitātes līmeĦa paaugstināšanu. 

Investīcijas vides un enerăētikas, t.sk., siltumapgādes 
infrastruktūrā ir jāīsteno, lai būtiski uzlabotu sniegto 
pakalpojumu pārklājumu, kvalitāti, izmaksu efektivitāti 
un ilgtspējību. Līdztekus nepieciešamībai ieviest ES 
normatīvajos aktos noteiktās prasības un mērėus 
attiecībā uz vides aizsardzību, svarīgi ir panākt, lai šīs 
investīcijas palielinātu atsevišėu valsts teritorijas daĜu 
ekonomisko pievilcību investoriem un apmeklētājiem, 
kā arī garantētu dzīves kvalitāti tās iedzīvotājiem.  

Neskartās dabas teritorijas, bioloăiskā daudzveidība, 
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kultūras un vēstures mantojums ir resurss, kuru 
atbilstoši pielāgojot, var izmantot valsts un tās atsevišėu 
teritoriju ekonomiskā potenciāla palielināšanai. TādēĜ 
SF un KF atbalstam šajās jomās būtu jāpanāk, ka tiek 
pilnveidota ar minētajiem resursiem saistītā 
infrastruktūra un sabiedriskie pakalpojumi, kas atĜautu 
to izmantot kā veicinātāju tālākai investīciju (īpaši 
privātā sektora) piesaistei un ekonomiskās aktivitātes 
pieaugumam apkārt esošajā teritorijā. Teritoriju 
attīstības iespējas būtiski ietekmē arī vides riski, kā arī 
vēsturiski piesārĦotās teritorijas.  

224.  669.paragrāfs 

Teritorijas līdzsvarota attīstība – valsts līdzsvarotai 
un ilgtspējīgai attīstībai svarīgi ir mazināt 
nelabvēlīgās attīstības rādītāju atšėirības starp 
dažādām valsts teritorijas daĜām, īpaši, starp 
galvaspilsētas reăionu un pārējo teritoriju, īstenojot 
policentrisku attīstības modeli. Izmantojot 
vienmērīgo vidējo un mazo pilsētu izvietojumu valsts 
teritorijā, var izveidot un attīstīt reăionālās un 
vietējas nozīmes attīstības centru tīklu. Šādu 
attīstības centru uzdevumus būs kĜūt par reăionālās 
un vietējas nozīmes ekonomiskās attīstības un 
aktivitātes dzinējiem, kā arī pakalpojumu centriem 
iedzīvotājiem. Attiecīgi SF un KF atbalsta uzdevums 
būs mazināt šėēršĜus un dot papildu impulsu minēto 
centru attīstībai un šo pilsētu kā reăionālās un 
vietējās attīstības „motoru” lomas nostiprināšanai. 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

669. rindkopā sniegts neprecīzs teritoriju līdzsvarotas 
attīstības raksturojums. Līdz ar to lūdzam to izteikt šādā 
redakcijā:  

„Teritoriju līdzsvarota attīstība – vienmērīga valsts 
teritoriju attīstība, ievērojot to īpatnības un iespējas, 
saglabājot konkrētai teritorijai raksturīgās iezīmes. Lai 
Latvijā īstenotos līdzsvarotas attīstības scenārijs būtiski 
ir nodrošināt sociālekonomiskās situācijas izlīdzināšanos 
dažādās valsts teritorijās, ko iespējams panākt caur 
policentrisma attīstību. Izmantojot vienmērīgo pilsētu 
pārklājumu valsts teritorijās un iedzīvotāju augsto 
koncentrāciju tajās, iespējams izveidot hierarhisku 
attīstības centru struktūru, kur līdzās nacionālas nozīmes 
attīstības centriem nozīmīgu vietu ieĦem reăionālās, 
novadu un vietējas nozīmes attīstības centri. Attīstības 
centru uzdevums ir kalpot par valsts teritoriju sociālās 
un ekonomiskās attīstības dzinējspēkiem, kā arī publisko 
pakalpojumu centriem. Attiecīgi SF un KF atbalsta 
uzdevums būs mazināt nelabvēlīgās sociāli ekonomiskās 
attīstības tendences, finansiāli atbalstot minētos 
attīstības centrus tādās jomās kā cilvēkresursu un 
nodarbinātības attīstība, uzĦēmējdarbība un inovācijas, 
infrastruktūras attīstība un publisko pakalpojumu 

Teritorijas līdzsvarota attīstība – valsts līdzsvarotai un 
ilgtspējīgai attīstībai svarīgi ir mazināt nelabvēlīgās 
attīstības rādītāju atšėirības starp dažādām valsts 
teritorijas daĜām, īpaši, starp galvaspilsētas reăionu un 
pārējo teritoriju, īstenojot policentrisku attīstības modeli. 
Izmantojot vienmērīgo apdzīvoto vietu pārklājumu 
valsts teritorijā, iespējams izveidot attīstības centru 
struktūru, kur līdzās nacionālas nozīmes attīstības 
centriem nozīmīgu vietu ieĦem reăionālas, novadu un 
vietējas nozīmes attīstības centri. Attīstības centru 
uzdevums ir kalpot par valsts teritoriju sociālās un 
ekonomiskās attīstības dzinējspēkiem, kā arī publisko 
pakalpojumu centriem. SF un KF atbalsta uzdevums būs 
mazināt nelabvēlīgās sociāli ekonomiskās attīstības 
tendences, atbalstot nacionālas, reăionālas un novadu 
nozīmes attīstības centrus. 
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pieejamība” 

 Precizēts teksts sadaĜā „3.2.4. Horizontālās prioritātes”. 

225.  670. paragrāfs 

Makroekonomiskā stabilitāte – valsts 
makroekonomiskā stabilitāte ir atkarīga no 
tautsaimniecības spējas saglabāt ekonomiskās 
izaugsmes tempus un nodrošināt šādas izaugsmes 
ilgtspēju. Līdz ar to SF un KF investīcijām ir pamatā 
jābūt vērstām uz produktīvajām nozarēm, kas vidējā 
un ilgā termiĦā var garantēt ieguldījumu ekonomikas 
kopapjoma pieaugumā. SF un KF intervencei 
sabiedrisko pakalpjumu un infrastruktūras 
uzlabojumos jāspēlē svarīga loma šo nozaru izmaksu 
efektivitātes pieaugumā, tādējādi nostiprinot valsts 
finanšu ilgtspējību. Ilgtspējīgai finanšu politikai 
svarīgs nosacījums 2007.-2013. g. periodā būs arī 
publiskās un privātās partnerības risinājumu 
pielietojums dažādu sabiedrības interesēm atbilstošu 
attīstības projektu īstenošanai. TādēĜ īpaši 
atbalstāmas būtu tās SF un KF līdzfinansētās 
iniciatīvas, kas papildus sabiedriskajam 
finansējumam (ES un Latvijas) mobilizē arī privāto 
finansējumu. 

NTSP [05.12.2005 Nr. AN-05-05/345] 

Punktā 670 norādīts, ka SF un KF investīcijām pamatā ir 
jābūt vērstām uz produktīvajām nozarēm. Uzskatām, ka 
vienlaicīgi būtu nepieciešams attīstīt tās nozares, kuras 
šobrīd nav produktīvas, bet vidējā un ilgā termiĦā var 
garantēt ieguldījumu ekonomikas kopapjoma 
pieaugumā. 

  

FM norāda, ka jēdziens ‘Produktīvās nozares’ nav 
ierobežotas uz tām nozarēm, kas ir produktīvas šobrīd, 
bet iekĜauj sevī arī nākotnē produktīvās nozares. NTSP 
piekrīt FM viedoklim. 

 

Makroekonomiskā stabilitāte – valsts makroekonomiskā 
stabilitāte ir atkarīga no tautsaimniecības spējas saglabāt 
ekonomiskās izaugsmes tempus un nodrošināt šādas 
izaugsmes ilgtspēju. Līdz ar to SF un KF investīcijām ir 
pamatā jābūt vērstām uz produktīvajām nozarēm, kas 
vidējā un ilgā termiĦā var garantēt ieguldījumu 
ekonomikas kopapjoma pieaugumā. SF un KF 
intervencei sabiedrisko pakalpjumu un infrastruktūras 
uzlabojumos jāspēlē svarīga loma šo nozaru izmaksu 
efektivitātes pieaugumā, tādējādi nostiprinot valsts 
finanšu ilgtspējību. Ilgtspējīgai finanšu politikai svarīgs 
nosacījums 2007.-2013. g. periodā būs arī publiskās un 
privātās partnerības risinājumu pielietojums dažādu 
sabiedrības interesēm atbilstošu attīstības projektu 
īstenošanai. TādēĜ īpaši atbalstāmas būtu tās SF un KF 
līdzfinansētās iniciatīvas, kas papildus sabiedriskajam 
finansējumam (ES un Latvijas) mobilizē arī privāto 
finansējumu. 

 

226.  671. paragrāfs 

Vienādas iespējas – jelkāda veida diskriminācijas 
dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes, seksuālās 
orientācijas, vecuma dēĜ izskaušana un vienādu 
iespēju nodrošināšana dažādām sabiedrības grupām 
kā horizontāls princips ir ievērojams visās SF un KF 
intervences jomās. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

SadaĜas 3.2.4. „Horizontālās prioritātes” 671.rindkopa 
precizējama atbilstoši Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 13.pantam, izsakot to šādā redakcijā: „Vienādas 
iespējas– jelkāda veida diskriminācijas dzimuma, rases, 
etniskās izcelsmes, reliăijas vai pārliecības, invaliditātes, 
seksuālās orientācijas, vecuma dēĜ izskaušana un 
vienādu iespēju nodrošināšana dažādām sabiedrības 
grupām kā horizontāls princips ir ievērojams visās SF un 
KF intervences jomās.” 

Vienādas iespējas – Vienādas iespējas– jelkāda veida 
diskriminācijas dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, 
reliăijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās 
orientācijas, vecuma dēĜ izskaušana un vienādu iespēju 
nodrošināšana dažādām sabiedrības grupām kā 
horizontāls princips ir ievērojams visās SF un KF 
intervences jomās. 
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 Precizēts teksts sadaĜā „3.2.4. Horizontālās prioritātes”.   

227.  675. paragrāfs 

Katrā no OP tiks iekĜauti prioritātes un pasākumi, kas 
atbilstoši attiecīgā fonda (KF, ESF, ERAF) specifikai 
un regulās pieĜautajām atbalsta jomām, dos 
ieguldījumu NSID stratēăijas īstenošanai. Kaut arī 
lielā mērā OP struktūra atbilst NSID stratēăijas 3 
tematisko asu struktūrai, tomēr tas neizslēdz iespēju, 
ka OP tiek iekĜauti arī pasākumi, kas atbalsta vairāku 
tematiskajās asīs izvirzīto mērėu sasniegšanu. Katrai 
no OP atbilstoši fondu specifikai ir jāveicina arī 
izvirzīto horizontālo prioritāšu sasniegšana. 
Horizontālo prioritāšu ievērošana un īstenošana ir 
panākama ieviešot katrā no OP atbilstošus 
pasākumus, vai aktivitātes, izstrādājot specifiskus 
projektu atlases kritērijus, kā arī nodrošinot 
horizontālo mērėu sasniegšanas rezultatīvo rādītāju 
uzraudzību. 

 

 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

675. rindkopā norādīts, ka „horizontālo prioritāšu 
ievērošana un īstenošana ir panākama ieviešot katrā no 
operacionālājam programmām (turpmāk – OP) 
atbilstošus pasākumus vai aktivitātes, izstrādājot 
specifiskus projektu atlases kritērijus, kā arī nodrošinot 
horizontālo mērėu sasniegšanas rezultatīvos rādītājus”, 
tomēr sadaĜā „Operacionālo programmu apraksts” 
teiktais nav ievērots, piem., policentrisks attīstības 
modelis ir attiecināts tikai uz 3.OP aprakstu, kas paredz 
infrastruktūras atjaunošanu un attīstību. Kā jau tika 
minēts, policentriska attīstība ir pārsektoriāls attīstības 
modelis, kura mērėis ir līdzsvarota valsts teritoriju 
attīstība, līdz ar to, tas ir attiecināms arī uz jomām, kas 
skar cilvēkresursu attīstību, nodarbinātību, 
uzĦēmējdarbības un inovāciju attīstību.  

ĥemot vērā teikto, lūdzam papildināt 1. un 2.OP 
definētos mērėus ar nosacījumu, ka konkrētajā jomā 
definēto aktivitāšu realizācija tiks atbalstīta arī attīstības 
centru un to ietekmes areāla ietvaros. Savukārt, 3.OP 
definēto mērėi lūdzam izteikt šādā redakcijā: „Lai 
nodrošinātu vienu no līdzsvarotas un ilgstpējīgas valsts 
teritoriju attīstības priekšnosacījumiem – pakalpojumu 
pieejamību un sasniedzamību, fondu atbalsts jānovirza 
infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā, jo īpaši atbalstot 
attīstības centrus”. 

 RAPLM atsauc iebildumu, Ħemot vērā to, ka atsevišėu 
horizontālo prioritāšu ieviešanas nosacījumi ir 
atrunājami sagatavojot OP. Stratēăijas sadaĜā „3.2.4. 
Horizontālās prioritātes” noteiktais ir attiecināms uz visu 
investīciju veidiem un nav nepieciešamības minētās 
horizontālās prioritātes atkārtoti izcelt OP aprakstos.  

Katrā no OP tiks iekĜauti prioritātes un pasākumi, kas 
atbilstoši attiecīgā fonda (KF, ESF, ERAF) specifikai un 
regulās pieĜautajām atbalsta jomām, dos ieguldījumu 
NSID stratēăijas īstenošanai. Kaut arī lielā mērā OP 
struktūra atbilst NSID stratēăijas 3 tematisko asu 
struktūrai, tomēr tas neizslēdz iespēju, ka OP tiek 
iekĜauti arī pasākumi, kas atbalsta vairāku tematiskajās 
asīs izvirzīto mērėu sasniegšanu. Katrai no OP atbilstoši 
fondu specifikai ir jāveicina arī izvirzīto horizontālo 
prioritāšu sasniegšana. Horizontālo prioritāšu ievērošana 
un īstenošana ir panākama ieviešot katrā no OP 
atbilstošus pasākumus, vai aktivitātes, izstrādājot 
specifiskus projektu atlases kritērijus, kā arī nodrošinot 
horizontālo mērėu sasniegšanas rezultatīvo rādītāju 
uzraudzību. 
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228.  4.1. „Cilvēkresursi un nodarbinātība” Eiropas Sociālā 
fonda OP (sākot ar 676.paragrāfu) 

NTSP [05.12.2005 Nr. AN-05-05/345] 

Kopumā NSID stratēăijā nav noteikti konkrēti mērėi un 
sagaidāmie rezultāti noteiktos OP virzienos 
salīdzinājumā ar esošo situāciju. Uzskatām, ka būtu 
nepieciešams izvirzīt konkrētus mērėus un sagaidāmos 
virzienus. 

 NTSP atsauc iebildumu.  

FM paskaidro, ka jau šobrīd dokumentā ir noteikti divi 
konkrēti mērėi – nodarbinātības un IKP izaugsmes 
jomā.  

Aktuālā Regulas projekta versija neparedz, ka NSID 
jāiekĜauj konkrētus rādītājus.  

Sk. NSID tekstu. 

229.  4.1. „Cilvēkresursi un nodarbinātība” Eiropas Sociālā 
fonda OP (sākot ar 676.paragrāfu) 

VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Papildināt ar apakšsadaĜu „4.1.1.5. Veselības 
veicināšana”, ietverot tajā šādu tekstu:  

„Veiksmīgai veselības veicināšanai ir gan humāna 
nozīme - cilvēku veselība uzlabojas, un viĦi var 
sekmīgāk izvirzīt un sasniegt savus mērėus dzīvē, gan 
praktiska nozīme - tiek ekonomēti līdzekĜi, kuri būtu 
jāizlieto nopietnu akūtu un hronisku saslimšanu 
ārstēšanai, invaliditātes pabalstu izmaksām, kā arī tiek 
novērsta pāragra iedzīvotāju mirstība pusmūža gados. 

Eiropas valstu pieredze liecina, ka ar veselības 
veicināšanas pasākumiem, kas samazina medicīniskās 
un sociālās izmaksas, palielina saimniecisko 
produktivitāti, iespējams uzlabot sabiedrības veselību. 
Šos pasākumus var uzskatīt par investīciju valsts 
attīstībā – šodien, investējot iedzīvotāju, īpaši bērnu un 
jauniešu veselībā, tiks nodrošināta valsts darbaspēka 
kvalitāte jau tuvākā nākotnē. Veselības veicināšanas 
pasākumos iesaistās ne tikai veselības aprūpes 
speciālisti, bet arī citu nozaru – izglītības, iekšlietu, 

Sk. NSID tekstu. 
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transporta, pašvaldību u.c. speciālisti. Iedzīvotāju 
veselību ietekmē ne tikai veselības aprūpes kvalitāte, 
dzīvesveids, bet arī nodarbinātība, nabadzība, 
nevienlīdzība, fiziskā vide, mājokĜi, sociālā vide, uzturs, 
transports un izglītība. 

Galvenā veselības veicināšanā identificētā problēma ir 
nepietiekamais finansējums veselības veicināšanas 
pasākumiem.”. 

 FM paskaidro, ka atbalsts veselības aprūpei tiks sniegts 
koncentrēti 3.OP ietvaros. Iebilduma teksts tiks 
izmantots darbā pie OP izstrādes.  

VeM atsauc iebildumu. 

230.  682. paragrāfs 

Lai paātrinātu Latvijas tautsaimniecības attīstību un 
sasniegtu LNLP izvirzītos nodarbinātības mērėus, 
Eiropas Sociālā fonda ietvaros tiks atbalstītas 
aktivitātes, kas tiks vērstas uz pilnas nodarbinātības, 
darba apstākĜu kvalitātes un darbaspēka 
produktivitātes, sociālās vienotības un sociālās 
atstumtības novēršanas, kā arī sabiedrības 
nodrošināšanas ar atbilstošām prasmēm un izglītību 
visos līmeĦos sasniegšanu. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

ApakšsadaĜā „OP mērėis” 682.rindkopa izsakāma šādā 
redakcijā: „Lai sekmētu Latvijas tautsaimniecības 
ilgtspējīgu attīstību un sasniegtu LNLP izvirzītos 
nodarbinātības mērėus, Eiropas Sociālā fonda ietvaros 
tiks atbalstītas aktivitātes, kas tiks vērstas uz pilnas 
nodarbinātības sasniegšanu, darba apstākĜu uzlabošanu 
un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu, sociālās 
kohēzijas stiprināšanu un sociālās atstumtības 
mazināšanu, kā arī uz izglītības un apmācību 
pieejamības nodrošināšanu visos līmeĦos.” 

 Puses vienojas par daĜēju LM iebilduma Ħemšanu vērā, 
izsakot rindkopu jaunā redakcijā. 

Lai sekmētu Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu 
attīstību un sasniegtu LNLP izvirzītos nodarbinātības 
mērėus, Eiropas Sociālā fonda ietvaros tiks atbalstītas 
aktivitātes, kas tiks vērstas uz pilnas nodarbinātības 
sasniegšanu un darbaspēka produktivitātes 
paaugstināšanu, sociālās vienotības un sociālās 
atstumtības novēršanu, sociālā dialoga un sociālo 
partneru stiprināšanu, kā arī uz izglītības un apmācības 
pieejamības nodrošināšanu visos līmeĦos. 

231.  683. paragrāfs 

OP būs vērsta uz šādām atbalsta jomām: 

- Nodarbinātības veicināšana; 

- Izglītības attīstība; 

- Sociālā iekĜaušana; 

BM [02.12.2005 Nr. 2-11/5529] 

683. rindkopu nepieciešams papildināt ar šādu atbalsta 
jomu – labas pārvaldības principu ieviešana un valsts 
pārvaldei neraksturīgu funkciju deleăēšana publisko 
pakalpojumu sniedzējiem. 

BM nav pārstāvēta starpinstitūciju saskaĦošanas 

OP būs vērsta uz šādām atbalsta jomām: 

• Nodarbinātības un darbaspēka produktivitātes 
veicināšana; 

• Izglītības attīstība; 

• Sociālā iekĜaušana; 
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- Administratīvās kapacitātes stiprināšana un labāka 
regulējuma principu ieviešana valsts pārvaldē. 

sanāksmē, līdz ar ko iebildums atbilstoši MK 
Kārt ības rullim tiek atsaukts. 

FM paskaidro, ka valsts pārvaldei neraksturīgu funkciju 
nodošana ir noregulēta LR normatīvajos aktos un 
neatbilst šī dokumenta būtībai un uzdevumiem. 

232.  683.paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Minēto atbalstāmo jomu sarakstu papildināt ar vārdiem 
„Veselības veicināšana.”. 

 VeM piekrīt iebilduma atsaukšanai. 

233.  683. paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

NodaĜa 4.2.1. Nodarbinātības veicināšana rindkopa 683 
un apakšnodaĜa 4.1.2.1. Nodarbinātības veicināšana 
rindkopa 687, jāpapildina ar „pašvaldībās” vai arī 
izmantot jēdzienu publiskajā pārvaldē, jo, ja saka valsts 
pārvaldē, tad automātiski saprot tikai MK, ministrijas un 
citas valsts institūcijas. Kāpēc tikai valsts administrācijā 
nepieciešamas investīcijas kapacitātes uzlabošanā? Vai 
pašvaldību administrācija ir kaut kas otršėirīgs? Valstī 
deklarējam nediskrimināciju, bet šeit ir acīmredzama 
publiskās pārvaldes vienas būtiskas daĜas diskriminācija, 
jo šai paša sadaĜā teikts: 

„678. Kopienas stratēăiskajās vadlīnijās investīcijas 
cilvēkresursu attīstībā ir atzītas par vienu no 
galvenajiem atspēriena punktiem ceĜā uz Lisabonā 
nosprausto mērėu sasniegšanu. Eiropas Sociālā fonda 
kontekstā kā galvenās prioritārās jomas Kopienas 
stratēăiskās vadlīnijās nosaka investīcijas izaugsmi un 
nodarbinātību veicinošajos faktoros, kā arī labas 
pārvaldības veicināšanā.„ 

Iznāk, ka mūsu valstī laba pārvaldība nepieciešama tikai 
valsts administrācijā. Tātad pašvaldībām tiek liegta 
iespēja izmantot Eiropas Kopienas līdzekĜus, lai 

• Publiskās pārvaldes un sociālo partneru 
administratīvās kapacitātes stiprināšana un labāka 
regulējuma principu ieviešana publiskajā pārvaldē. 
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uzlabotu to kapacitāti kvalitatīvai ar likumu noteikto 
autonomo funkciju : „rūpēties par bezdarba 
samazināšanu un veicināt saimniecisko darbību savā 
teritorijā” izpildei. 

 Puses vienojas par jēdziena „publiskā pārvalde” 
lietošanu. 

 

234.  685. paragrāfs 

Nodarbinātības jomā Latvija galvenokārt saskaras ar 
tādām problēmām kā iedzīvotāju skaita 
samazināšanās un strauja sabiedrības novecošanās, 
nedeklarētā nodarbinātība, zems pašnodarbinātības 
īpatsvars nodarbināto iedzīvotāju kopskaitā, 
salīdzinoši augsts bezdarba līmenis reăionos, augsts 
bezdarba līmenis iedzīvotājiem ar zemu izglītības un 
prasmju līmeni, horizontālā profesiju segregācija, kā 
arī vertikālā segregācija sieviešu un vīriešu 
atalgojuma nevienlīdzības ziĦā. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Rindkopu nr. 685 izteikt šādā redakcijā:  

„Nodarbinātības jomā Latvija galvenokārt saskaras ar 
tādām problēmām kā iedzīvotāju skaita samazināšanās 
un strauja sabiedrības novecošanās, nedeklarētā 
nodarbinātība, zems pašnodarbinātības īpatsvars 
nodarbināto iedzīvotāju kopskaitā, salīdzinoši augsts 
bezdarba līmenis reăionos, augsts bezdarba līmenis 
iedzīvotājiem ar zemu izglītības un prasmju līmeni, 
paaugstināts bezdarba risks sociāli atstumtajām 
iedzīvotāju riska grupām, darbaspēka kvalifikācijas 
neatbilstība darba tirgus prasībām, horizontālā profesiju 
segregācija, kā arī vertikālā segregācija sieviešu un 
vīriešu atalgojuma nevienlīdzības ziĦā.” 

 EM piekrīt iebilduma daĜējai Ħemšanai vērā. 

Nodarbinātības jomā Latvija galvenokārt saskaras ar 
tādām problēmām kā iedzīvotāju skaita samazināšanās 
un strauja sabiedrības novecošanās, nedeklarētā 
nodarbinātība, zems pašnodarbinātības īpatsvars 
nodarbināto iedzīvotāju kopskaitā, salīdzinoši augsts 
bezdarba līmenis reăionos, augsts bezdarba līmenis 
iedzīvotājiem ar zemu izglītības un prasmju līmeni, 
horizontālā profesiju segregācija, kā arī vertikālā 
segregācija sieviešu un vīriešu atalgojuma 
nevienlīdzības ziĦā. 

235.  689.paragrāfs 

Augstākminētās prioritātes akcentē arī Nacionālais 
attīstības plāns, papildus īpaši uzsverot uzdevumu 
mazināt nabadzību un sabiedrības noslāĦošanos. 

Atbilstības ar NAP nodrošināšanai precizēta rindkopa. Augstākminētās prioritātes akcentē arī Nacionālais 
attīstības plāns, papildus īpaši uzsverot uzdevumu 
mazināt nabadzību un sabiedrības noslāĦošanos. NSID 
nodarbinātības veicināšanas investīciju virziens atbilst 
šādiem NAP stratēăijas virzieniem un apakšvirzieniem: 
Cilvēka radošā potenciāla pilnvērtīga izmantošana un 
attīstīšana mūža garumā un IekĜaujošs un noturošs 

darba tirgus (t.sk. Pieeja darba vietām un to dažādība 
reăionos un Atbalsts nodarbinātības veicināšanai).  
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236.  690. paragrāfs 

Latvijas politika nodarbinātības jomā ir cieši saistīta 
un balstās uz Eiropas Savienības politiku, proti, 
balstoties uz Eiropas Nodarbinātības stratēăiju, tika 
izstrādāts Latvijas Nacionālais rīcības plāns 
nodarbinātības veicināšanai, kur Eiropas 
Nodarbinātības stratēăijā noteikto nodarbinātības 
vadlīniju ietvaros veicamie pasākumi ir pielāgoti 
Latvijas sociālekonomiskajai situācijai un 
specifiskajām problēmām. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

690.rindkopa ir dzēšama  

SaskaĦā ar 2005.gada 12.jūlij ā apstiprinātajām 
Integrētajām vadlīnijām izaugsmei un nodarbinātībai 
2005.-2008.gadam un Latvijas Nacionālo Lisabonas 
programmu 2005.-2008.gadam, līdz šim izstrādātais 
Latvijas Nacionālais rīcības plāns nodarbinātības 
veicināšanai ir iekĜauts Latvijas nacionālajā Lisabonas 
programmā kā tā neatĦemama sastāvdaĜa (3.daĜa). 

 LM piedāvā jaunu rindkopas redakciju, par ko puses 
vienojas. 

Latvijas politika nodarbinātības jomā ir cieši saistīta un 
balstās uz Eiropas Savienības politiku. Atbilstoši 
Padomes 2005.gada 12.jūlij ā apstiprinātajām 
Integrētajām pamatnostādnēm izaugsmei un 
nodarbinātībai izstrādāta Latvijas nacionālā Lisabonas 
programmu 2005.-2008.gadam. Tās neatĦemama 
sastāvdaĜa ir nodarbinātības politikas pamatnostādnes, 
tādējādi saskaĦojot Lisabonas stratēăijas mērėu 
sasniegšanai veicamos pasākumus ar Latvijas 
sociālekonomisko situāciju un specifiskajām 
problēmām. 

237.  694. paragrāfs 

Galvenās Latvijā identificētās problēmas izglītības 
jomā ir: 

- Liels skolēnu īpatsvars ar zemu pamatprasmju 
līmeni un nepietiekams īpatsvars ar augstu 
kompetences līmeni; 

- Disproporcija starp vispārējās izglītības un 
profesionālās izglītības sniegtajām iespējām 
pamatskolu absolventiem; 

- Nepietiekama jauniešu iesaistīšanās vidējā izglītībā; 

- Zems studējošo īpatsvars profesionālajā izglītībā; 

- Nepietiekama izglītības iestāžu un darba devēju 
sadarbība; 

- Disproporcija starp sociālo zinātĦu un dabas 
zinātĦu, inženierzinātĦu un tehnoloăiju studentiem 
augstākajā izglītībā; 

- Akadēmiskā personāla novecošanās; 

- Nepietiekamas mūžizglītības iespējas; 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

SadaĜā 4.1.2.2. „Izglītības attīstība” 694.rindkopa 
papildināma ar apakšpunktiem šādā redakcijā: 

- Ne visos Latvijas cietumos ieslodzītajiem ir iespēja 
iegūt izglītību, kā arī nav nodrošināta atbilstoša materiāli 
tehniskā bāze, kas rada nopietnus šėēršĜus personu 
integrācijai darba tirgū pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma 
vietas; 

- Augsts ir to čigānu bērnu īpatsvars, kuri neiegūst pat 
pamatizglītību, tas kavē viĦu integrāciju gan darba tirgū, 
gan sabiedrībā kopumā; 

- Nepietiekams izglītības pedagogu un citu speciālistu 
skaits, kuri būtu sagatavoti darbam ar bērniem un 
jauniešiem ar speciālām vajadzībām; 

- Izglītības- vispārējās, profesionālās un augstākās- 
iestāžu nepieejamība personām ar funkcionāliem 
traucējumiem. 

 IzM piedāvā jaunu rindkopas redakciju, par ko puses 
vienojas. 

Galvenās Latvijā identificētās problēmas izglītības jomā 
ir: 

- Liels skolnieku īpatsvars ar zemu pamatprasmju 
līmeni, nepietiekams īpatsvars ar augstu kompetences 
līmeni, kā arī ievērojams jauniešu īpatsvars, kas darba 
tirgū ieiet bez kvalifikācijas un izglītības turpināšanai 
nepietiekamām vispārējām zināšanām un prasmēm; 

- Nepietiekama profesionālā orientācija un karjeras 
izglītība jauniešiem; 

- - Nepietiekama jauniešu iesaistīšanās vidējā izglītībā, 
disproporcija starp vispārējās izglītības un profesionālās 
izglītības sniegtajām iespējām, zems profesionālās 
izglītības prestižs un nepietiekama izglītības kvalitāte, 
īpaši profesionālajā un augstākajā izglītībā, lai 
nodrošinātu darbaspēka konkurētspēju un inovatīvu 
uzĦēmējdarbību; 

- Nav pietiekami skaidri definēts tautsaimniecības 
pieprasījums vidējā termiĦā profesionālajā un augstākajā 
izglītībā, nepietiekams sociālais dialogs reăionālā un 
nozaru līmenī; 
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- Vāji attīstīta neformālās izglītības sistēma; 

- Nepietiekoši resursi darbam ar izglītojamajiem ar 
īpašām vajadzībām. 

238.  694. paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

4.1.1.2. sadaĜas 694.punktu aizvietot ar tekstu šādā 
redakcijā:   

„Galvenās Latvijā identificētās problēmas izglītības 
jomā ir: 

- Vispārējās pamata un vidējās izglītības satura un 
mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma nenodrošina 
savlaicīgu skolēnu mācību sasniegumu pārraudzību un 
efektīvu rīcību problēmu novēršanai; 

- Nepietiekami kvalitatīva un savlaicīga zināšanu, 
prasmju un iemaĦu apguve matemātikā un dabaszinībās 
pamatizglītības pakāpē;  

- Nepietiekama izglītības kvalitāte, īpaši profesionālajā 
un augstākajā izglītībā, lai nodrošinātu darbaspēka 
konkurētspēju, tautsaimniecības attīstību un inovatīvu 
uzĦēmējdarbību; 

- Nepietiekama profesionālā orientācija un karjeras 
izglītība jauniešiem, nepietiekami veicināta jauniešu 
interese par dabaszinātnēm un tehnoloăijām;  

- Tautsaimniecības attīstībai nepietiekams audzēkĦu un 
studentu skaits profesionālajā izglītībā un profesionālajā 
augstākajā izglītībā, īpaši dabaszinātĦu un tehnoloăiju 
virzienos; 

- Nav pietiekamas sadarbības starp darba devējiem un 
profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, 
nepietiekamas prakses iespējas audzēkĦiem un 
studentiem; 

- Mācību aprīkojums un izglītības iestāžu infrastruktūra 

- Nepietiekama izglītības iestāžu un darba devēju 
sadarbība; 

- Akadēmiskā personāla un pedagogu trūkums un 
novecošanās; 

- Nepietiekamas mūžizglītības, pārkavalifikācijas un 
profesionālās pilnveides iespējas iedzīvotājiem dažādās 
vecuma grupās; 

- Izglītības iestādes nav piemērotas cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem, kā arī nepietiekoši resursi 
darbam ar izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, 
nepietiekams atbalsts veselīga dzīves veida 
popularizēšanai; 

- Nepietiekama izglītības pieejamība un darba un sociālo 
prasmju apguves iespējas sociālās atstumtības riska 
grupām. 
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ir novecojusi un neatbilst sanitāri higiēniskajām 
prasībām; 

- Zems vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājums ar 
mūsdienīgu datortehniku; 

- Nepietiekamas pamatprasmes jauniešiem, kuri 
nemācās vai neturpina izglītību, kā arī sociālās 
atstumtības riska grupām, tajā skaitā ieslodzītajiem; 

- Nepietiekami nodrošinātas piemērotas mācību un 
tālākizglītības iespējas jauniešiem ar speciālām 
vajadzībām un invalīdiem; 

- Nepietiekamas tālākizglītības iespējas strādājošajiem 
un mūžizglītības iespējas iedzīvotājiem dažādās vecuma 
grupās; 

- Pedagoăisko studiju programmu un studiju procesa 
nepietiekama saikne ar  izglītības praksi; 

- Nepietiekami attīstīta pedagogu tālākizglītības sistēma, 
kā arī modernu profesionālo kompetenču trūkums 
profesionālās un augstākās izglītības pedagogiem”. 

 IzM piedāvā jaunu rindkopas redakciju, par ko puses 
vienojas. 

239.  694. paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

IZM [01.12.2005 Nr. 1-10/1502] 

izteikt 4.1.1.2. sadaĜas 694.punkta otro apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

„2) disproporcija starp izglītojamo skaitu vidējās 
pakāpes vispārējās un profesionālās izglītības 
programmās”. 

 IzM piedāvā jaunu rindkopas redakciju, par ko puses 
vienojas. 

240.  694. paragrāfs TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 
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(skatīt iepriekšējo) Lūdz 4.1.1.2. sadaĜas 694.punktu papildināt ar 
apakšpunktu šādā redakcijā „nepietiekamas ieslodzīto 
personu izglītības iespējas”.  

 IzM piedāvā jaunu rindkopas redakciju, par ko puses 
vienojas. 

241.  694. paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Rindkopā nr. 694 uzskaitītos punktus papildināt, 
punktam „Nepietiekama izglītības iestāžu un darba 
devēju sadarbība” beigās pievienojot „t.sk. praktiskās 
darba pieredzes apguvē” un pievienojot jaunus punktus: 

- „nepietiekama izglītošana par uzĦēmējdarbību un tās 
iespējām visos izglītības posmos;” 

- izglītības iestāžu absolventu kvalifikācijas neatbilstība 
darba tirgus prasībām; 

- novecojusi mācību materiāli tehniskā bāze. 

 IzM piedāvā jaunu rindkopas redakciju, par ko puses 
vienojas. 

 

242.  697.rindkopa. 

Augstākminētās prioritātes uzsver arī Nacionālais 
attīstības plāns, papildus īpaši akcentējot uzdevumu 
attīstīt profesionālo izglītību, jo sevišėi reăionos, 
līdztekus nodrošinot tās atbilstību darba tirgus 
prasībām. 

Atbilstības ar NAP nodrošināšanai precizēta rindkopa. Augstākminētās prioritātes uzsver arī Nacionālais 
attīstības plāns, papildus īpaši akcentējot uzdevumu 
attīstīt profesionālo izglītību, jo sevišėi reăionos, 
līdztekus nodrošinot tās atbilstību darba tirgus prasībām. 
NSID izglītības attīstības investīciju virziens atbilst 
šādiem NAP stratēăijas virzieniem un apakšvirzieniem: 
Izglītots un radošs cilvēks (t.sk. Kvalitatīva 
pamatizglītība, obligāta vidējā un pieejama augstākā 
izglītība, Darbaspēka sagatavošana atbilstoši darba 
tirgus pieprasījumam un Cilvēka radošā potenciāla 
pilnvērtīga izmantošana un attīstīšana mūža garumā) 

un Akadēmiskās zinātnes izcilība.  
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243.  699.paragāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz 4.1.1.2. sadaĜas 699.punktu papildināt ar vārdiem 
„kā arī vispārējās un profesionālās izglītības iegūšanas 
iespēju veicināšana ieslodzījuma vietās un tās 
turpināšanas iespējas no ieslodzījuma atbrīvotajām 
personām (probācijas funkcija)”. 

  

FM paskaidro, ka atstumtības riska grupa ietver sevī arī 
ieslodzītos. TM piekrīt FM viedoklim. 

Lai risinātu augstākminētos jautājumus, Eiropas 
Sociālais fonds atbalstīs šādus galvenos investīciju 
virzienus: pasākumi profesionālās izglītības pievilcības, 
kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, inženierzinātĦu, 
dabas zinātĦu, medicīnas un citu Latvijas attīstībai 
nepieciešamo izglītības virzienu prestiža celšana, 
pedagoăiskās korekcijas programmu izveide, tai skaitā, 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām, izglītības 
pakalpojumu pielāgošana sociālās atstumtības riska 
grupām, profesionālās orientācijas sistēmas 
pilnveidošana, izglītības iestāžu un darba devēju 
sadarbības veicināšana, kā arī tālākizglītības un 
mūžizglītības attīstība. 

244.  701.paragrāfs 

Sociālās iekĜaušanas jomā Latvijā galvenās 
identificētās problēmas ir šādas: 

- Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pasākumu nepietiekamais apjoms, daudzveidība, 
kvalitāte un pieejamība; 

- Nepietiekams profesionāli izglītotu sociālā darba 
speciālistu skaits sociālajos dienestos un sociālo 
pakalpojumu sniedzējās institūcijās; 

- Invalīdu profesionālās rehabilitācijas vājā 
pieejamība, jo īpaši reăionos. 

 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz 4.1.1.3.sadaĜas 701.punktu papildināt ar 
apakšpunktu šādā redakcijā: „Ieslodzījuma vietās esošo 
personu nodarbinātības problēmas”. Lai veicinātu 
ieslodzīto personu nodarbinātību pēc atbrīvošanas, 
nepietiek ar pasākumiem pēc tam, kad persona ir 
atstājusi ieslodzījuma vietu. Nepieciešama ieslodzīto 
personu apmācība, subsidētu darba vietu nodrošināšana 
un citi pasākumi, lai ieslodzītie nezaudētu savu 
profesionālo kvalifikāciju un iegūtu jaunas darba tirgum 
nepieciešamas prasmes, kuras izmantot pēc 
atbrīvošanas. JāĦem vērā arī lielais ieslodzīto personu 
skaits – 2005.gada 1.janvārī ieslodzījuma vietās atradās 
7646 ieslodzītie, 57,8% no tiem ir vecumā no 18 līdz 30 
gadiem. 2004.gadā finanšu trūkuma dēĜ tikai 10,9% 
ieslodzīto bija iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, 
daudziem ieslodzītajiem nav nekādas darba pieredzes, 
iemaĦu un kvalifikācijas, trūkst arī pamatizglītībai 
raksturīgās zināšanas (dati no Ieslodzījuma vietu 
pārvaldes 2004.gada publiskā pārskata). 

 FM paskaidro, ka nav pamata izcelt vienu riska grupu.  

Sociālās iekĜaušanas jomā Latvijā galvenās identificētās 
problēmas ir šādas: 

� Sociālās aprūpes, sociālās un profesionālās 
rehabilitācijas pasākumu nepietiekamais 
apjoms, daudzveidība, kvalitāte un pieejamība; 

� Nepietiekams profesionāli izglītotu sociālā 
darba speciālistu skaits sociālajos dienestos un 
sociālo pakalpojumu sniedzējās institūcijās; 

� Invalīdiem un personām ar draudošu 
invaliditāti ir ierobežota individuālo vajadzību 
un darbspēju novērtēšana; 

� Nepietiekama izglītības pieejamība un darba un 
sociālo prasmju apguves iespējas sociālās 
atstumtības riska grupām. 
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TM piekrīt FM viedoklim. 

245.  701. paragrāfs  

(skatīt iepriekšējo) 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Papildināt 701.rindkopu, atbilstoši situācijas aprakstam, 
ar apakšpunktiem šādā redakcijā:  

- Veselības stāvokĜa, funkcionālo spēju un to 
ierobežojuma pakāpes izvērtēšanas process un tam 
pakārtotie pakalpojumi nav optimāli personu ar 
draudošu invaliditāti un invalīdu maksimālai 
rehabilitācijai un integrācijai darba tirgū; 

- Nav visaptverošu pētījumu par Nacionālā rīcības plāna 
nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai 
ieviešanas gaitu, pasākumu efektivitāti un to 
pilnveidošanas iespējām. 

 Tiek piedāvāta jauna rindkopas redakcija, par ko puses 
vienojas. 

246.  701. paragrāfs  

(skatīt iepriekšējo) 

BM [02.12.2005 Nr. 2-11/5529] 

701. rindkopu nepieciešams papildināt ar šādu problēmu 
– sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās strādājošo 
darbinieku tālākizglītības un metodiskās vadības 
nepietiekamība neveicina visā valstī vienmērīgas un 
pakalpojumu saĦēmēju individuālām vajadzībām 
atbilstošas pakalpojumu sistēmas attīstību 

BM nav pārstāvēta starpinstitūciju saskaĦošanas 
sanāksmē, līdz ar ko iebildums atbilstoši MK 
Kārt ības rullim tiek atsaukts. 

LM viedoklis: lai arī tālākizglītība tiek ietverta izglītības 
nodrošināšanā, to iespējams izdalīt arī atsevišėi. (MK 
noteiktajās prasībās sociālo pakalpojumu sniedzējiem 
sociālā darba speciālistu ikgadēja kvalifikācijas celšana 
ir obligāts noteikums.) 
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247.  704.paragrāfs 

Nacionālajā attīstības plānā, papildus iepriekšminēto 
prioritāro uzdevumu atspoguĜojumam, īpašs uzsvars 
tiek likts uz nepieciešamību darboties preventīvi, 
novēršot vai mazinot sociālās atstumtības cēloĦus, 
proti, iedzīvotāju nabadzību un ienākumu 
nevienlīdzību, ilgstošo bezdarbu, kā arī reăionālās un 
pilsētu/lauku atšėirības. 

Atbilstības ar NAP nodrošināšanai precizēta rindkopa. Nacionālajā attīstības plānā, papildus iepriekšminēto 
prioritāro uzdevumu atspoguĜojumam, īpašs uzsvars tiek 
likts uz nepieciešamību darboties preventīvi, novēršot 
vai mazinot sociālās atstumtības cēloĦus, proti, 
iedzīvotāju nabadzību un ienākumu nevienlīdzību, 
ilgstošo bezdarbu, kā arī reăionālās un pilsētu/lauku 
atšėirības. NSID sociālās iekĜaušanas investīciju 
virziens atbilst Ilgstošā bezdarba mazināšanas un 
sociālās atstumtības riska grupu iesaistes darba tirgū 
NAP stratēăijas apakšvirzienam.  

 

248.  706. paragrāfs 

Lai risinātu augstākminētos jautājumus, Eiropas 
Sociālais fonds atbalstīs šādus galvenos investīciju 
virzienus: uz sociālās atstumtības riska grupām 
vērsto aktīvo nodarbinātības pasākumu 
paplašināšana, dažādošana un pilnveidošana, 
motivācijas un sociālās un profesionālās 
rehabilitācijas programmu pilnveidošana, dažādošana 
un attīstība, sociālā darba speciālistu izglītošana un 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu pieejamības veicināšana. 

BM [02.12.2005 Nr. 2-11/5529] 

706. rindkopu aiz vārdiem „sociālā darba speciālistu 
izglītošana”  

nepieciešams papildināt ar vārdiem „t.sk. 
tālākizglītošana un metodiskā vadība”. 

BM nav pārstāvēta starpinstitūciju saskaĦošanas 
sanāksmē, līdz ar ko iebildums atbilstoši MK 
Kārt ības rullim tiek atsaukts. 

LM viedoklis: trūkst BM skaidrojuma par to, kas tiek 
saprasts ar metodisko vadību un kāds varētu būt 
struktūrfondu atbalsts. 

Lai risinātu augstākminētos jautājumus, Eiropas 
Sociālais fonds atbalstīs šādus galvenos investīciju 
virzienus: uz sociālās atstumtības riska grupām vērsto 
aktīvo nodarbinātības pasākumu paplašināšana, 
dažādošana un pilnveidošana, motivācijas, sociālās 
aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās 
rehabilitācijas, veselības traucējumu un funkcionālo 
spēju ierobežojumu izvērtēšanas sistēmas pilnveidošana, 
dažādošana un attīstība, sociālā darba speciālistu 
izglītošana un pētījumu veikšana par sociālās 
iekĜaušanas politikas pasākumu efektivitāti un 
pilnveidošanas iespējām. 

249.  4.1.2.4. „Administratīvās kapacitātes stiprināšana un 
labāka regulējuma principu ieviešanu valsts 
pārvaldē” 

(sākot ar 707. paragrāfu) 

NTSP [05.12.2005 Nr. AN-05-05/345] 

4.1.2.4. „Administratīvās kapacitātes stiprināšana un 
labāka regulējuma principu ieviešanu valsts pārvaldē” 
kā galvenās problēmas balstoties uz līdzšinējās situācijas 
analīzi ir identificētas kā, piemēram: 

- Nepietiekama valsts pārvaldē strādājošo kvalifikācija; 

- Nepietiekama kvalitātes vadības sistēma; 

Sk. NSID tekstu. 
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- Nepietiekama sadarbība ar sabiedrību un sociāliem 
partneriem utt. 

Lūdzam precizēt kā tas attiecas Struktūrfondu 
plānošanas periodu 2000. – 2006.gadu, kad tika 
stiprināta atsevišėu institūciju administratīvā kapacitāte 
ar mērėi panākt tādu pašu problēmu atrisināšanu. 

 VKanc paskaidro, ka šajā programmēšanas periodā 
administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumi bija 
attiecināmi tikai uz noteiktām nozarēm un institūcijām. 
Nākamajā programmēšanas periodā SF atbalsta joma ir 
paplašināta un attiecināma uz politikas plānošanas un 
ieviešanas procesu kopumā. NTSP piekrīt VKanc 
skaidrojumam. 

250.  708. paragrāfs 

Balstoties uz līdzšinējās situācijas analīzi valsts 
pārvaldes administratīvās kapacitātes un pārvaldības 
jomā, kā galvenās problēmas ir identificētas: 

- Nepietiekama valsts pārvaldē strādājošo 
kvalifikācija; 

- Augsta personāla mainība; 

- Vienotas personāla vadības sistēmas neesamība; 

- Nepietiekama kvalitātes vadības sistēma;  

- Funkciju sadrumstalotība un, līdz ar to – 
administratīvo šėēršĜu radīšana; 

- Neapmierinoša publisko pakalpojumu pieejamība 
un kvalitāte; 

- Ierobežotas tālākizglītības programmu pilnveides 
un dažādošanas iespējas; 

- Nepietiekama sadarbība ar sabiedrību un sociāliem 
partneriem;  

BM [02.12.2005 Nr. 2-11/5529] 

708.rindkopu aiz vārdiem „funkciju sadrumstalotība un, 
līdz ar to – administratīvo šėēršĜu radīšana” papildināt ar 
vārdiem „,kā arī valsts pārvaldei neraksturīgu funkciju 
veikšana”. 

BM nav pārstāvēta starpinstitūciju saskaĦošanas 
sanāksmē, līdz ar ko iebildums atbilstoši MK 
Kārt ības rullim tiek atsaukts. 

VKanc nepiekrīt BM priekšlikumam, jo valsts pārvaldei 
neraksturīgu funkciju nodošana ir noregulēta un 
neatbilst šī dokumenta būtībai un uzdevumiem. 

Balstoties uz līdzšinējās situācijas analīzi publiskās 
pārvaldes administratīvās kapacitātes un pārvaldības 
jomā, kā galvenās problēmas ir identificētas: 

• Nepietiekama politikas plānošanas sasaiste ar 
ilgtermiĦa politikas plānošanas dokumentiem, īpaši 
prioritāšu noteikšanas, ietekmes novērtēšanas un 
finanšu plānošanas aspektos; 

• Nepietiekami attīstīta stratēăiskās plānošanas 
sistēma valsts, reăionālajā un vietējā pārvaldes 
līmenī; 

• Nepietiekama publiskajā pārvaldē strādājošo 
kvalifikācija; 

• Augsta personāla mainība; 

• Vienotas cilvēkresursu vadības sistēmas neesamība; 

• Nepietiekama publiskās pārvaldes institūciju 
iniciatīva kvalitātes vadības sistēmas veidošanā un 
ieviešanā;  

• Trūkst sistemātiskas pieejas administratīvo šėēršĜu 
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- Nepietiekoša valsts pārvaldes (valsts un pašvaldību 
līmeĦa) iestāžu un augstskolu sadarbība. 

251.  708.paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

Lūdzam papildināt 708. rindkopā uzskaitītās problēmas 
ar jaunu problēmu, kas aktuāla visos pārvaldes līmeĦos, 
šādā redakcijā: „Nepietiekama stratēăiskās plānošanas 
sistēmas un uzraudzības efektivitāte valsts, reăionālajā 
un vietējā pārvaldes līmenī”. 

  

VKanc piekrīt RAPLM priekšlikumam papildināt 
708.paragrāfu šādā redakcijā: 

“Nepietiekami attīstīta stratēăiskās plānošanas sistēma 
valsts, reăionālajā un vietējā pārvaldes līmenī”.  

RAPLM viedoklis: 

Lūdzu izteikt šādā redakcijā: 

“Nepietiekami attīstīta un koordinēta stratēăiskās 
plānošanas sistēma valsts, reăionālajā un vietējā 
pārvaldes līmenī”.  

Papildus, 708.punktā lūdzu izteikt teikumu 
„Nepietiekama valsts pārvaldes institūciju iniciatīva 
kvalitātes vadības sistēmas veidošanā un ieviešanā” šādā 
redakcijā: 

„Nepietiekama valsts pārvaldes un pašvaldību 
(publiskās pārvaldes) institūciju iniciatīva kvalitātes 
vadības sistēmas veidošanā un ieviešanā”, jo situācijas 
analīzē ir norādīts uz kvalitātes vadības sistēmu trūkumu 
arī pašvaldību līmenī.  

Puses vienojas par piedāvātajām redakcijām. 

252.  708.paragrāfs EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

izvērtēšanā un novēršanā; 

• Neapmierinoša publisko pakalpojumu pieejamība un 
kvalitāte; 

• Ierobežotas tālākizglītības programmu pilnveides un 
dažādošanas iespējas; 

• Nepietiekama sadarbība ar sabiedrību un sociāliem 
partneriem;  

• Nepietiekoša publiskās pārvaldes iestāžu un 
augstskolu sadarbība. 
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(skatīt iepriekšējo) Papildināt 708. rindkopu: 

- papildināt pirmo punktu, izsakot to šādā redakcijā:  

„nepietiekama valsts pārvaldē (valsts un pašvaldību 
līmenī) strādājošo kvalifikācija; 

- iekĜaut jaunu punktu „nepietiekama pieredzes apmaiĦa 
ar citām ārvalstu institūcijām, labās prakses pārĦemšana 
un popularizēšana.” 

 FM norāda, ka izteiktajam apgalvojumam nav 
pamatojuma. EM atsauc iebildumu. 

253.  708.paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

NTSP [05.12.2005 Nr. AN-05-05/345] 

Punktā 708 norādīts, ka pastāv augsta personāla mainība 
un 825 norādīts, ka vērojama ievērojama darbinieku 
rotācija, kam par cēloni ir šāda veida speciālistu lielais 
pieprasījums Latvijas darbaspēka tirgū, kur citas, 
pārsvarā privātā sektora organizācijas potenciāli var 
piedāvāt labākus darba un atalgojuma nosacījumus. Tajā 
pat laikā atbalsts cilvēkresursu apmācībai un 
konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana ir paredzēta 
darbiniekiem, kas strādā ar struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda vadības jautājumiem. Mūsuprāt vienotas 
personāla vadības sistēmas izstrāde un ieviešana ir 
nepietiekams risinājums augstajai personāla mainībai, 
pretējā gadījumā paaugstinot valsts pārvaldē strādājošo 
kvalifikāciju, personāls pāries uz privāto sektoru. 

 FM paskaidro, ka galvenais motivācijas instruments ir 
darba samaksas paaugstināšana, kas ir valsts politikas 
uzdevums, nevis SF atbalsta joma. NTSP piekrīt FM 
viedoklim. 

 

254.  711.paragrāfs 

Savukārt Nacionālajā attīstības plānā ir uzsvērts 
mērėis veidot racionālu valsts un pašvaldību funkciju 

Atbilstības ar NAP nodrošināšanai precizēta rindkopa. NSID investīciju virziens „Publiskās pārvaldes un 
sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana, 
kā arī labāka regulējuma principu ieviešana publiskajā 
pārvaldē” atbilst NAP stratēăijas virzienam Laba 
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sadalījumu, skaidri definētas valsts iestāžu un 
pašvaldību atbildības un atskaitīšanās sistēmas 
nodrošināšanu, efektīvu vertikālo un horizontālo 
koordināciju, profesionālu un ētisku civildienestu, 
efektīvu publisko finanšu vadības sistēmu un 
prognozējamu valsts institūciju darbību. 

pārvaldība kā ilgtspējīgas izaugsmes politikas 

nodrošinājums (t.sk. tā apakšvirzieniem: Plānošanas un 
prognozēšanas sistēmas pilnveide, Publiskās pārvaldes 
darboties spējas stiprināšana, Rīcībspējīgas pašvaldības 
un reăioni, Publiskā, nevalstiskā un privātā sektora 
sadarbība, Integrēšanās un Latvijas nacionālo interešu 
pārstāvēšana starptautiskajos procesos), kā arī daĜēji - 
Infrastruktūra un pakalpojumi dažādiem cilvēku darbības 
veidiem un dzīves stiliem. 

255.  712. paragrāfs 

Valsts pārvaldes attīstības politiku laika posmam līdz 
2006.gadam nosaka Valsts pārvaldes reformas 
stratēăija 2001.-2006.gadam, Valsts pārvaldes 
reformas stratēăijas ieviešanas programma, Valsts 
pārvaldes reformas stratēăijas ieviešanas rīcības 
plāns, Vidēja termiĦa budžeta plānošanas 
metodoloăijas pamatnostādnes, Politikas plānošanas 
pamatnostādnes, Rezultātu un rezultatīvo rādītāju 
pamatnostādnes, kā arī Koncepcija par valsts sektorā 
strādājošo vienoto darba samaksas sistēmu. 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜas „4.1.1.4. Administratīvās kapacitātes 
stiprināšana un labāka regulējuma principu ieviešana 
valsts pārvaldē” 712.punktu papildināt ar vārdiem 
„Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005.-
2009.gadam”. Minētās programmas (apstiprināta ar MK 
29.09.2005. rīkojumu Nr.623) mērėi ir optimizēt 
procesus valsts pārvaldē un, izmantojot IKT, veidot 
efektīvu, ekonomisku, iekĜaujošu, atklātu un 
demokrātisku valsts pārvaldi, tai skaitā, uzlabot valsts 
pārvaldes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, 
samazināt administratīvo slogu uz sabiedrību u.c. 
Programma izstrādāta saskaĦā ar „Latvijas e-pārvaldes 
koncepciju” un ES iniciatīvu „eEiropa 2002”, „eEiropa 
2005” un „i2010 – Informācijas sabiedrības mērėi 
izaugsmei un nodarbinātībai” nostādnēm. 

 FM paskaidro, ka E-pārvaldes ieviešana ir instruments 
funkciju optimizēšanai, bet nenosaka valsta pārvaldes 
attīstības politiku. ĪUMEPLS piekrīt FM viedoklim. 

Valsts pārvaldes attīstības politiku laika posmam līdz 
2006.gadam nosaka Valsts pārvaldes reformas stratēăija 
2001.-2006.gadam, Valsts pārvaldes reformas stratēăijas 
ieviešanas programma, Valsts pārvaldes reformas 
stratēăijas ieviešanas rīcības plāns, Vidēja termiĦa 
budžeta plānošanas metodoloăijas pamatnostādnes, 
Politikas plānošanas pamatnostādnes, Rezultātu un 
rezultatīvo rādītāju pamatnostādnes, kā arī Koncepcija 
par valsts sektorā strādājošo vienoto darba samaksas 
sistēmu. 

256.  713. .paragrāfs 

Lai risinātu augstākminētos jautājumus, Eiropas 
Sociālais fonds investēs šādos galvenajos atbalsta 
virzienos: valsts pārvaldes iestāžu un augstskolu 
sadarbības uzlabošanā, tai skaitā, profesiju standartu 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

ĥemot vērā to, ka Latvijas tiesas piemēro Eiropas 
Savienības tiesības, tās ir būtisks posms, lai Eiropas 
Savienības mērėi un politika Latvijā īstenotos pilnībā, 
kā arī lai Latvijas iedzīvotājiem un komersantiem būtu 

707.paragrāfa redakciju skatīt iepriekš. 

 
Lai risinātu augstākminētos jautājumus, Eiropas 
Sociālais fonds investēs šādos galvenajos atbalsta 
virzienos: publiskās pārvaldes iestāžu, sociālo partneru 
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pilnveidošanā un uz tiem balstītu studiju kursu 
izstrādē, tālākizglītības programmu izvērtēšanā, 
dažādošanā un pilnveidošanā, sadarbības ar 
sociālajiem partneriem un sabiedrību veicināšanā, 
vienotas personāla vadības sistēmas izstrādē un 
ieviešanā, administratīvo šėēršĜu izvērtēšanā un 
novēršanā, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā, 
publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 
veicināšanā, kā arī politikas veidošanas, ieviešanas 
un ietekmes izvērtēšanas pilnveidošanā. 

 

iespēja pilnībā izmantot Eiropas Savienības sniegtās 
iespējas attīstībai. Bez efektīvas, kvalitatīvas un stipras 
tiesu sistēmas nav iespējama pilnvērtīga valsts attīstība. 
Līdz ar to Tieslietu ministrija uzskata, ka 713.punktā 
minētie pasākumi ir īstenojami ne tikai valsts pārvaldes 
sistēmas stiprināšanai, bet arī tiesu sistēmas 
stiprināšanai. 

 Ir precizēta 707.paragrāfa un šīs sadaĜas redakcija, 
aizstājot vārdus “valsts pārvalde” ar vārdiem “publiskā 
pārvalde”, attiecīgi labojumi ir veikti 2.sadaĜas tekstā, 
kas attiecas uz administratīvās kapacitātes stiprināšanu 
publiskajā pārvaldē, kā arī 2.sadaĜā sniegts skaidrojums, 
ka ar jēdzienu “publiskā pārvalde” tiek saprastas visas 
publisko varu realizējošās iestādes (valsts pārvalde, 
pašvaldības un tiesu vara). 

257.  713.paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

NTSP [05.12.2005 Nr. AN-05-05/345] 

Lūdzam precizēt kā tiks veicināta sadarbība ar 
sociālajiem partneriem. 

 FM paskaidro, ka konkrēti pasākumi tiks aprakstīti OP 
projektos. NTSP piekrīt FM viedoklim. 

258.  713.paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

713.rindkopa nosaka: Eiropas Sociālais fonds investēs 
šādos galvenajos atbalsta virzienos: valsts pārvaldes 
iestāžu un augstskolu sadarbības uzlabošanā, tai skaitā, 
profesiju standartu pilnveidošanā un uz tiem balstītu 
studiju kursu izstrādē, tālākizglītības programmu 
izvērtēšanā, dažādošanā un pilnveidošanā, sadarbības ar 
sociālajiem partneriem un sabiedrību veicināšanā, 
vienotas personāla vadības sistēmas izstrādē un 
ieviešanā, administratīvo šėēršĜu izvērtēšanā un 
novēršanā, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā, 
publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 
veicināšanā, kā arī politikas veidošanas, ieviešanas un 

un augstskolu sadarbības uzlabošanā, tai skaitā, 
profesiju standartu pilnveidošanā un uz tiem balstītu 
studiju kursu izstrādē, tālākizglītības programmu 
izvērtēšanā, dažādošanā un pilnveidošanā, sadarbības ar 
sociālajiem partneriem un sabiedrību veicināšanā, 
vienotas personāla vadības sistēmas izstrādē un 
ieviešanā, administratīvo šėēršĜu izvērtēšanā un 
novēršanā, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā, 
publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 
veicināšanā, stratēăiskās plānošanas sistēmas 
sakārtošanā visos pārvaldes līmeĦos, politikas 
veidošanas, ieviešanas un ietekmes izvērtēšanas 
pilnveidošanā, kā arī publiskajā sektorā strādājošo 
kvalifikācijas celšanā (vietējā un reăionālā līmenī 
minētie atbalsta virzieni pamatā ir īstenojami 
pašvaldībās, kuras veidojas un nostiprinās vietējo 
pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 
un veidosies reăionālās reformas rezultātā). 
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ietekmes izvērtēšanas pilnveidošanā. 

70 % no visa piešėirtā finansējuma aizies uz: 
Infrastruktūra un pakalpojumi” Eiropas Reăionālās 
attīstības fonda un Kohēzijas fonda OP. Tas ir labi, taču 
atkal skolu infrastruktūra nav prioritāte, bet gan 
augstskolas un profesionālās. Jāparedz, ka skolu 
infrastruktūra ir prioritāte. 

 FM paskaidro, ka konkrēti pasākumi tiks aprakstīti OP 
projektos. LPS piekrīt FM viedoklim. 

259.  713.paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

BM [02.12.2005 Nr. 2-11/5529] 

713. rindkopu papildināt ar šādu atbalsta virzienu - 
valsts pārvaldei neraksturīgu funkciju deleăēšana 
publisko pakalpojumu sniedzējiem. 

BM nav pārstāvēta starpinstitūciju saskaĦošanas 
sanāksmē, līdz ar ko iebildums atbilstoši MK 
Kārt ības rullim tiek atsaukts. 

VKanc nepiekrīt BM priekšlikumam, jo valsts pārvaldei 
neraksturīgu funkciju nodošana ir noregulēta un 
neatbilst šī dokumenta būtībai un uzdevumiem. 

260.  713.paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

Lūdzam papildināt 713. rindkopu ar šādiem atbalsta 
virzieniem: reăionālo un vietējo pašvaldību darbības 
kapacitātes paaugstināšana, tajā skaitā administratīvi 
teritoriālās reformas virzības nodrošināšanai; pašvaldību 
darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana; 
stratēăiskās plānošanas sistēmas un uzraudzības 
efektivitātes paaugstināšana visos pārvaldes līmeĦos, 
publiskā sektora funkciju izpildes un organizācijas 
pilnveidošana. 

Tā kā ir precizēts jēdziena “publiskā pārvalde” izpratne 
šī dokumenta kontekstā, uzskatam, ka RAPLM 
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priekšlikums par 713.paragrāfa papildināšanu nav 
aktuāls. 

RAPLM viedoklis: 

ĥemot vērā to, ka pie OP virziena „Administratīvās 
kapacitātes stiprināšana un labāka regulējuma principu 
ieviešana publiskājā pārvaldē” apraksta708.punktā ir 
norādītas papildus 2 problēmas: „Nepietiekami attīstīta 
stratēăiskās plānošanas sistēma valsts, reăionālajā un 
vietējā pārvaldes līmenī”, kā arī „Nepietiekama centrālā, 
reăionālā un vietējā līmenī publiskajā pārvaldē 
strādājošo kvalifikācija”, 713.punkts attiecīgi 
jāpapildina ar šādiem atbalsta virzieniem: 

- stratēăiskās plānošanas sistēmas sakārtošana 
visos pārvaldes līmeĦos, - publiskajā sektorā 
strādājošo kvalifikācijas celšanā. 

Papildus pie 714.punkta ierosinām ielikt atsauci šādā 
redakcijā: 

„Vietējā un reăionālā līmenī minētie atbalsta virzieni 
pamatā ir īstenojami pašvaldībās, kuras veidojas un 
nostiprinās vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātā un veidosies reăionālās reformas 
rezultātā”. 

Puses vienojas par VKanc piedāvāto redakciju. 

 

261.  715.  paragrāfs 

Operacionālajai programmai pieejamais finansējums 
sastāda 10% no kopējā pieejamā finansējuma NSID 
ietvaros. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Atzīmējam, ka Eiropas Sociālā fonda operacionālai 
programmai „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
paredzētais finansējums 10% apmērā no kopējā 
pieejamā finansējuma NSID ietvaros (715.rindkopa) var 
izrādīties neatbilstošs dokumentā nospraustajiem 
mērėiem attiecībā uz cilvēkresursu attīstību un darba 
tirgu (tabula Nr.5) un būtu jāpalielina. Šobrīd piedāvātā 
finansējuma sadalījuma proporcijas izvērtēšana nav 

Operacionālajai programmai pieejamais finansējums 
sastāda 10% no kopējā pieejamā finansējuma NSID 
ietvaros. 
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iespējama, Ħemot vērā, ka nav zināma pieejamo līdzekĜu 
absolūtā summa, kā arī nav pieĦemti lēmumi par 
operacionālās programmas ietvaros prioritāri 
atbalstāmiem virzieniem. 

Jebkurā gadījumā, 70.rindkopā izteiktais apgalvojums 
par valsts budžeta izdevumu pieaugumu sociālajām 
vajadzībām nav pamatots arguments struktūrfondu 
intervences samazināšanai cilvēkresursu attīstībai. 

  

LM atsauc iebildumu, piekrītot FM, ka tas ir MK 
kompetences jautājums. 

 

262.  4.1.sadaĜa 

716. paragrāfs. 

Operacionālās programmas vadošā iestāde ir Finanšu 
ministrija, savukārt starpniekinstitūcijas – 
Labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes 
ministrija un Valsts kanceleja. Starpniekinstitūciju 
kompetence operacionālās programmas ietvaros tiks 
noteikta atbilstoši to politikas veidošanas 
kompetencei nacionālajā līmenī. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši 716.rindkopas redakcijai 
(sadaĜas 4.1. apakšsadaĜa „OP ieviešana”), dokuments 
neparedz citu ministriju, kas nav starpniekinstitūcijas, 
kompetences pasākumu plānošanas un ieviešanas 
mehānismu, piemēram, Ekonomikas ministrijas 
kompetences pasākumu nodarbinātības veicināšanai, 
Veselības ministrijas kompetences pasākumu sociālās 
iekĜautības veicināšanai struktūrfondu līdzfinansēto 
pasākumu plānošanu un ieviešanu. 

 Atbilstoši MK apstiprinātajai koncepcijai, ES fondu 
vadības sistēmai ir jābūt iespējami vienkāršākai, līdz ar 
to par katru jomu tiek nozīmēta viena nozares ministrija. 
Pārējās ministrijas var piedalīties specifisko iniciatīvu 
ieviešanā. LM piekrīt FM viedoklim. 

263.  716. paragrāfs (skatīt iepriekš) 

794. paragrāfs (skatīt tālāk) 

799. paragrāfs (skatīt tālāk) 

BM [02.12.2005 Nr. 2-11/5529] 

716., 794. un 799. rindkopā kā operacionālās 
programmas starpniekinstitūciju iekĜaut arī Bērnu un 
ăimenes lietu ministriju. 

Operacionālās programmas vadošā iestāde ir Finanšu 
ministrija, savukārt starpniekinstitūcijas – Labklājības 
ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts 
kanceleja. Starpniekinstitūciju kompetence 
operacionālās programmas ietvaros tiks noteikta 
atbilstoši to politikas veidošanas kompetencei 
nacionālajā līmenī. 
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BM nav pārstāvēta starpinstitūciju saskaĦošanas 
sanāksmē, līdz ar ko iebildums atbilstoši MK 
Kārt ības rullim tiek atsaukts. 

Atbilstoši MK apstiprinātajai koncepcijai, ES fondu 
vadības sistēmai ir jābūt iespējami vienkāršākai, līdz ar 
to par katru jomu tiek nozīmēta viena nozares ministrija. 
Pārējās ministrijas var piedalīties specifisko iniciatīvu 
ieviešanā.  

   

264.  716. paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

ĥemot vērā Ekonomikas ministrijas kompetenci 
uzĦēmumu darbinieku apmācību sekmēšanā un 
uzĦēmējdarbības izglītības un iemaĦu veicināšanā, 
iekĜaut Ekonomikas ministriju kā starpniekinstitūciju 
operacionālajā programmā „Cilv ēkresursi un 
nodarbinātība,” atbilstoši papildinot 716. rindkopu 

 Atbilstoši MK apstiprinātajai koncepcijai, ES fondu 
vadības sistēmai ir jābūt iespējami vienkāršākai, līdz ar 
to par katru jomu tiek nozīmēta viena nozares ministrija. 
Pārējās ministrijas var piedalīties specifisko iniciatīvu 
ieviešanā.  

EM piekrīt FM viedoklim. 

265.  716. paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Minēto starpniekinstitūciju sarakstu papildināt ar 
vārdiem „Veselības ministrija”.  

Atbilstoši precizēt tabulu Nr.41. 

 Atbilstoši MK apstiprinātajai koncepcijai, ES fondu 
vadības sistēmai ir jābūt iespējami vienkāršākai, līdz ar 
to par katru jomu tiek nozīmēta viena nozares ministrija. 
Pārējās ministrijas var piedalīties specifisko iniciatīvu 
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ieviešanā.  

VeM piekrīt FM viedoklim. 
 

266.  4.2.sadala „UzĦēmējdarbība un inovācijas. ERAF 
operacionālā programma” (sākot ar 717.paragrāfu) 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

Pie sadaĜas ”4.2. UzĦēmējdarbība un inovācijas. ERAF 
operacionālā programma” nepieciešams izveidot jaunu 
apakšsadaĜu „4.2.1.3. Informācijas sabiedrības attīstība 
un MVU konkurētspējas palielināšana” šādā redakcijā:  

„Lai nodrošinātu informācijas sabiedrības attīstību, 
būtiska ir informācijas un komunikācijas tehnoloăiju 
(IKT) sniegto iespēju efektīva izmantošana mazos un 
vidējos uzĦēmumos (MVU). Pašreiz MVU strādājošiem 
bieži trūkst zināšanu, izpratnes un motivācijas pilnīgākai 
IKT izmantošanai savā uzĦēmējdarbībā, tāpēc, lai 
palielinātu MVU konkurētspēju, nepieciešams:  

- Sniegt apmācības MVU strādājošiem IKT 
pamatprasmju apguvei; 

- Sniegt finansiālo atbalstu IKT ieviešanai MVU. 

Paredzams, ka uzlabojot IKT prasmes MVU 
darbiniekiem un sniedzot finansiālo atbalstu MVU 
dažādu nepieciešamo IKT rīku (programmatūras u.c.) 
iegādei, MVU savā darbībā varēs labāk izmantot gan 
publiskās pārvaldes pakalpojumus, t.sk. elektroniskos 
pakalpojumus, gan e-komercpakalpojumu, jūtami 
palielināsies MVU strādājošo darba ražīgums un 
Latvijas MVU konkurētspēja ES iekšējā tirgus 
apstākĜos.” 

 Iebildums netiek Ħemts vērā. 

EM: Ierosina neĦemt vērā. Tā kā atbalstu nodarbināto 
apmācībai nav paredzēts ierobežot pa nozarēm, tad 
MVU tiks piedāvātas visa veida apmācības, t.sk. IKT 
prasmju apguvei. Papildus tam, paredzēts atbalsts 
inovāciju ieviešanai ražotnēs un pieslēgumiem, tādēĜ 

Skatīt NSID tekstu.  
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EM uzskata, ka nav nepieciešams atsevišėi izcelt 
ĪUMEPLS piedāvātās aktivitātes. 

ĪUMEPLS:. Atsaucam iebildumu par nepieciešamību 
pie sadaĜas „4.2.UzĦēmējdarbība un inovācijas. ERAF 
operacionālā programma” izveidot jaunu apakšsadaĜu 
„4.2.1.3.Informācijas sabiedrības attīstība un MVU 
konkurētspējas palielināšana”. Tomēr jāĦem vērā, ka ES 
iniciatīvā „i2010 - Eiropas informācijas sabiedrība 
izaugsmei un nodarbinātībai”, Latvijas Nacionālajā 
Lisabonas programmā, kā arī ES e-pārvaldes lietu 
Ministru Deklarācijā115 , kas definē ES dalībvalstu 
nākotnes prioritātes e-pārvaldes jomā, kā viens no 
uzdevumiem minēts „sekmēt plašu IKT pielietojumu 
MVU”, lai paaaugstinātu MVU konkurētspēju un darba 
ražīgumu. Tāpēc ierosinām sadaĜā „4.2.UzĦēmējdarbība 
un inovācijas. ERAF operacionālā programma” iekĜaut 
papildus punktu šādā redakcijā: 

„Lai nodrošinātu informācijas sabiedrības attīstību, 
paaugstinātu MVU strādājošo darba ražīgumu un 
Latvijas MVU konkurētspēju ES iekšējā tirgus 
apstākĜos, būtiska ir IKT sniegto iespēju efektīva 
izmantošana MVU. ĥemot vērā to, ka MVU 
strādājošiem trūkst zināšanu, izpratnes, motivācijas un 
iespējas pilnīgākai IKT izmantošanai savā 
uzĦēmējdarbībā, nepieciešams apmācīt MVU 
darbiniekus IKT pamatprasmju apguvei un sniegt 
finansiālo atbalstu IKT ieviešanai MVU  
(programmatūras u.c. iegādei)”. 

267.  723.paragrāfs 
Atbalsts inovācijām un zinātnei ir Ĝoti svarīgs 
tautsaimniecības attīstības un konkurētspējas 
uzlabošanas instruments, tas ir nepieciešams, lai 
vairotu sabiedrības labklājību. Lietišėie pētījumi un 
inovācijas modernajās tehnoloăijās sekmē valsts 
konkurētspēju globālajā ekonomikā. Savukārt, 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300]  

Precizēt paragrāfu, izsakot to šādā redakcijā:  

Atbalsts lietišėai pētniecībai un inovācijām ir Ĝoti 
svarīgs tautsaimniecības attīstības un konkurētspējas 
uzlabošanas instruments. Lietišėie pētījumi un 
inovācijas dažādu tehnoloăiju izstrādē un attīstībā sekmē 

Atbalsts zinātnei, lietišėai pētniecībai un inovācijām ir 
svarīgs tautsaimniecības attīstības un konkurētspējas 
uzlabošanas instruments. Lietišėie pētījumi un 
inovācijas sekmē kā valsts konkurētspēju globālajā 
ekonomikā, tā arī komercsabiedrību konkurētspēju, 
piedāvājot tirgum progresīvas tehnoloăijas, produktus 
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komercsabiedrību konkurētspēja ir tieši atkarīga no 
to spējas tirgum ātri dot jaunas zināšanas un to 
iespējams panākt veicot ieguldījumus lietišėajos 
pētījumos. 

kā valsts konkurētspēju globālajā ekonomikā, tā arī 
komercsabiedrību konkurētspēju, piedāvājot tirgum 
progresīvas tehnoloăijas, produktus un pakalpojumus.. 

 Puses vienojas, ka iebildums daĜēji Ħemts vērā, 
redakcionāli precizējot rindkopu.  

 

268.  723..paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

No rindkopas nr. 723 dzēst vārdus „modernajās 
tehnoloăijās.” 

 Iebildums Ħemts vērā, redakcionāli precizējot rindkopu. 

un pakalpojumus. 

 

269.  724. paragrāfs 

Galvenās inovāciju un zinātnes potenciāla attīstības 
problēmas Latvijā ir: 

- Nepietiekams zinātnē un pētniecībā nodarbināto 
skaits – zinātnieku skaita samazināšanās, 
nepietiekams doktorantu skaits; 

- Nepietiekams moderni aprīkotu laboratoriju skaits 
tehnoloăiskas ievirzes projektu realizācijai; 

- Ierobežotas zināšanu komercializācijas iespējas. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Rindkopu nr. 724 papildināt un izteikt šādā redakcijā: 

„Galvenās inovāciju un zinātnes potenciāla attīstības 
problēmas Latvijā ir: 

- nepietiekama sadarbība starp privāto sektoru un 
zinātniskajiem institūtiem, zinātniekiem un augstākās 
izglītības iestādēm 

- nepietiekamas investīcijas P&A; 

- nepietiekams zinātnē un pētniecībā nodarbināto skaits 
– zinātnieku skaita samazināšanās, nepietiekams 
doktorantu skaits; 

- zemais patentu skaits; 

- neapmierinoša inovāciju atbalsta infrastruktūra; 

- novecojusi zinātniskā infrastruktūra; 

- zems inovatīvo uzĦēmumu skaits; 

- nepietiekams moderni aprīkotu laboratoriju skaits 
tehnoloăiskas ievirzes projektu realizācijai; 

Galvenās inovāciju un zinātnes potenciāla attīstības 
problēmas Latvijā ir: 

- Nepietiekama sadarbība starp privāto sektoru un 
zinātniskajiem institūtiem, zinātniekiem un augstākās 
izglītības iestādēm, nepietiekama tehnoloăiju pārnese; 

- Nepietiekamas investīcijas P&A (valsts un privātās) un 
nepietiekama finanšu resursu pieejamība inovatīvu ideju 
attīstīšanai līdz gatavam produktam (priekšizpēte, 
tehniskā izstrāde, testēšana u.c.); 

- Novecojusi zinātniskā infrastruktūra, neapmierinoša 
inovāciju atbalsta infrastruktūra, nepietiekams moderni 
aprīkotu laboratoriju skaits tehnoloăiskas ievirzes 
projektu realizācijai; 

- Nepietiekams zinātnē un pētniecībā nodarbināto skaits 
– zinātnieku skaita samazināšanās, nepietiekams 
doktorantu skaits; 

- Zems inovatīvo uzĦēmumu skaits un zems patentu 
skaits; 

- Nelīdzsvarots zinātniskā potenciāla izvietojums 
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- nepietiekama finanšu resursu pieejamība inovatīvu 
ideju attīstīšanai līdz gatavam produktam (priekšizpēte, 
tehniskā izstrāde, testēšana u.c.);  

- nepietiekama tehnoloăiju pārnese. 

 Iebildums daĜēji Ħemts vērā, redakcionāli precizējot.  

Latvijas teritorijā. 

 

270.  726.paragrāfs 
LNLP rosina veikt šādus P&A un inovācijas 
stimulējošus pasākumus: 

- Uzlabot inovāciju atbalsta struktūras un valsts 
atbalsta programmas, izveidojot tehnoloăiju 
aăentūru, pilnveidojot atbalsta shēmas, izstrādājot 
valsts programmu intelektuālā īpašuma aizsardzībai, 
kā arī īstenojot pasākumu kopumu uzĦēmēju 
izpratnes veidošanai par rūpnieciskā īpašuma un tā 
aizsardzības nozīmīgumu 

- Atbalstīt zināšanu un tehnoloăiju pārnesi, sekmēt 
jaunu produktu un tehnoloăiju izstrādi, izstrādājot un 
īstenojot tehnoloăiju inkubatoru programmu, turpinot 
tehnoloăiju pārneses tīkla veidošanu, izstrādājot un 
ieviešot inovatīvo biznesa inkubatoru, industriālo 
(zinātnes un tehnoloăisko) parku atbalsta programmu 
jaunu inovatīvu uzĦēmumu izveidei, investīciju 
piesaistei reăionos. 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Precizēt paragrāfa 2.apakšpunktu ”..., sekmēt jaunu 
produktu...” aizvietot ar ”..., sekmēt inovatīvu 
produktu...” un izslēgt vārdu ”inovatīvu” pirms ”biznesa 
inkubatoru”. 

 Iebildums netiek Ħemts vērā. 

Nav precīza atsauce. 

FM vērš uzmanību uz to, ka minētajā paragrāfā tiek dota 
atsauce uz Latvijas Nacionālo Lisabonas programmu. 
Līdz ar to šo tekstu var komentēt tikai attiecībā uz 
atbilstību LNPL tekstam.  

LNLP rosina veikt šādus P&A un inovācijas 
stimulējošus pasākumus: 

- Uzlabot inovāciju atbalsta struktūras un valsts atbalsta 
programmas, izveidojot tehnoloăiju aăentūru, 
pilnveidojot atbalsta shēmas, izstrādājot valsts 
programmu intelektuālā īpašuma aizsardzībai, kā arī 
īstenojot pasākumu kopumu uzĦēmēju izpratnes 
veidošanai par rūpnieciskā īpašuma un tā aizsardzības 
nozīmīgumu 

- Atbalstīt zināšanu un tehnoloăiju pārnesi, sekmēt 
inovatīvu produktu un tehnoloăiju izstrādi, izstrādājot 
un īstenojot tehnoloăiju inkubatoru programmu, turpinot 
tehnoloăiju pārneses tīkla veidošanu, izstrādājot un 
ieviešot biznesa inkubatoru, industriālo (zinātnes un 
tehnoloăisko) parku atbalsta programmu jaunu inovatīvu 
uzĦēmumu izveidei, investīciju piesaistei reăionos. 

 

271.  727.paragrāfs. 

Nacionālajā attīstības plānā ir norādīts, ka viens no 
galvenajiem kavējošajiem faktoriem lietišėās 
pētniecības attīstībai, pētniecības rezultātu 
komerciālizācijai un inovativas komercdarbības 
attīstībai Latvijā ir zemās valsts un privātā sektora 
investīcijas pētniecībā un attīstībā. 

Atbilstības ar NAP nodrošināšanai tiek precizēta 
rindkopa. 

Nacionālajā attīstības plānā ir norādīts, ka viens no 
galvenajiem kavējošajiem faktoriem lietišėās 
pētniecības attīstībai, pētniecības rezultātu 
komerciālizācijai un inovativas komercdarbības 
attīstībai Latvijā ir zemās valsts un privātā sektora 
investīcijas pētniecībā un attīstībā. NSID inovāciju un 
zinātnes potenciāla attīstības investīciju virziens atbilst 
šādiem NAP stratēăijas virzieniem un apakšvirzieniem: 
UzĦēmumu tehnoloăiskā izcilība un elastība (t.sk. 
Pielietojamās zinātnes komercializācija, inovācijas un 
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tehnoloăiju pārnese, Zināšanu pielietošana uzĦēmumu 
konkurētspējas palielināšanai, Jaunu konkurētspējīgu 
uzĦēmumu radīšana, Radošo industriju attīstīšana) un 
Zinātnes un pētniecības attīstība (t.sk. Akadēmiskās 
zinātnes izcilība, Akadēmiskās un pielietojamās zinātnes 
potenciāla atjaunošana, Zinātniskās infrastruktūras 
modernizācija institūtos un augstskolās) 

 

272.  729. paragrāfs 

Lai kompleksi risinātu zinātnes komercializācijas 
problēmu galvenā uzmanība ir jāpievērš šādiem 
jautājumiem: zinātnes potenciāla attīstība Latvijas 
perspektīvajās zinātnes nozarēs, inovācijas, zinātnes 
un tehnoloăiju atbalsta infrastruktūras izveide un 
attīstība, galvenokārt balstoties uz esošo zinātnisko 
institūtu un augstskolu potenciālu, koordinētas 
tehnoloăiju pārneses sistēmas izveidošana, 
finansiālais atbalsts jaunu zināšanu intensīvu 
uzĦēmumu veidošanai, kā arī P&A privātajā sektorā 
sekmēšana, ieviešot informācijas kampaĦas un 
sniedzot finanšu atbalstu. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Papildināt rindkopu nr. 729 un izteikt to šādā redakcijā:  

„Lai kompleksi risinātu zinātnes komercializācijas 
problēmu galvenā uzmanība ir jāpievērš šādiem 
jautājumiem: zinātnes potenciāla attīstība Latvijas 
perspektīvajās zinātnes nozarēs, inovācijas, zinātnes un 
tehnoloăiju atbalsta infrastruktūras izveide un attīstība, 
galvenokārt balstoties uz esošo zinātnisko institūtu un 
augstskolu potenciālu, koordinētas tehnoloăiju pārneses 
sistēmas izveidošana, finansiālais atbalsts jaunu 
zināšanu intensīvu uzĦēmumu veidošanai, finansējuma 
pieejamības veicināšana, atbalsts klāsteru un ekselences 
centru izveidei, zinātnisko laboratoriju izveidei un 
modernizācijai, atbalsts iekārtu un instrumentu iegādei 
inovatīvo jauno produktu ieviešanai ražošanā, biznesa 
eĦăeĜu tīkla izveide, padomdevēju (mentoru) tīkla 
izveide, kā arī P&A privātajā sektorā sekmēšana, 
ieviešot informācijas kampaĦas, sekmējot uzĦēmumu 
sadarbību ar doktorantūras studentiem un sniedzot 
finanšu atbalstu.” 

Tā kā arī zināšanu pārnesei (komercializācijai) 
nepieciešams plašāks atbalsts nekā sākotnēji 729. 
rindkopā ir minēts, aicinām iebildumu Ħemt vērā. 

 Iebildums daĜēji Ħemts vērā, redakcionāli precizējot.  

Lai kompleksi risinātu zinātnes attīstības un 
komercializācijas problēmu galvenā uzmanība tiks 
pievērsta šādiem jautājumiem: zinātnes potenciāla 
attīstība Latvijas perspektīvajās zinātnes nozarēs, t.sk. 
sekmējot starptautisko sadarbību; inovācijas, zinātnes un 
tehnoloăiju infrastruktūras izveide un attīstība, 
galvenokārt balstoties uz esošo zinātnisko institūtu un 
augstskolu potenciālu; koordinētas tehnoloăiju pārneses 
sistēmas izveidošana; finansējuma pieejamības 
veicināšana un finansiālais atbalsts jaunu zināšanu 
intensīvu uzĦēmumu veidošanai; atbalsts klāsteru un 
ekselences centru izveidei, zinātnisko laboratoriju 
izveidei un modernizācijai; atbalsts iekārtu un 
instrumentu iegādei inovatīvo jauno produktu ieviešanai 
ražošanā; biznesa eĦăeĜu tīkla un padomdevēju 
(mentoru) tīkla izveide; kā arī P&A privātajā sektorā 
sekmēšana, ieviešot informācijas kampaĦas un sniedzot 
finanšu atbalstu. 
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273.  4.2.2.2. „UzĦēmējdarbības veicināšana” (sākot ar 
730. paragrāfu) 

NTSP [05.12.2005 Nr. AN-05-05/345] 

OP 4.2. atbalsta joma 4.2.2.2. UzĦēmējdarbības 
veicināšana neparedz investīciju piesaisti, kas, mūsuprāt, 
ir būtisks valsts ekonomiskās attīstības faktors un 
vienlaicīgi arī jaunu darba vietu nodrošinājums. 

 FM vērš uzmanību uz to, ka uzĦēmējdarbības sadaĜā 
paredzēts veidot atbalsta instrumentus investīciju 
piesaistei gan izmantojot tiešā atbalsta instrumentus, gan 
kompleksa privātā – publiskā sektora sadarbības 
risinājuma veidā. NTSP piekrīt FM viedoklim. 

Skatīt NSID tekstu.  

274.  731. paragrāfs 

Nozīmīgākās Latvijas uzĦēmējdarbības problēmas ir: 

- Zema uzĦēmējdarbības aktivitāte, kas sakĦojās 
zemā uzĦēmībā, vājā iniciatīvā un uzĦēmējdarbības 
pamatiemaĦu trūkumā; 

- Liels uzĦēmumu īpatsvars darbojas nozarēs ar zemu 
pievienoto vērtību un augstu dabas resursu 
intensitāti;  

- Liela daĜa uzĦēmumu ražo pamatā iekšējām 
(Latvijas) tirgum; 

- Neelastīgs finanšu tirgus uzĦēmējdarbības 
veicināšanas instrumentu klāsts. 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz 4.2.1.2.sadaĜas 731.punktu papildināt ar 
apakšpunktu „liels lietu izskatīšanas ilgums, kas kavē 
resursu izmantošanu, administratīvo šėēršĜu mazināšanu 
un komercdarbības riska mazināšanu”.  

 FM paskaidro, ka jautājums risināms zem 1. un 3. OP. 
TM piekrīt FM viedoklim. 

Nozīmīgākās Latvijas uzĦēmējdarbības problēmas ir: 

- Zema uzĦēmējdarbības aktivitāte; 

- Liela daĜa uzĦēmumu ražo pamatā iekšējām (Latvijas) 
tirgum; 

- Liels uzĦēmumu īpatsvars darbojas nozarēs ar zemu 
pievienoto vērtību un augstu dabas resursu intensitāti;  

- UzĦēmumi nepietiekošā apjomā izgatavo gala patēriĦa 
produktus (konkurē industriālajā tirgū ar salīdzinoši 
zemas pievienotās vērtības produktiem); 

- Nepievilcīga infrastruktūra uzĦēmējdarbības attīstībai 
reăionos; 

- Neelastīgs finanšu tirgus uzĦēmējdarbības 
veicināšanas instrumentu klāsts. 

275.  734. .paragrāfs 

Arī NAP konstatē, ka neskatoties uz labvēlīgu 
nodokĜu sistēmu, uzĦēmējdarbības uzsākšana ir 
apgrūtināta, un paredz izstrādāt virkni pasākumu 
šādu būtisku MVU un eksporta uzlabošanas 
problēmu risināšanai:  

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz papildināt 734. punktu pievienojot šādu 
apakšpunktu: „informācijas, tai skaitā tiesiskās 
informācijas, pieejamību, kā arī tās nodrošināšanu 
elektroniskā veidā”. 

 FM paskaidro, ka jautājums risināms zem 3. OP. TM 

Arī NAP konstatē, ka neskatoties uz labvēlīgu nodokĜu 
sistēmu, uzĦēmējdarbības uzsākšana ir apgrūtināta, un 
paredz izstrādāt virkni pasākumu šādu būtisku MVU un 
eksporta uzlabošanas problēmu risināšanai: mainīgo 
uzĦēmējdarbības regulējums, finanšu pieejamība 
(investīciju un apgrozāma kapitāla), personāla resursu 
trūkums, zināšanu par inovāciju rādīšanu trūkums, 
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- nestabilo uzĦēmējdarbības regulējumu; 

- finanšu pieejamību (investīciju un apgrozāma 
kapitāla); 

- personāla resursu trūkumu; 

- zināšanu par inovāciju rādīšanu trūkums; 

- ierobežotu uzĦēmumu sadarbību. 

piekrīt FM viedoklim. 

Rindkopa precizēta, lai nodrošinātu atbilstību ar NAP. 

ierobežota uzĦēmumu sadarbība. NSID 
uzĦēmējdarbības veicināšanas investīciju virziens atbilst 
šādiem NAP stratēăijas virzieniem un apakšvirzieniem: 
UzĦēmumu tehnoloăiskā izcilība un elastība (t.sk. 
Zināšanu pielietošana uzĦēmumu konkurētspējas 
palielināšanai, Jaunu konkurētspējīgu uzĦēmumu 
radīšana, Radošo industriju attīstīšana, Dabas un 
enerăētisko resursu ilgtspējīga un efektīva izmantošana). 

 

276.  735. .paragrāfs 

Bez jau iepriekš minētajiem stratēăiskajiem un 
plānošanas dokumentiem, uzĦēmējdarbības 
veicināšanas politiku nosaka vairāki Eiropas 
līmeĦa116 un Latvijas politikas dokumenti – 
Konkurētspējas un inovāciju nacionālā programma, 
kas uz 2005.gada novembri atrodas izstrādes procesā, 
Latvijas Mazo un vidējo uzĦēmumu attīstības 
programma 2004.-2006.gadam, Tautsaimniecības 
vienotā stratēăija, Latvijas ilgtermiĦa ekonomiskā 
stratēăija un Latvijas rūpniecības attīstības 
pamatnostādnes. 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz papildināt 735. punktu tajā minēto Eiropas līmeĦa 
un Latvijas politikas dokumentu uzskaitījumam 
pievienojot arī Latvijas Nacionālo Lisabonas 
programmu. 

 FM paskaidro, ka atsauce uz LNLP tiek iekĜauta pirms 
divām rindkopām un šajā rindkopā nebūtu minama. TM 
piekrīt FM viedoklim.  

Bez jau iepriekš minētajiem stratēăiskajiem un 
plānošanas dokumentiem, uzĦēmējdarbības veicināšanas 
politiku nosaka vairāki Eiropas līmeĦa117 un Latvijas 
politikas dokumenti – Konkurētspējas un inovāciju 
nacionālā programma (izstrādes procesā), Latvijas Mazo 
un vidējo uzĦēmumu attīstības programma 2004.-
2006.gadam, Tautsaimniecības vienotā stratēăija, 
Latvijas ilgtermiĦa ekonomiskā stratēăija un Latvijas 
rūpniecības attīstības pamatnostādnes. 

277.  736. .paragrāfs 

UzĦēmumu veidošanas un uzĦēmējdarbības attīstības 
veicināšanai ERAF sniegs informatīvu un 
konsultāciju atbalstu uzĦēmumiem un 
uzĦēmējdarbības uzsācējiem, tirgus izpētes un noieta 
veicināšanas pasākumu atbalstu, uzlabos piekĜuvi 
finansējumam uzĦēmumiem un uzĦēmējdarbības 
uzsācējiem, kā arī sniegs tiešu finanšu atbalstu 
uzĦēmējdarbības attīstībai. 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz 4.2.1.2.sadaĜas 736.punktu papildināt ar šādu 
tekstu: „kā arī veicinās komersantu pieeju tiesai to 
tiesību un tiesisko interešu aizstāvībai”.  

40% no civillietām apelācijas kārtībā 2005.gada pirmajā 
pusgadā ir skatītas ilgāk nekā gadu (806 no izskatītajām 
2010 lietām, Tiesu administrācijas informācija). Pirmajā 
instancē civillietu izskatīšanas ātrums ir labāks – ilgāk 
par gadu skatīti 5,6% civillietu (1682 lietas no 29964 
izskatītajām lietām, Tiesu administrācijas informācija). 
Administratīvajā apgabaltiesā 2005.gada pirmajā 
pusgadā saĦemtas 667 lietas, tomēr perioda beigās bija 

UzĦēmumu veidošanas un uzĦēmējdarbības attīstības 
veicināšanai ERAF sniegs informatīvu un konsultāciju 
atbalstu uzĦēmumiem un uzĦēmējdarbības uzsācējiem, 
t.sk. tirgus izpētes un noieta veicināšanas pasākumu 
atbalstu; uzlabos piekĜuvi finansējumam uzĦēmumiem 
un uzĦēmējdarbības uzsācējiem; sniegs tiešu finanšu 
atbalstu uzĦēmējdarbības attīstībai; kā arī atbalstīs 
jaunu, inovatīvu produktu un tehnoloăiju ieviešanu 
ražošanā. 
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991 neizskatīta lieta. Administratīvajā rajona tiesā tika 
saĦemtas 1702 lietas, tomēr 2005.gada pirmā pusgada 
beigās nebija izskatīta 2351 lieta. 

  

TM piekrīt FM viedoklim, ka jautājums risināms, 
sagatavojot 1.OP. 

278.  736.paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz papildināt 736. punktu papildināt ar sekojošu frāzi: 
„un to veicinošu un atbalstošu pasākumu veikšanai, tai 
skaitā valsts reăistru digitalizācijai un attīstībai”. 

 TM piekrīt FM viedoklim, ka jautājums risināms, 
sagatavojot 3.OP. 

279.  745. paragrāfs 

Lai nodrošinātu nepieciešamu pamatu ātrai, 
ilgtspējīgai un sabalansētai attīstībai, fondi atbalstīs 
investīcijas sabiedriskās infrastruktūras un 
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanā, 
līdzfinansējot ieguldījumus transporta, vides, IKT, 
kultūras un tūrisma, kā arī sociālajā infrastruktūrā un 
risinot citus ar infrastruktūras un pakalpojumu 
pieejamības saistītus jautājumus, kas būtiski 
apgrūtina ES un Latvijas reăionālās attīstības mērėu 
sasniegšanu. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Papildināt 745. rindkopu ar teikumu, uzverot valsts un 
privātās partnerības nozīmi:  

„Fondi īpaši atbalstīs iniciatīvas, kas papildus 
sabiedriskajam finansējumam (ES un Latvijas) mobilizē 
arī privāto finansējumu, un sekmē sabiedriskā 
finansējuma lietderīgāku izmantošanu, t.i. valsts un 
privātās partnerības mehānismu izmantošanu.” 

 EM atsauc priekšlikumu. IzM ierosina papildināt 
uzskaitījumu ar izglītības infrastruktūru. Puses vienojas 
par piedāvāto redakciju. 

280.  745 .paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

VKanc [02.12.2005 Nr. 56 / VSS - 1665] 

Operacionālo programmas mērėi un virzieni tiek 
dublēti. Piemēram, OP „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
mērėis ir atbalstīt investīcijas transportā, vidē un 
kultūrā, darbības virzieni arī noteikti transports, vide, 
u.t.t. Ierosinām katras operacionālās programmas mērėi 

745. paragrāfs 

Lai nodrošinātu nepieciešamu pamatu ātrai, ilgtspējīgai 
un sabalansētai attīstībai, fondi atbalstīs investīcijas 
sabiedriskās infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes 
un pieejamības uzlabošanā, līdzfinansējot ieguldījumus 
transporta, vides, IKT, kultūras, tūrisma, izglītības, kā 
arī sociālajā infrastruktūrā un risinot citus ar 
infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības saistītus 
jautājumus, kas būtiski apgrūtina ES un Latvijas 
reăionālās attīstības mērėu sasniegšanu. 
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formulēt izmērāma un pārbaudāmā veidā, lai novērtētu 
mērėa sasniegšanas pakāpi. Piemēram, šīs programmas 
mērėis varētu būt šāds: „Standartiem atbilstoša 
sabiedriskā un sociālā infrastruktūra ir pieejama …. % 
Latvijas mājsaimniecību, turklāt pieejamības atšėirības 
starp reăioniem nepārsniedz ….% punktu”. 

 VKanc atsauc iebildumu. FM paskaidro, ka NSID ir 
stratēăisks dokuments. Kvantitatīvi izteikti rādītāji būs 
nosaukti OP. 

 

281.  750. .paragrāfs 

Turpmākās darbības vadlīnijas ietver: 

- prioritāru uzmanību 30 Eiropas nozīmes 
projektiem, TEN projektiem, pārrobežu 
savienojumiem; 

- investīcijas sekundāros savienojumos reăionālā 
līmenī; 

- atbalstu dzelzceĜa infrastruktūrā, izveidojot Eiropas 
mēroga savietojamu tīklu; 

- videi draudzīga transporta tīkla veicināšanu; 

- sauszemes ieskautu teritoriju savienošanu ar TEN-
T; 

- jūras ceĜu attīstību. 

SAM [05.12.2005 Nr. 03-04-2/607] 

750.punktā: 

a.nav saprotams, kas ir domāts ar priekšpēdējo 
apakšpunktu „sauszemes ieskautu teritoriju savienošanu 
ar TEN-T”. Līdz ar to minētais apakšpunkts būtu 
precizējams; 

b.pēdējais apakšpunktu ierosinām izteikt šādā redakcijā: 
„j ūras pārvadājumu attīstību kā alternatīvu 
autotransportam”; 

c.punktu nepieciešams papildināt ar jaunu apakšpunktu 
šādā redakcijā: „atbalstu gaisa satiksmes vadības 
infrastruktūras modernizācijai, lai nodrošinātu tās jaudu 
un pilnīgu Latvijas un Eiropas Savienības gaisa 
satiksmes vadības sistēmu savietojamību”; 

 SM ierosina jaunu redakciju:  

Turpmākās darbības vadlīnijas ietver: 

• prioritāru uzmanību 30 Eiropas nozīmes 
projektiem, TEN projektiem, pārrobežu 
savienojumiem; 

• investīcijas sekundāros savienojumos reăionālā 
līmenī; 

Turpmākās darbības vadlīnijas ietver: 

• prioritāru uzmanību 30 Eiropas nozīmes 
projektiem, TEN projektiem, pārrobežu 
savienojumiem; 

• investīcijas sekundāros savienojumos reăionālā 
līmenī; 

• atbalstu dzelzceĜa infrastruktūrā, izveidojot Eiropas 
mēroga savietojamu tīklu; 

• videi draudzīga transporta tīkla veicināšanu; 

• ar dabiskiem šėēršĜiem norobežotu teritoriju 
savienošanu ar TEN-T; 

• jūras pārvadājumu attīstību. 
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• atbalstu dzelzceĜa infrastruktūrā, izveidojot Eiropas 
mēroga savietojamu tīklu; 

• videi draudzīga transporta tīkla veicināšanu; 

• ar dabiskiem šėēršĜiem norobežotu teritoriju 
savienošanu ar TEN-T; 

• jūras pārvadājumu attīstību. 

Puses vienojas par SM piedāvāto rindkopas redakciju. 

282.  752.paragrāfs 

Lai arī visā valsts teritorijā līdz šim ir veikti 
investīciju ieguldījumi infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošanā no dažādiem finanšu avotiem, 
Nacionālajā attīstības plānā tiek atzīts, ka joprojām ir 
vērojama nepietiekoša pakalpojumu pieejamība, īpaši 
lauku teritorijās. Turklāt teritoriālās reformas 
trūkums apgrūtina plānot infrastruktūras elementus 
kopējā valsts kontekstā. 

Rindkopa precizēta atbilstības ar NAP nodrošināšanai. Lai arī visā valsts teritorijā līdz šim ir veikti investīciju 
ieguldījumi infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā no 
dažādiem finanšu avotiem, Nacionālajā attīstības plānā 
tiek atzīts, ka joprojām ir vērojama nepietiekoša 
pakalpojumu pieejamība, īpaši lauku teritorijās. Turklāt 
teritoriālās reformas trūkums apgrūtina plānot 
infrastruktūras elementus kopējā valsts kontekstā. NSID 
transporta investīciju virziens atbilst Multimodālas, 
integrētas, iedzīvotājiem pieejamas un droša transporta 

sistēmas NAP stratēăijas apakšvirzienam.  

 

283.  754. .paragrāfs 

2004.-2006.gada plānošanas periodā Kohēzijas fonda 
ietvaros atbalstīti transporta infrastruktūras projekti 
Via Baltica ceĜa posmos. Savukārt vienotā 
programmdokumenta ietvaros atbalsts sniegts pirmās 
kategorijas autoceĜu infrastruktūras rekonstrukcijai, 
savstarpēji savienojot galvenos ekonomiskās 
attīstības centrus un pievienojot tos TEN-T tīklam, 
tāpat atbalstīta transporta sistēmas efektivitātes 
uzlabošana pilsētu teritorijās, ostu infrastruktūras 
atjaunošana, pasažieru vilcienu ritošā sastāva 
atjaunošana. 

SAM [05.12.2005 Nr. 03-04-2/607] 

754.punkta otrā teikuma beigu daĜu ierosinām izteikt 
šādā redakcijā: „..efektivitātes uzlabošana pilsētu 
teritorijās, mazo ostu infrastruktūras atjaunošana, 
pasažieru vilcienu ritošā sastāva atjaunošana.” 

 Rindkopa precizēta atbilstoši SM iebildumam. 

2004.-2006.gada plānošanas periodā Kohēzijas fonda 
ietvaros atbalstīti transporta infrastruktūras projekti Via 
Baltica ceĜa posmos. Savukārt vienotā 
programmdokumenta ietvaros atbalsts sniegts pirmās 
kategorijas autoceĜu infrastruktūras rekonstrukcijai, 
savstarpēji savienojot galvenos ekonomiskās attīstības 
centrus un pievienojot tos TEN-T tīklam, tāpat atbalstīta 
transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana pilsētu 
teritorijās, mazo ostu infrastruktūras atjaunošana, 
pasažieru vilcienu ritošā sastāva atjaunošana. 
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284.  756. .paragrāfs 
Šī joma svarīga Latvijas kā reăiona attīstībai, jo tā 
ietekmē vispārējo dzīves kvalitāti un attīstības 
iespējas. Investīcijas vides un enerăētikas 
infrastruktūrā ir jāīsteno, lai būtiski uzlabotu sniegto 
pakalpojumu pārklājumu, kvalitāti, izmaksu 
efektivitāti un ilgtspējību. Vides infrastruktūras 
attīstība ietver sevī: 

- ūdenssaimniecību; 

- siltumapgādi; 

- notekūdeĦu savākšanu un attīrīšanu; 

- atkritumu apsaimniekošanu; 

- dabas aizsardzību; 

- vēsturiski piesārĦoto teritoriju sanāciju; 

- un vides risku samazināšanu. 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Precizēt 1., 2. un 3.apakšpunktu: 

1.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā – ”ūdensapgāde”; 

2.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā – ”klimata 
pārmaiĦu un gaisa piesārĦojuma samazināšana”; 

3.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā – ”notekūdeĦu 
savākšana, attīrīšana un novadīšana”. 

 Tiek atbalstīts priekšlikums izdalīt atsevišėi investīciju 
virzienu „Enerăētika”, attiecīgi svītrojot tekstu, kas 
attiecas uz enerăētikas sektoru no prioritātes „Vide”. 

285.  757. paragrāfs 

Latvijā galvenās problēmas ūdenssaimniecības jomā 
ir nepietiekama iedzīvotāju apgāde ar tīru dzeramo 
ūdeni no centralizētas ūdensapgādes sistēmas, 
nolietota un nepietiekama notekūdeĦu un 
kanalizācijas ūdens savākšanas sistēma un 
nepietiekama ūdens attīrīšana un neattīrītā ūdens 
noplūšana vidē. Atkritumu apsaimniekošanā 
galvenās problēmas ir nepietiekama atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamība, liels 
nelielo atkritumu izgāztuvju skaits un to negatīva 
ietekme uz vidi, videi drošu atkritumu poligonu 
trūkums, nepietiekamas atkritumu utilizācijas un 
pārstrādes iespējas, vēsturiski piesārĦoto teritoriju 
negatīvā ietekme uz vidi apdraudot iedzīvotāju 
veselību, ja piesārĦojums nonāk gruntsūdeĦos un 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Stilistiski precizēt 757. rindkopā iekĜautos teikumus:  

„/../Energoefektivitātes un gaisa kvalitātes jomā 
galvenās problēmas – liela atkarība no importētā 
kurināmā - dabasgāzes, siltumapgādes decentralizācija, 
siltumapgādes sistēmu sliktais tehniskais stāvoklis. 
Siltumapgādei raksturīgais lēnais kapitāla apgrozījuma 
ātrums un nepieciešamo investīciju lielais apjoms ir 
problēmas cēlonis siltumapgādes sistēmu sliktajam 
tehniskajam stāvoklim un zemajai energoefektivitātei. 
/../” 

 Tiek atbalstīts priekšlikums izdalīt atsevišėi investīciju 
virzienu „Enerăētika”, attiecīgi svītrojot tekstu, kas 
attiecas uz enerăētikas sektoru no prioritātes „Vide”. 

4.3.2.2. Vide 

Šī joma svarīga Latvijas kā reăiona attīstībai, jo tā 
ietekmē vispārējo dzīves kvalitāti un attīstības iespējas. 
Investīcijas vides infrastruktūrā ir jāīsteno, lai būtiski 
uzlabotu sniegto pakalpojumu pārklājumu, kvalitāti, 
izmaksu efektivitāti un ilgtspējību. Savukārt tādas 
būtiskas vides jomas prioritātes – kā klimata pārmaiĦu 
un gaisa piesārĦojuma samazināšanas īstenošana 
iespējama, izvirzot šādas vides aizsardzības prasības 
investīcijām, kuras veic enerăētikas, transporta un 
lauksaimniecības nozarē. Vides infrastruktūras attīstība 
ietver sevī: 

• ūdenssaimniecību; 

• atkritumu apsaimniekošanu; 

• dabas aizsardzību; 

• vēsturiski piesārĦoto teritoriju sanāciju; 

• un vides risku samazināšanu. 

Latvijā galvenās problēmas ūdenssaimniecības jomā ir 
nepietiekama iedzīvotāju apgāde ar tīru dzeramo ūdeni 
no centralizētas ūdensapgādes sistēmas, nolietota, 
neatbilstoša un neefektīva notekūdeĦu savākšanas un 
attīrīšanas sistēma un neattīrīto notekūdeĦu izplūde vidē. 
Atkritumu apsaimniekošanā galvenās problēmas ir 
nepietiekama atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
pieejamība, liels nelielo atkritumu izgāztuvju skaits un 
to negatīva ietekme uz vidi, videi drošu atkritumu 
poligonu trūkums, nepietiekamas atkritumu utilizācijas 
un pārstrādes iespējas, vēsturiski piesārĦoto teritoriju 
negatīvā ietekme uz vidi apdraudot iedzīvotāju veselību, 
ja piesārĦojums nonāk pazemes un virszemes ūdeĦos. 
Valstī trūkst arī vispusīga situācijas izvērtējuma saistībā 
ar vides un tehnoloăiskajiem riskiem, nav identificēti 
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virszemes ūdeĦos. Valstī trūkst arī vispusīga 
situācijas izvērtējuma saistībā ar vides un 
tehnoloăiskajiem riskiem, nav identificēti visi videi 
bīstamie objekti. Energoefektivitātes un gaisa 
kvalitātes jomā galvenās problēmas – liela atkarība 
no importētā kurināmā - dabasgāzes, siltumapgādes 
decentralizācija, siltumapgādes sistēmu sliktais 
tehniskais stāvoklis; siltumapgādei raksturīgais lēnais 
kapitāla apgrozījuma ātrums un nepieciešamo 
investīciju lielais apjoms ir problēmas cēlonis 
siltumapgādes uzĦēmumu sistēmu sliktais tehniskais 
stāvoklis un zemā energoefektivitāte. Līdztekus 
nepieciešamībai ieviest ES normatīvajos aktos 
noteiktās prasības un mērėus attiecībā uz vides 
aizsardzību, svarīgi ir panākt, lai šīs investīcijas ne 
tikai palielinātu atsevišėu valsts teritorijas daĜu 
ekonomisko pievilcību investoriem un 
apmeklētājiem, bet arī garantētu nepieciešamās 
dzīves kvalitātes prasības tās iedzīvotājiem. 

286.  757.paragrāfs 
(skatīt iepriekšējo) 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Attiecīgi precizēt paragrāfā lietoto terminu 
”ūdenssaimniecība”. 

 Tiek atbalstīts priekšlikums izdalīt atsevišėi investīciju 
virzienu „Enerăētika”, attiecīgi svītrojot tekstu, kas 
attiecas uz enerăētikas sektoru no prioritātes „Vide”. 

287.  4.3.sadaĜa 
757.paragrāfs 
(skatīt iepriekš) 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Precizēt paragrāfu un pēc vārdiem ”nolietota,” esošo 
redakciju grozīt uz ”neatbilstoša un neefektīva 
notekūdeĦu savākšanas un attīrīšanas sistēma un 
neattīrīto notekūdeĦu izplūdes vidē”. 

 Tiek atbalstīts priekšlikums izdalīt atsevišėi investīciju 
virzienu „Enerăētika”, attiecīgi svītrojot tekstu, kas 

visi videi bīstamie objekti un faktori. . Līdztekus 
nepieciešamībai ieviest ES normatīvajos aktos noteiktās 
prasības un mērėus attiecībā uz vides aizsardzību, 
svarīgi ir panākt, lai šīs investīcijas ne tikai palielinātu 
atsevišėu valsts teritorijas daĜu ekonomisko pievilcību 
investoriem un apmeklētājiem, bet arī garantētu 
nepieciešamās dzīves kvalitātes prasības tās 
iedzīvotājiem. Latvijā nav pietiekami attīstīta 
ekotūrisma infrastruktūra bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Augu 
un dzīvnieku kolekcijas izvietotas nepiemērotās telpās 
un nepiemērotos apstākĜos, kas neveicina ne to 
saglabāšanos, ne arī sabiedrības informēšanas un 
izglītošanas vajadzības. 

Kopienas Stratēăiskās vadlīnijas uzver atbalsta 
nepieciešamību projektiem, kas sekmē labvēlīgu ietekmi 
uz vidi, kā arī veicina jaunu darba vietu radīšanu, tādēĜ 
ir jānovirza investīcijas infrastruktūrā uz reăioniem, 
īpaši jaunajām dalībvalstīm, lai panāktu atbilstību vides 
normatīviem ūdenssaimniecības, atkritumu 
apsaimniekošanas, gaisa kvalitātes un dabas 
daudzveidības jomās. 

Latvijas Nacionālā Lisabonas programma vides jomā 
paredz:  

• saglabāt bioloăisko daudzveidību esošajā līmenī; 

• uzlabot un modernizēt vides aizsardzības 
infrastruktūru, attīstot ūdenssaimniecības 
infrastruktūru, izveidojot reăionālu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, veicinot 
sadzīves atkritumu pārstrādi un izveidojot šėirotas 
atkritumu savākšanas sistēmas; 

• iespēju robežās novērst klimata pārmaiĦu radītās 
sekas un veikt pielāgošanās pasākumus. 

Nacionālajā attīstības plānā paredzēti šādi vides 
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attiecas uz enerăētikas sektoru no prioritātes „Vide”. 

288.  4.3.sadaĜa 
757.paragrāfs 
(skatīt iepriekš) 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Precizēt paragrāfu un papildināt to ar tekstu par dabas 
aizsardzības problēmām šādā redakcijā – ”Latvijā nav 
pietiekami attīstīta ekotūrisma infrastruktūra bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās. Augu un dzīvnieku kolekcijas izvietotas 
nepiemērotās telpās un nepiemērotos apstākĜos, kas 
neveicina ne to saglabāšanos, ne arī sabiedrības 
informēšanas un izglītošanas vajadzības.”. 

 Tiek atbalstīts priekšlikums izdalīt atsevišėi investīciju 
virzienu „Enerăētika”, attiecīgi svītrojot tekstu, kas 
attiecas uz enerăētikas sektoru no prioritātes „Vide”. 

289.  758. paragrāfs 

Kopienas Stratēăiskās vadlīnijas uzver atbalsta 
nepieciešamību energoefektivitātes projektiem, 
savukārt atkritumu apsaimniekošanā īpaša vērība ir 
jāpievērš atkritumu pārstrādei, kas tiek saistīta ar 
tādu videi draudzīgu atkritumu pārstrādes veidu 
attīstību, kas sekmētu jaunu darba vietu radīšanu. 
Vēlamās darbības: 

- novirzīt investīcijas infrastruktūrā uz reăioniem, 
īpaši jaunajām dalībvalstīm, lai panāktu atbilstību 
vides normatīviem ūdenssaimniecības, atkritumu 
apsaimniekošanas, gaisa kvalitātes un dabas 
daudzveidības jomās; 

- veicināt investīcijas, kas dotu ieguldījumu ES 
saistībām attiecībā uz Kioto līgumu; 

- atbalstīt projektus, kas uzlabo enerăijas efektivitāti, 
atjaunojamās un alternatīvās enerăijas izmantošanu, 
attīsta tradicionālos energoapgādes tīklus, kuros 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Attiecīgi precizēt paragrāfā lietoto terminu 
”ūdenssaimniecība”.  

Vienlaikus (sanāksmes laikā) precizējam arī 
758.paragrāfu un izsakām to šādā redakcijā: 

Kopienas Stratēăiskās vadlīnijas uzsver atbalsta 
nepieciešamību projektiem, kas sekmē labvēlīgu ietekmi 
uz vidi, kā arī veicina jaunu darba vietu radīšanu. 
Vēlamās darbības: 

- novirzīt investīcijas infrastruktūrā uz reăioniem, īpaši 
jaunajām dalībvalstīm, lai panāktu atbilstību vides 
normatīviem ūdenssaimniecības, atkritumu 
apsaimniekošanas, gaisa kvalitātes un  dabas 
daudzveidības jomās; 

- veicināt tādas investīcijas, kas sekmētu globālo klimata 
pārmaiĦu novēršanu un dotu ieguldījumu ES saistību 
nodrošināšanā attiecībā uz ANO Vispārējās konvencijas 
par klimata pārmaiĦām Kioto protokola nosacījumu 

investīciju virzieni: ūdenssaimniecībā: jānodrošina, lai 
visi notekūdeĦi tiktu pienācīgi savākti un tiem pirms 
izlaides saĦēmējūdeĦos piemērotu sekundāro vai 
līdzvērtīgu attīrīšanu, savākšanas sistēmas ir jāprojektē, 
jāizbūvē un jāekspluatē, izmantojot labākās tehniskās 
zināšanas, kas neizraisa pārlieku augstas izmaksas, 
jāĦem vērā notekūdeĦu apjoms un saturs, jānovērš 
noplūdes un jāsamazina piesārĦojums saĦēmējūdeĦos, 
ko izraisa lietus ūdens pārgāzne, un notekūdeĦu dūĦām 
ir jāpiemēro atbilstoša apsaimniekošana; un atkritumu 
apsaimniekošanā: stabilizēt sadzīves atkritumu rašanos, 
pārstrādāt 50% iepakojuma, samazināt dioksīnu emisiju 
no atkritumu sadedzināšanas, samazināt apglabājamo 
atkritumu daudzumu un samazināt bīstamo atkritumu 
daudzumu. NSID vides investīciju virziens atbilst 
šādiem NAP stratēăijas virzieniem un apakšvirzieniem: 
Dabas un enerăētisko resursu ilgtspējīga un efektīva 
izmantošana, Sabiedrisko pakalpojumu (ūdensapgāde, 
atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde u.c.) attīstība un 
Saprātīgi izmantota un saglabāta dabas vide.  

2004.-2006.gada plānošanas periodā Kohēzijas fonds 
vides sektorā atbalsta lielos vides infrastruktūras 
projektus ūdenssaimniecības jomā un atkritumu 
apsaimniekošanas jomā. Līdzās tam vienotā 
programmdokumenta ietvaros tiek atbalstīta 
ūdenssaimniecības infrastruktūra apdzīvotās vietās ar 
cilvēkekvivalentu līdz 2000, atkritumu dalītās vākšanas 
punktu izveide pašvaldībās, kā arī vides prasībām 
neatbilstošo mazo un vidējo atkritumu izgāztuvju 
rekultivācija atbilstoši nacionālo programmu prasībām. 

Prioritārie virzieni investīciju politikas veidošanai vides 
aizsardzībā ir vides kvalitātes un iedzīvotāju dzīves 
uzlabošana, ievērojot vides aizsardzības regulējuma 
prasības; ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana 
atbilstoši vides aizsardzības prasībām; sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas ilgtspējīgas sistēmas 
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novēroti trūkumi. izpildi; 

- atbalstīt projektus, kas vienlaikus paredz uzlabot 
energoefektivitāti, atjaunojamās un alternatīvās 
enerăijas izmantošanu. 

Tiek atbalstīts priekšlikums izdalīt atsevišėi investīciju 
virzienu „Enerăētika”, attiecīgi svītrojot tekstu, kas 
attiecas uz enerăētikas sektoru no prioritātes „Vide”.  

 

290.  759.paragrāfs 
Latvijas Nacionālā Lisabonas programma vides jomā 
paredz:  

- veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu; 

- saglabāt bioloăisko daudzveidību esošajā līmenī; 

- uzlabot un modernizēt vides aizsardzības 
infrastruktūru, attīstot ūdenssaimniecības 
infrastruktūru, izveidojot reăionālu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, veicinot 
sadzīves atkritumu pārstrādi un izveidojot šėirotas 
atkritumu savākšanas sistēmas;  

- turpināt cīnīties pret klimata izmaiĦām un mazināt 
to kaitīgo ietekmi. 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Paragrāfa 4. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  

 ”iespēju robežās novērst klimata pārmaiĦu radītās sekas 
un veikt pielāgošanās pasākumus.”. 

 Tiek atbalstīts priekšlikums izdalīt atsevišėi investīciju 
virzienu „Enerăētika”, attiecīgi svītrojot tekstu, kas 
attiecas uz enerăētikas sektoru no prioritātes „Vide”. 

291.  760.paragrāfs 
Nacionālajā attīstības plānā paredzēti šādi vides 
investīciju virzieni:  

- Ūdenssaimniecībā: jānodrošina, lai visi notekūdeĦi 
tiktu pienācīgi savākti un tiem pirms izlaides 
saĦēmējūdeĦos piemērotu sekundāro vai līdzvērtīgu 
attīrīšanu, savākšanas sistēmas ir jāprojektē, jāizbūvē 
un jāekspluatē, izmantojot labākās tehniskās 
zināšanas, kas neizraisa pārlieku augstas izmaksas, 
jāĦem vērā notekūdeĦu apjoms un saturs, jānovērš 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Precizēt paragrāfa 2.apakšpunktu izslēdzot tekstu šādā 
redakcijā – ”izbeigt atkritumu eksportu no ES 
apglabāšanai”; šādam apgalvojumam nav tiesiska 
pamata, tas ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 Tiek atbalstīts priekšlikums izdalīt atsevišėi investīciju 
virzienu „Enerăētika”, attiecīgi svītrojot tekstu, kas 
attiecas uz enerăētikas sektoru no prioritātes „Vide”. 

ieviešana; bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
izveide; piesārĦoto teritoriju izpēte un sanācija; 
bioloăiskās daudzveidības un aizsargājamo teritoriju 
saglabāšana un attīstība, arī vides risku identifikācija un 
novēršana. 

4.3.2.3.Enerăētika 

Enerăijas pietiekamība valsts ekonomiskajai attīstībai un 
dzīves kvalitātes nodrošināšanai ir valsts drošības 
jautājums. Enerăētikas jomas attīstība ir nepieciešama 
lai nodrošinātu līdzsvarotu, kvalitatīvu, drošu un 
ilgtspējīgu tautsaimniecības un iedzīvotāju apgādi ar 
enerăiju. Investīcijas enerăētikas infrastruktūrā būtiski 
uzlabotu enerăijas pieejamību patērētājiem, sniegto 
pakalpojumu pārklājumu, kvalitāti, izmaksu efektivitāti 
un ilgtspējību, samazinātu enerăētikas ietekmi uz vidi 
un klimata pārmaiĦām, samazinātu Latvijas enerăētikas 
atkarību no primāro energoresursu piegādēm ārpus ES. 
Enerăētikas infrastruktūra sevī ietver: 

� infrastruktūru primāro energoresursu ieguvei, 
transportēšanai un piegādei patērētājiem; 

� elektroapgādes sistēmu (elektroenerăijas ražošana, 
pārvade, sadale); 

� centralizēto, lokālo un individuālo siltumapgādi; 

� patērētāju enerăijas izmantošanas sistēmas. 

Enerăētikas jomā galvenās problēmas ir lielā atkarība no 
importētā kurināmā (dabasgāzes), siltumapgādes 
decentralizācija, siltumapgādes sistēmu sliktais 
tehniskais stāvoklis, zemā energoefektivitāte 
siltumenerăijas patērētājiem un hidroelektrostaciju 
hidrotehnisko būvju nepietiekamā drošība. 
Siltumapgādei raksturīgais lēnais kapitāla apgrozījuma 
ātrums un nepieciešamo investīciju lielais apjoms ir 
problēmas cēlonis siltumapgādes uzĦēmumu sistēmu 
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noplūdes un jāsamazina piesārĦojums 
saĦēmējūdeĦos, ko izraisa lietus ūdens pārgāzne, un 
notekūdeĦu dūĦām ir jāpiemēro atbilstoša 
apsaimniekošana. 

- Atkritumu apsaimniekošanā: stabilizēt sadzīves 
atkritumu rašanos, pārstrādāt 50% iepakojuma, 
izbeigt atkritumu eksportu no ES apglabāšanai, 
samazināt dioksīnu emisiju no atkritumu 
sadedzināšanas, samazināt apglabājamo atkritumu 
daudzumu un samazināt bīstamo atkritumu 
daudzumu. 

- Gaisa kvalitātes jomā: veicināt pāreju uz vietējo 
atjaunojamo biokurināmo, jauno dzīvojamo māju 
pieslēgšanu centralizētai siltumapgādei un turpmāku 
koăenerācijas attīstību, samazinot negatīvo ietekmi 
uz vidi. 

292.  760.paragrāfs 
(skatīt iepriekš)  

761.paragrāfs 

2004.-2006.gada plānošanas periodā Kohēzijas fonds 
vides sektorā atbalsta lielos vides infrastruktūras 
projektus ūdenssaimniecības jomā un atkritumu 
apsaimniekošanas jomā. Līdzās tam vienotā 
programmdokumenta ietvaros tiek atbalstīta 
ūdenssaimniecības infrastruktūra apdzīvotās vietās ar 
cilvēkekvivalentu līdz 2000, atkritumu dalītās 
vākšanas punktu izveide pašvaldībās, kā arī vides 
prasībām neatbilstošo mazo un vidējo atkritumu 
izgāztuvju rekultivācija atbilstoši nacionālo 
programmu prasībām, siltumapgādes sistēmas 
modernizācija, lai nodrošinātu atbilstību vides 
prasībām un paaugstinātu siltumapgādes sistēmu 
energoefektivitāti. 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Paragrāfa 3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

”Gaisa kvalitātes jomā: veicināt atjaunojamo 
energoresursu (biomasas, saules, ūdens un ăeotermālās 
enerăijas) izmantošanu dažādās tautsaimniecības 
nozarēs (siltumapgādē, elektroenerăijas ražošanā no 
biogāzes) un energoefektivitātes pasākumu realizāciju 
gan ražotāja pusē, gan arī galapatērētāja pusē, kā arī 
nodrošināt šo pasākumu realizācijai nepieciešamo 
infrastruktūras elementu paplašināšanu.”. 

Tiek atbalstīts priekšlikums izdalīt atsevišėi investīciju 
virzienu „Enerăētika”, attiecīgi svītrojot tekstu, kas 
attiecas uz enerăētikas sektoru no prioritātes „Vide”. 

sliktajam tehniskajam stāvoklim un zemajai 
energoefektivitātei. Ieviestas ES normatīvajos aktos 
noteiktās prasības un mērėus attiecībā uz vides 
aizsardzību, nodrošina, ka investīcijas enerăētikas 
attīstībā ne tikai palielina atsevišėu valsts teritorijas daĜu 
ekonomisko pievilcību investoriem un apmeklētājiem, 
bet arī garantē nepieciešamās dzīves kvalitātes prasības 
tās iedzīvotājiem. 

Kopienas Stratēăiskās vadlīnijas uzver atbalsta 
nepieciešamību energoefektivitātes projektiem un kā 
vēlamās darbības nosaka: 

� veicināt investīcijas, kas dotu ieguldījumu ES 
saistībām attiecībā uz Kioto nosacījumu izpildi; 

� atbalstīt projektus, kas uzlabo enerăijas efektivitāti, 
atjaunojamās un alternatīvās enerăijas izmantošanu, 
attīsta tradicionālos energoapgādes tīklus, kuros 
novēroti trūkumi; 

� veicināt biomasas plašāku izmantošanu enerăētikā; 

� veicināt elektroenerăijas ražošanu koăenerācijā. 

Latvijas Nacionālā Lisabonas programma enerăētikas 
jomā paredz:  

� veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu; 

� veicināt koăenerācijas plašāku izmantošanu 
elektroenerăijas ražošanā. 

Nacionālajā attīstības plānā paredzēti šādi enerăētikas 
attīstības pasākumi: paaugstināt energoefektivitāti gan 
piegādātāja, gan patērētāja pusē, veicināt biomasas 
plašāku izmantošanu enerăētikā, veicināt 
elektroenerăijas ražošanu koăenerācijā. NSID 
enerăētikas investīciju virziens atbilst šādiem NAP 
stratēăijas virzieniem un apakšvirzieniem: Dabas un 
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293.  762.paragrāfs 
Prioritārie virzieni investīciju politikas veidošanai 
vides aizsardzībā ir vides kvalitātes un iedzīvotāju 
dzīves uzlabošana, ievērojot vides aizsardzības 
regulējuma prasības, ūdenssaimniecības 
infrastruktūras sakārtošana atbilstoši vides 
aizsardzības prasībām sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas ilgtspējīgas sistēmas ieviešana, 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
izveide, klimata pārmaiĦu un gaisa piesārĦojuma 
samazināšana, piesārĦoto teritoriju izpēte un sanācija, 
bioloăiskās daudzveidības un aizsargājamo teritoriju 
saglabāšana un attīstība, arī vides risku identifikācija 
un novēršana, kā arī enerăētikas nozares atbalsts 
energoefektivitātes uzlabošanai un tehnogēno risku 
novēršanai. 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-07/7300] 

Precizēt paragrāfu un aiz vārdiem ”ilgtspējīgas sistēmas 
ieviešana” grozīt esošo redakciju ”bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas izveide” uz ”bīstamo un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras 
izveide”. 

  

Tiek atbalstīts priekšlikums izdalīt atsevišėi investīciju 
virzienu „Enerăētika”, attiecīgi svītrojot tekstu, kas 
attiecas uz enerăētikas sektoru no prioritātes „Vide”. 

294.  762. paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

Papildināt 762. rindkopu, izsakot pēdējo palīgteikumu 
šādā redakcijā:  

„kā arī enerăētikas nozares atbalsts energoefektivitātes 
uzlabošanai, atjaunojamo resursu izmantošanai un 
tehnogēno risku novēršanai.” 

 Tiek atbalstīts priekšlikums izdalīt atsevišėi investīciju 
virzienu „Enerăētika”, attiecīgi svītrojot tekstu, kas 
attiecas uz enerăētikas sektoru no prioritātes „Vide”. 

enerăētisko resursu ilgtspējīga un efektīva izmantošana, 
Sabiedrisko pakalpojumu (ūdensapgāde, atkritumu 
apsaimniekošana, siltumapgāde u.c.) attīstība un Saprātīgi 
izmantota un saglabāta dabas vide.  

Vienotā programmdokumenta ietvaros tiek atbalstīta 
siltumapgādes sistēmu modernizācija, lai nodrošinātu 
atbilstību vides prasībām un paaugstinātu siltumapgādes 
sistēmu energoefektivitāti.  

Prioritārie virzieni investīciju politikas veidošanai 
enerăētikas sektorā ir atbalsts enerăētikas nozarei 
energoefektivitātes paaugstināšanai gan piegādātāja 
(enerăijas ražošanā, pārvadē un sadalē), gan patērētāja 
pusē, plašākai koăenerācijas, atjaunojamo un vietējo 
energoresursu izmantošanai un tehnogēno risku 
novēršanai.” 

 

295.  763.paragrāfs 

Būtisku ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas 
kāpumu ir iespējams panākt tikai balstoties uz plašu 
IKT izmantošanu sabiedrībā valsts pārvaldē, 
uzĦēmējdarbībā un mājsaimniecībās. Informācijas 
sabiedrības attīstība ir cieši saistīta ar virzību uz 
zināšanu ietilpīgu ekonomiku sabiedrību, jo no tās ir 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz izteikt 763. punkta pēdējo teikumu aiz vārdiem „jo 
no tas ir atkarīga piekĜuve” sekojoši: „informācijai un 
zināšanām kā galvenajam valsts attīstības resursam.” 

 Precizēta OP apraksta sadaĜa „Informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas”. 

4.3.2.4. Informācijas un komunikāciju tehnoloăijas 

Informācijas sabiedrības attīstība ir cieši saistīta ar 
virzību uz zināšanām ietilpīgu ekonomikas sabiedrību, 
jo no tās ir atkarīga piekĜuve informācijai un 
zināšanām kā galvenajam valsts attīstības resursam. 
Informācijas sabiedrībā būtisku ekonomiskās 
izaugsmes un konkurētspējas kāpumu ir iespējams 
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atkarīga piekĜuve zināšanām, kā galvenajam valsts 
attīstības resursam. 

296.  766.paragrāfs 

Latvijas Nacionālā Lisabonas stratēăija ir izvirzījusi 
šādus prioritārus virzienus, īpašu uzsvaru liekot uz 
zināšanu ekonomiku: 

- sekmēt plašu IKT pielietojumu valsts un pašvaldību 
dienestos, MVU un mājsaimniecībās; 

- nodrošināt tīklu un informācijas drošību, kā arī 
saskaĦotību un savstarpējo izmantojamību, lai 
izveidotu informācijas telpu bez robežām; 

- veicināt platjoslas tīkla izvietošanu, tostarp 
reăionos ar sliktu piekĜuvi pakalpojumiem, lai 
attīstītu zināšanu ekonomiku. 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz izteikt 766. punkta 2. apakšpunktu sekojoši: 
„nodrošināt tīklu un informācijas, tai skaitā arhīvu, datu 
bāžu un reăistru digitalizāciju, drošību, kā arī 
saskaĦotību un savstarpējo izmantojamību, lai izveidotu 
informācijas telpu bez robežām.” 

 Precizēta OP apraksta sadaĜa „Informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas”. 

297.  767. .paragrāfs  

Latvijas Nacionālā Lisabonas stratēăija ir izvirzījusi 
šādus prioritārus virzienus, īpašu uzsvaru liekot uz 
zināšanu ekonomiku: 

- sekmēt plašu IKT pielietojumu valsts un pašvaldību 
dienestos, MVU un mājsaimniecībās; 

- nodrošināt tīklu un informācijas drošību, kā arī 
saskaĦotību un savstarpējo izmantojamību, lai 
izveidotu informācijas telpu bez robežām; 

- veicināt platjoslas tīkla izvietošanu, tostarp 
reăionos ar sliktu piekĜuvi pakalpojumiem, lai 
attīstītu zināšanu ekonomiku. 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz izteikt 767. punkta 2. apakšpunktu sekojoši: 
„ieviest valsts e-pārvaldi, ieskaitot elektronisko 
parakstu, datu bāžu, reăistru un arhīvu digitalizāciju un 
savietojamību, reizē sakārtojot valsts pārvaldes 
struktūru, izskaužot liekos posmus, nodrošinot atklātību 
un palielinot efektivitāti, kā arī paplašinot sabiedrības 
līdzdalību valsts pārvaldes procesā.” 

 Precizēta OP apraksta sadaĜa „Informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas”. 

298.  770. .paragrāfs 

Prioritārie virzieni investīciju politikas veidošanai, 
veicinot IKT un interneta izmantošanu, ir paaugstināt 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Uzskata, ka 4.3.1.3.sadaĜā „Informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas” 770.punktā prioritāro 

panākt tikai, balstoties uz plašu IKT izmantošanu 
publiskajā pārvaldē, uzĦēmējdarbībā un 
mājsaimniecībās. 

Informācijas sabiedrības attīstības mērėis ir nodrošināt, 
lai ikviens iedzīvotājs varētu gūt labumu no IKT 
piedāvātajām iespējām, tāpēc ir jānodrošina visiem 
iedzīvotājiem vienādas iespējas izmantot IKT, piekĜūt 
informācijai, jāveicina iedzīvotāju iemaĦas IKT 
lietošanā, jāveicina sociālā iekĜaušana un jāsamazina 
reăionālo atšėirību radītos šėēršĜus. 

Kopienas stratēăiskās vadlīnijas liek īpašu uzsvaru uz 
IKT infrastruktūras attīstību kā iespēju reăionu 
konkurētspējas veicināšanai un kā īpaši svarīgu 
ekonomiskās izaugsmes potenciālu uzsver e-pārvaldes 
pakalpojumu pieejamības uzlabošanu. 

Latvijai saistoša ir ES likumdošana un vadlīnijas 
informācijas sabiedrības jomā. ES iniciatīva „i2010 – 
Eiropas informācijas sabiedrība izaugsmei un 
nodarbinātībai”118 nosaka informācijas sabiedrības 
prioritātes Lisabonas stratēăijas ietvaros saskaĦā ar 
izaugsmes un nodarbinātības integrētajām 
pamatnostādnēm, kurās uzsvērta IKT loma, īpaši darba 
vietu radīšanā, izglītībā un publisko pakalpojumu 
sniegšanā. Veicinot visu iedzīvotāju pieeju 
informācijas sabiedrības ieguvumiem, jāĦem vērā 
Eiropas Komisijas paziĦojums par e-pieejamību119, 
kurā uzsvērts uzdevums nodrošināt mājas lapu 
pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, veciem cilvēkiem 
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

Latvijas Nacionālā Lisabonas programma ir izvirzījusi 
šādus prioritārus virzienus, īpašu uzsvaru liekot uz 
zināšanu ekonomiku: 

• sekmēt plašu IKT pielietojumu valsts un pašvaldību 
dienestos, MVU un mājsaimniecībās; 
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piekĜuvi platjoslas internetam, attīstīt valsts un 
pašvaldību e-pakalpojumus, nodrošināt skolas un 
bibliotēkas ar nepieciešamajām IKT un interneta 
pieslēgumu, kā arī palielināt publisko institūciju 
darbinieku daĜu, kas ir apmācīti un pietiekoši 
kompetenti darbam ar jaunajām IKT, t.sk. nodrošinot 
datoru un internetu. 

pasākumu loku nepieciešams papildināt ar šādu 
pasākumu – „datu bāzu, reăistru un arhīvu izveidošanas, 
digitalizācijas un savietojamības veicināšana”. Savukārt 
publiski pieejamu datu bāzu izveidošana veicinātu 
privātpersonu pieeju viĦiem būtiskai informācijai, kā arī 
palielinātu sabiedrības saikni ar valsts pārvaldi. 

 Precizēta OP apraksta sadaĜa „Informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas”. 

299.  770. .paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 

 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

4.3.1.3.sadaĜā „Informācijas un komunikāciju 
tehnoloăijas” līdzās informācijas un komunikāciju 
tehnoloăiju izmantošanas veicināšanai valsts pārvaldes 
un pašvaldību dienestos, būtu nepieciešams pievērst 
uzmanību informācijas un komunikāciju tehnoloăiju 
izmantošanas veicināšanai arī tiesās, kas veic specifisku 
valsts funkciju, kas nav mazāk svarīga kā valsts 
pārvaldes iestāžu darbība. Savukārt 770.punktā vārdi 
„palielināt publisko institūciju darbinieku daĜu, kas ir 
apmācīti un pietiekoši kompetenti darbam ar jaunajām 
informācijas un komunikāciju tehnoloăijām, t.sk. 
nodrošinot datoru un internetu” aizstājami ar vārdiem 
„palielināt valsts pārvaldes, pašvaldību un tiesu 
darbinieku un brīvo juridisko profesiju pārstāvju daĜu, 
kas ir apmācīti un pietiekoši kompetenti darbam ar 
jaunajām informācijas un komunikāciju tehnoloăijām, 
t.sk. nodrošinot datoru un internetu”. 

 Precizēta OP apraksta sadaĜa „Informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas”. 

300.  770.paragrāfs 

(skatīt iepriekšējo) 
 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

770.punktu pēc vārdiem „..nodrošināt skolas un 
bibliotēkas ar nepieciešamajām IKT un interneta 
pieslēgumu..” papildināt ar vārdiem „nodrošināt 

• ieviest valsts e-pārvaldi, ieskaitot elektronisko 
parakstu, reizē sakārtojot publiskās pārvaldes 
struktūru, izskaužot liekos posmus, nodrošinot 
atklātību un palielinot efektivitāti, kā arī paplašinot 
sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes procesā; 

• nodrošināt tīklu un informācijas drošību, kā arī 
saskaĦotību un savstarpējo izmantojamību, lai 
izveidotu informācijas telpu bez robežām; 

• veicināt platjoslas tīkla izvietošanu, tostarp reăionos 
ar sliktu piekĜuvi pakalpojumiem, lai attīstītu 
zināšanu ekonomiku. 

Nacionālais attīstības plāns par vienu no prioritātēm 
izvirza IKT infrastruktūras un pakalpojumu attīstību, kā 
arī vispārēju pieejamību publiskajiem tīkliem, lai 
nodrošinātu labāku pieejamību informācijai, zināšanām 
un pakalpojumiem. NSID IKT investīciju virziens atbilst 
šādiem NAP stratēăijas virzieniem un apakšvirzieniem: 
IKT infrastruktūras un pakalpojumu attīstība un vispārēja 
pieejamība publiskajiem tīkliem un Infrastruktūra un 
pakalpojumi dažādiem cilvēku darbības veidiem un dzīves 
stiliem.  

E-pārvaldes attīstības programma paredz pasākumus, 
lai uzlabotu atdevi investīcijām publiskās pārvaldes 
IKT infrastruktūrā, integrētu valsts reăistrus, izveidotu 
e-pārvaldes bāzes infrastruktūru, ar IKT palīdzību 
uzlabotu publiskās pārvaldes pakalpojumus, tai skaitā, 
izveidotu e-pakalpojumus, uzlabotu esošās un attīstītu 
jaunas publiskās pārvaldes informācijas sistēmas, 
arhīvu, datu bāžu un reăistru digitalizāciju, drošību, kā 
arī saskaĦotību un savstarpējo izmantojamību, lai 
izveidotu informācijas telpu bez robežām. 

Galvenās ES nākotnes prioritātes, lai īstenotu 
Lisabonas stratēăijas mērėus e-pārvaldes jomā, 
definētas ES e-pārvaldes Ministru Deklarācijā120: 
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izglītības sistēmas informatizāciju”. 

 Precizēta OP apraksta sadaĜa „Informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas”. 

FM paskaidro, ka skolu nodrošināšana ar IKT un 
interneta pieslēgumu jau iekĜauj izglītības sistēmas 
informatizāciju. ĪUMEPLS piekrīt FM viedoklim. 

• Ikvienam iedzīvotājam jābūt ieguvējam no e-
pārvaldes, publiskām administrācijām informāciju 
un pakalpojumus jādara viegli pieejamus, inovatīvi 
izmantojot IKT un uzlabojot lietotāju iemaĦas; 

• JāceĜ publiskās pārvaldes efektivitāte izmantojot 
IKT un būtiski jāsamazina administratīvais slogs uz 
iedzīvotājiem un uzĦēmējiem; 

• Publiskie pakalpojumi jāsniedz balstoties uz klientu 
vajadzībām, tai skaitā, nosakot mērėi līdz 
2010.gadam 50% publisko iepirkumu sniegt 
elektroniski; 

• Veicinot plašu pieejamību un uzticamību publiskiem 
pakalpojumiem, tai skaitā, izmantojot vienotu 
elektronisko identifikāciju. 

No 2006.-2010.gadam Latvijai saistošs būs ES e-
pārvaldes rīcības plāns121, kas noteiks šādus četrus 
galvenos ES dalībvalstu uzdevumus e-pārvaldes jomā:  

• iekĜaujošas e-pārvaldes attīstība, lai veicinātu sociālo 
iekĜaušanu; 

• efektīvāka un lētāka e-pārvalde; 

• pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, tai skaitā 
izmantojot e-iepirkumu; 

• visu ieinteresēto pušu, tai skaitā publiskā un privātā 
sektora, sadarbība e-pārvaldes mērėu sasniegšanā. 

2004.-2006.gada plānošanas periodā Vienotā 
Programmdokumenta ietvaros atbalstīta sabiedriskās 
lietošanas informāciju sistēmu (pašvaldību, izglītības, 
bibliotēku, arhīvu, muzeju) attīstība, ieskaitot 
digitalizāciju, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu 
kvalitāti, interneta publisko pieeju punktu attīstība, kā 
arī informāciju un komunikāciju attīstība perifērajās 
teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklu. 
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2004.-2006.gada plānošanas periodā ar ERAF 
finansējuma atbalstu tiek īstenota nacionālā 
programma „E-pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība 
un pilnveidošana”. 

Elektronisko sakaru jomā līdz 2013.gadam galvenie 
sasniedzamie mērėi un rezultāti ir šādi: 

• Līdz 2010.gadam nodrošināt platjoslas piekĜuves 
iespējas internetam 85% valsts teritorijas, 100% 
publiskās pārvaldes un 100% izglītības iestādēs, kas 
ietver esošās elektronisko sakaru infrastruktūras 
uzlabošanu, nepieciešamās infrastruktūras izbūvi un 
uzturēšanu; 

• Līdz 2012.gadam nodrošināt pāreju no televīzijas un 
radio zemes analogās apraides uz ciparu apraides 
formātu; 

• Līdz 2013.gadam nodrošināt, ka Ăeogrāfiskā 
informācijas sistēma ietver informāciju par 
elektronisko sakaru tīklu pārklājumu Latvijā. 

Kopumā informācijas sabiedrības attīstības jomā 
2007.-2013.gada plānošanas periodā aktuālie jautājumi 
un investīciju prioritārie virzieni ir šādi: 

• valsts informāciju sistēmu attīstība, tai skaitā valsts 
nozīmes datu bāžu, reăistru un arhīvu izveide, 
pieejamība, digitalizācija, savietojamība un 
savstarpējo izmantojamība, un integrācija ar mērėi 
veidot tehnisko bāzi e-pakalpojumu attīstībai; 

• publiskās pārvaldes institūciju, tai skaitā, 
nodarbinātības un sociālās, veselības, kultūras, 
izglītības iestāžu un citās nozarēs, nodrošināšana ar 
nepieciešamo IKT infrastruktūru un interneta 
pieslēgumu un e-pakalpojumu attīstība; 

• tālāka publisko interneta pieejas punktu attīstība; 
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• publiskās pārvaldes institūciju darbinieku apmācība 
un prasmju pilnveidošana darbam ar jaunajām IKT; 

• piekĜuves platjoslu datu pārraidei nodrošināšana un 
uzlabošana, īpaši pievēršot uzmanību mazāk 
attīstītām teritorijām; 

• Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, 
attīstība un pilnveidošana, informācijas un datu 
pārraides drošības nodrošināšana. 

301.  770.paragrāfs 
(skatīt iepriekš) 

VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Pēc 770.paragrāfa papildināt ar šādu tekstu: 

„Lai noteiktu stratēăiskos virzienus informācijas 
tehnoloăiju un telekomunikāciju attīstībai veselības 
aprūpes jomā turpmākajiem 10 gadiem, ir izstrādātas 
pamatnostādnes „E-veselība Latvijā”. E-veselības 
mērėis ir operatīva veselības aprūpes informācijas 
apmaiĦa starp sabiedrību, pacientu, veselības aprūpes 
profesionāĜiem un politikas veidotājiem un 
realizētājiem, izmantojot moderno informācijas 
tehnoloăiju sniegtās iespējas, lai uzlabotu veselības 
aprūpes pakalpojumu kvalitāti.” 

 Precizēta OP apraksta sadaĜa „Informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas”. 

FM paskaidro, ka jautājums risināms, izstrādājot OP. 
VeM piekrīt FM viedoklim. 

 

Sk. redakciju iepriekš. 

302.  770.paragrāfs 
(skatīt iepriekš) 

IZM lūdz papildināt NSID nodaĜu „4.3. Infrastruktūra 
un pakalpojumi” Eiropas Reăionālās attīstības fonda un 
Kohēzijas fonda Operacionālā programma -   

pēc 770.paragrāfa ar jaunu sadaĜu „4.3.1.4. Izglītības 
infrastruktūra”. 

Izglītības infrastruktūra 

Saeimas apstiprinātais ilgtermiĦa konceptuālais 
dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks 
pirmajā vietā” nosaka zināšanas, gudrību un to 
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 Precizēta OP apraksta sadaĜa, iekĜaujot jaunu sadaĜu 
„Izgl ītības infrastruktūra”. 

 

prasmīgu izmantošanu kā Latvijas izaugsmes galveno 
resursu. Zināšanu radīšana, uzkrāšana, izplatīšana un 
lietošana ir jāuzskata kā komplekss process, kas ir 
valsts ekonomikas attīstības, sociālās dzīves un uz 
zināšanām balstītas sabiedrības pamatā. 

Izglītība, zinātne un pētniecība ir galvenie zināšanu, 
inovāciju un augsto tehnoloăiju radītāji, kuriem 
saskaĦā ar minēto Saeimas konceptuālo dokumentu ir 
visaugstākā prioritāte valstī. Investīcijām izglītības 
sistēmā ir noteicošā loma izglītības, zinātnes un 
pētniecības attīstībā, kvalitatīva, profesionāla, 
mūsdienu prasībām atbilstoša darbaspēka 
sagatavošanā. 

Galvenās izglītības sistēmas problēmas, kuru 
risināšanai ir nepieciešami visai ievērojami finanšu 
līdzekĜi, ir saistītas ar novecojušos un nolietojušos 
izglītības infrastruktūru – ēkām, telpām, mācību 
aprīkojumu un iekārtām, mācību līdzekĜiem, 
pētniecības aparatūru, iekārtām un instrumentiem. Ir 
jāpanāk tāds profesionālās izglītības nodrošinājums, 
lai profesionālā apmācība norisinātos materiāli 
tehniskā vidē, kas vismaz atbilst darba videi 
inovatīvākajos attiecīgās nozares uzĦēmumos. 

Kopienas stratēăiskajās vadlīnijās izglītības attīstība ir 
cieši sasaistīta ar nodarbinātības veicināšanu un 
ieguldījumu inovāciju un P&A potenciāla uzlabošanai. 
Izglītības attīstībai kā centrālais uzdevums tiek 
izvirzīta kvalitatīvas un pieejamas visu līmeĦu 
izglītības nodrošināšana visā cilvēka mūža garumā un 
spēja dot ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā kā 
izaugsmes stratēăijas pamatelementā. 

Latvijas Nacionālā Lisabonas programma izglītības 
attīstības jomā izvirza šādus prioritāros uzdevumus: 

� Pilnveidot izglītības sistēmas un audzēkĦu 
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spēju pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām; 

� Palielināt augstākās izglītības pieejamību 
un atbilstību darba tirgus prasībām; 

� Uzlabot visu līmeĦu izglītības pieejamību. 

Augstākminētās prioritātes uzsver arī Nacionālais 
attīstības plāns, papildus īpaši akcentējot uzdevumu 
attīstīt augstāko un profesionālo izglītību, jo sevišėi 
reăionos, līdztekus nodrošinot tās atbilstību darba 
tirgus prasībām. NSID izglītības infrastruktūras 
investīciju virziens atbilst šādiem NAP stratēăijas 
virzieniem un apakšvirzieniem: Izglītots un radošs 

cilvēks (t.sk. Kvalitatīva pamatizglītība, obligāta vidējā 
un pieejama augstākā izglītība, Izglītības 
infrastruktūras modernizācija, Darbaspēka 
sagatavošana atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, 
Cilvēka radošā potenciāla pilnvērtīga izmantošana un 
attīstīšana mūža garumā) un Zinātniskās infrastruktūras 
modernizācija institūtos un augstskolās.  

2004. – 2006.gada perioda plānošanas periodā atbalstu 
mācību aprīkojuma un infrastruktūras uzlabojumiem 
saĦem 28 profesionālās un 9 augstākās izglītības 
iestādes, taču pieĜautais līdzsvara trūkums starp ESF 
līdzekĜu ieguldījumu izglītības satura un metodikas 
uzlabošanā un pedagogu tālākizglītībā, salīdzinot ar 
niecīgo ERAF līdzekĜu piešėīrumu, lai nodrošinātu 
modernizētā satura ieviešanai nepieciešamo 
aprīkojumu, iekārtas un savestu kārtībā izglītības 
iestāžu bieži katastrofālā nolietojuma stāvoklī esošās 
telpas un ēkas, rada draudus, ka cerētais kvalitātes 
uzlabojums var netikt sasniegts. 

Lai risinātu augstākminētos jautājumus ERAF 
atbalstīs šādus galvenos investīciju virzienus: 
izglītības iestāžu ēku renovācija, ieskaitot 
inženierkomunikāciju tīklu, siltummezglu, 
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ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu 
remonts vai nomaiĦa, izglītības iestāžu telpu, 
izglītības iestāžu nodrošināšana ar modernu mācību un 
studiju aprīkojumu, tajā skaitā datortehniku un biroja 
tehniku, mācību un uzskates līdzekĜiem, iekšējo datu 
pārraides tīklu, bibliotēku elektronisko sistēmu 
izveide, mūsdienu prasībām atbilstošu mācību, studiju 
un pētniecības darba vietu, laboratoriju, mācību 
kabinetu un darbnīcu iekārtošana, pieejas, speciāla 
aprīkojuma un mācību palīglīdzekĜu nodrošināšana 
izglītības iestādēs personām ar īpašām vajadzībām. 
Viens no galvenajiem Eiropas Reăionālās attīstības 
fonda mērėiem ir reăionālās attīstības disproporciju 
mazināšana valsts līmenī. Augstskolām, koledžām un 
profesionālās izglītības iestādēm ir nozīmīga loma šī 
mērėa īstenošanā. No reăionālā aspekta prioritārā 
kārtā tiks atbalstītas izglītības iestādes reăionos, tādā 
veidā veicinot augsti kvalificētu speciālistu 
sagatavošanu reăionu vajadzībām. Tas savukārt 
uzlabos darbaspēka struktūru reăionos un tādējādi 
sekmēs reăionu attīstību. 

 

 

303.  772. .paragrāfs 
Veselības aprūpes sistēmas problēmas ir ar 
neatbilstošu primārās veselības pakalpojumu kvalitāti 
un pieejamību lauku teritorijās; neatbilstošu 
neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu 
pieejamību. Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas jomā galvenās problēmas ir 
pakalpojumu nepietiekošā pieejamība, daudzveidība 
un kvalitāte, neapmierinoša sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai 
nepieciešamā infrastruktūra. Savukārt izglītības 
sistēmā kā galvenās problēmas ir identificētas 

VeM [06.12.2005 Nr. AT-01-09/5189] 

Aiz vārdiem „Veselības aprūpes sistēmas problēmas 
ir...” papildināt ar vārdiem „...saistītas ar ambulatorās un 
stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 
infrastruktūras nepietiekami efektīvu nodrošinājuma 
iespēju uzreiz, tā kā infrastruktūras uzlabošana ir 
uzsākta nesen – 2005.gadā, un to ir paredzēts realizēt 
līdz 2010.gadam, ... ”. 

Rindkopa redakcionāli precizēta. 

 

Veselības aprūpes sistēmas problēmas ir saistītas ar 
ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras nepietiekami 
efektīvu nodrošinājuma iespēju uzreiz, tā kā 
infrastruktūras uzlabošana ir uzsākta nesen. Tās ir arī 
saistītas ar neatbilstošu primārās veselības pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību visā Latvijas teritorijā un 
neatbilstošu neatliekamās medicīniskās palīdzības 
pakalpojumu pieejamību. Sociālo pakalpojumu jomā 
galvenās problēmas ir nepietiekoši pieejami, 
daudzveidīgi un kvalitatīvi sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, profesionālās rehabilitācijas 
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neapmierinoša profesionālās un augstākās izglītības, 
studiju un pētnieciskā infrastruktūra un aprīkojums. 

pakalpojumi tehniskie palīglīdzekĜi un personas 
veselības stāvokĜa, funkcionālo spēju un to 
ierobežojuma pakāpes vērtēšanas sistēma, un šo 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā infrastruktūra. 
Darba tirgus politikas ieviešanā iesaistīto institūciju 
infrastruktūras nepilnīgais nodrošinājums kavē 
mūsdienīgu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu 
klientiem, operatīvu informācijas apmaiĦu starp 
institūcijām, filiālēm un centriem, vienotas klientu 
reăistrācijas uzskaites sistēmas darbību. 

 

304.  772. .paragrāfs 
(skatīt iepriekš) 

 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

Norādām, ka sadaĜā ”4.2. UzĦēmējdarbība un inovācijas. 
ERAF operacionālā programma” 722. punktā ”OP 
mērėi” minētā informācija neatbilst sadaĜā „6.1. 
Struktūrfondu un Kohēzijas fonda vispārējais vadības 
ietvars” jautājumā „Partnerība” 816.punktā ietvertajai 
tabulai nr.41 un Ministru kabinetā 18.10.2005. 
apstiprinātajai „Koncepcijai par ES struktūrfondu un 
kohēzijas fonda plānošanu un vadības sistēmu 2007.-
2013.gadā”. Atbilstoši  situācijas analīzei sadaĜā „2.2. 
Izaugsme un zināšanas – uzĦēmējdarbības attīstība, 
inovācijas, zinātne un pētniecība”, kur apakšsadaĜā 
ietverta „Informācijas sabiedrības attīstība” un Ħemot 
vērā iepriekš minēto, 722. punktu nepieciešams 
papildināt ar OP investīciju virzienu „Informācijas 
sabiedrības attīstība un MVU konkurētspējas 
palielināšana” un apakšsadaĜā „4.2.1.2. 
UzĦēmējdarbības veicināšana” pie jautājuma „OP 
ieviešana” 739.punktu nepieciešams papildināt ar 
vārdiem „Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās 
pārvaldes lietās sekretariāts”. 

ĪUMEPLS atsauc iebildumus par NSID projekta 722. 
punktu un 739.punktu sadaĜā „4.2.UzĦēmējdarbība un 

Sk. NSID tekstu. 
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inovācijas. ERAF operacionālā programma” attiecībā uz 
jauna OP investīciju virziena ieviešanu. 

305.  772. .paragrāfs 
(skatīt iepriekš) 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz izteikt 772. punktu šādi: „Veselības aprūpes 
sistēmas problēmas ir saistītas ar neatbilstošu primārās 
veselības pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un 
infrastruktūru lauku teritorijās, kā arī sociālās 
atstumtības riska grupām, īpaši ieslodzījumā esošajām 
personām; neatbilstošu neatliekamās medicīniskās 
palīdzības pakalpojumu pieejamību. Sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas jomā galvenās problēmas ir 
pakalpojumu nepietiekošā pieejamība, daudzveidība un 
kvalitāte, neapmierinoša sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā 
infrastruktūra. Savukārt izglītības sistēmā kā galvenās 
problēmas ir identificētas neapmierinoša profesionālās 
un augstākās izglītības, studiju un pētnieciskā 
infrastruktūra un aprīkojums, kā arī nepietiekams tādas 
sociālās atstumtības riska grupas kā ieslodzīto personu 
izglītības nodrošināšanas problēmu (infrastruktūras, 
telpu, mācību materiālu, īpašu mācību programmu 
nepieciešamība)  risinājumu trūkums.” 

Eiropas komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas un 
pazemojošas apiešanās vai sodu novēršanas eksperti 
savas vizītes laikā Latvijā no 2004.gada 5. līdz 
12.maijam norādījuši, ka netiek pietiekoši nodrošināta 
ieslodzīto izglītība, fiziskās aktivitātes un nodarbinātība, 
kas tiešā veidā ietekmē viĦu reintegrēšanu sabiedrībā 
pēc ieslodzījuma. Sevišėi smaga situācija ir ar 
nepilngadīgajiem un uz mūžu ieslodzītajiem. Turklāt jau 
minētie eksperti atzina, ka ieslodzīto veselības aprūpe 
netiek veikta pilnā apjomā un viĦu ārstēšana Latvijas 
cietumos nav kvalitatīva. Cietumos trūkst arī kvalificētu 
pedagogu un psihologu. Tieslietu ministrija vērš Jūsu 
uzmanību uz to, ka 22% ieslodzīto ir nepabeigta 

Sk. NSID tekstu. 
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pamatizglītība, bet 23% - tikai pabeigta pamatizglītība. 
0,3% ieslodzīto ir analfabēti, bet 1% ir bez izglītības. 
Pabeigta vai nepabeigta augstākā izglītība ir tikai 2% 
ieslodzīto, bet 9% ir vidējā speciālā izglītība (līdz ar to – 
apgūta profesija) (dati no Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
2004.gada publiskā pārskata). Tas liecina par 
nepieciešamību pievērst pastiprinātu uzmanību 
ieslodzīto izglītības problēmām, lai tie pēc atbrīvošanas 
varētu iekĜauties darba tirgū. 2004.gadā Ieslodzījuma 
vietu pārvalde kopā ar Valsts Probācijas dienestu 
izstrādāja sadarbības projektu par ieslodzīto 
nodarbinātības veicināšanu un profesionālās izglītības 
attīstību 4 cietumos, šis projekts tiek finansēts no 
Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekĜiem. Šāda 
veida projektu īstenošanas un finansēšanas praksi 
nepieciešams turpināt, Ħemot vērā to, ka Latvijas 
ieslodzījuma vietās šobrīd tikai 31,4 % darbaspējīgo 
notiesāto ir nodarbināti. Pārējos nodarbināt nav 
iespējams darba vietu trūkuma dēĜ (piemēram, 
nepieciešamas telpas, meistari). 

 TM piekrīt FM viedoklim, ka piedāvātā redakcija ietver 
TM iebildumā pausto. 

306.  772. .paragrāfs 
(skatīt iepriekš) 

BM [02.12.2005 Nr. 2-11/5529] 

772. rindkopā svītrot vārdus „lauku teritorijās” un 
papildināt rindkopas pēdējo teikumu ar vārdiem „,kā arī 
pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūra”. 

BM nav pārstāvēta starpinstitūciju saskaĦošanas 
sanāksmē, līdz ar ko iebildums atbilstoši MK 
Kārt ības rullim tiek atsaukts. 

 

SK. NSID tekstu. 

307.  775.paragrāfs 

Augstākminētās prioritātes akcentē arī Nacionālais 

Rindkopa precizēta atbilstības ar NAP nodrošināšanai. Augstākminētās prioritātes akcentē arī Nacionālais 
attīstības plāns. NSID sociālās infrastruktūras investīciju 
virziens atbilst šādiem NAP stratēăijas virzieniem un 
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attīstības plāns. apakšvirzieniem: Cilvēka veselība kā vērtība un IekĜaujošs 

un noturošs darba tirgus (t.sk. Atbalsts nodarbinātības 
veicināšanai un Ilgstošā bezdarba mazināšana un 
sociālās atstumtības riska grupu iesaiste darba tirgū). 

 

308.  775.paragrāfs 
Augstākminētās prioritātes akcentē arī Nacionālais 
attīstības plāns. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Pēc 775.rindkopas iekĜaut jaunu rindkopu šādā 
redakcijā: „Atbalsta invalīdiem un personām ar 
draudošu invaliditāti politikas virzieni ir noteikti 
Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas 
pamatnostādnēs 2005.-2015.gadam.”  

LM piedāvātā redakcija papildinājumam: 

„Šī dokumenta ietvaros paredzēts īstenot invaliditātes 
profilakses pasākumu kompleksu attīstību, pilnveidot 
invaliditātes noteikšanas sistēmu un invalīdu sociālās 
nodrošināšanas sistēmu, veicināt invalīdu nodarbinātību. 
Tiek plānota jaunu sociālā atbalsta pasākumu ieviešana 
rehabilitācijas, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu 
jomā, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu, kas Ĝautu 
personām ar draudošu invaliditāti nekĜūt par invalīdiem, 
bet personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem 
mazināt sociālās atstumtības risku.” 

Skat. izziĦas 76.punktu. 

 Panākta vienošanās par jaunas rindkopas iekĜaušanu 
dokumentā. 

Jauns paragrāfs aiz 775.paragrāfa 

Atbalsta invalīdiem un personām ar draudošu 
invaliditāti politikas virzieni ir noteikti Invaliditātes un 
tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnēs 
2005.-2015.gadam. Šī dokumenta ietvaros paredzēts 
īstenot invaliditātes profilakses pasākumu kompleksu 
attīstību, pilnveidot invaliditātes noteikšanas sistēmu un 
invalīdu sociālās nodrošināšanas sistēmu, veicināt 
invalīdu nodarbinātību. Tiek plānota jaunu sociālā 
atbalsta pasākumu ieviešana rehabilitācijas, 
nodarbinātības, sociālo pakalpojumu jomā, lai 
nodrošinātu nepieciešamo atbalstu, kas Ĝautu personām 
ar draudošu invaliditāti nekĜūt par invalīdiem, bet 
personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem 
mazināt sociālās atstumtības risku. 

309.  777. .paragrāfs 

Lai risinātu augstākminētos jautājumus, Eiropas 
Reăionālās attīstības fonds investēs šādos galvenajos 
atbalsta virzienos: sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju infrastruktūras uzlabošanā, 
veselības aprūpes, jo īpaši, primārās veselības un 

BM [02.12.2005 Nr. 2-11/5529] 

777. rindkopas pēdējo teikumu nepieciešams papildināt 
ar vārdiem „pirmsskolas izglītības iestādēs”, kā arī 
papildināt ar šādu atbalstāmo virzienu – investīcijas 
sociālo pakalpojumu sniedzēju metodiskās vadības un 

Lai risinātu augstākminētos jautājumus, ERAF investēs 
šādos galvenajos atbalsta virzienos: 

� darba tirgus politikas ieviešanā iesaistīto 
institūciju infrastruktūras attīstībā, sociālās aprūpes; 

� sociālās rehabilitācijas un sociālās 
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neatliekamās palīdzības, infrastruktūras 
modernizēšanā, kā arī izglītības infrastruktūras un 
aprīkojuma pilnveidošana, jo īpaši, profesionālās 
izglītības un augstākās izglītības iestādēs. 

izglītošanas institūciju infrastruktūrā. 

 Rindkopa redakcionāli precizēta. 

310.  777. paragrāfs 
(skatīt iepriekšējo) 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Minētos atbalsta virzienus izteikt šādā redakcijā: „darba 
tirgus politikas ieviešanā iesaistīto institūciju 
infrastruktūras attīstībā, sociālās aprūpes, sociālās 
rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas, tehnisko 
palīglīdzekĜu nodrošināšanas un veselības traucējumu un 
funkcionālo spēju ierobežojumu izvērtēšanas sistēmas 
infrastruktūras uzlabošanā, veselības aprūpes, jo īpaši, 
primārās veselības un neatliekamās palīdzības, 
infrastruktūras modernizēšanā, kā arī izglītības 
infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošanā un 
pielāgošanā personām ar funkcionāliem traucējumiem, 
jo īpaši, profesionālās izglītības un augstākās izglītības 
iestādēs”. 

 Rindkopa redakcionāli precizēta. 

311.  777. paragrāfs 
(skatīt iepriekšējo) 

TM [05.12.2005 Nr. 1-9.1/3010] 

Lūdz papildināt 777. punktu aiz vārdiem „šādos 
galvenajos atbalsta virzienos” izteikt sekojoši: „sociālās 
aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālās korekcijas, 
tai skaitā ieslodzījuma vietu un probācijas, iestāžu 
infrastruktūras uzlabošanā, veselības aprūpes, jo īpaši 
primārās veselības un neatliekamās palīdzības 
infrastruktūras modernizēšanā, kā arī izglītības 
infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana, jo īpaši 
profesionālās un augstākās izglītības iestādēs.” Arī 
Ieslodzījuma vietu attīstības koncepcijā īpaši uzsvērtas 
problēmas saistībā ar ieslodzīto izglītības, 
resocializācijas un nodarbinātības nodrošināšanu, jo tam 
trūkst telpu, darbinieku un nepieciešamās zināšanas. 

korekcijas, tai skaitā ieslodzījuma vietu un probācijas 
iestāžu infrastruktūras uzlabošanā; 

� profesionālās rehabilitācijas, tehnisko 
palīglīdzekĜu nodrošināšanas un darbspēju vērtēšanas 
infrastruktūras uzlabošanā; 

� veselības aprūpes, jo īpaši, primārās 
veselības un neatliekamās palīdzības infrastruktūras 
modernizēšanā, veselīga un aktīva dzīvesveida 
veicinošās infrastruktūras pilnveidošanā; 

� iedzīvotāju veselības veicināšanai un 
darbaspēka kvalitātes uzlabošanai nepieciešams veikt 
būtiskas investīcijas sporta bāzu attīstībā, radot 
apstākĜus veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības 
veidošanai. 
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 Rindkopa redakcionāli precizēta. 
 

312.  786.paragrāfs 

Latvijā ir izteiktas sociāli ekonomiskās attīstības 
līmeĦa atšėirības starp Rīgu un pārējiem reăioniem, 
kā arī starp lielajām pilsētām un pārējo teritoriju. 
Latvijas pašreizējais attīstības modelis būtu 
raksturojams kā monocentrisks, bet virzību uz 
policentrisku attīstības modeli kavē nepietiekama 
attīstība pilsētās kā reăionālas un vietējas nozīmes 
attīstības centros. Šo centru attīstības traucēklis bieži 
ir nepietiekami attīstīti sabiedriskie pakalpojumi, kā 
arī pievilcīguma trūkums gan uzĦēmējiem kā 
potenciāliem investoriem, gan cilvēkiem dzīves 
vietas izvēles ziĦā. Attiecīgi policentriskā attīstības 
modeĜa tālāka dzīvotspēja tiek pakĜauta riskam, ja 
turpinās darbaspēka aizplūšana un nepieaug 
ekonomiskā aktivitāte pilsētās kā reăionālas un 
vietējas nozīmes attīstības centros. 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

Lūdzam 786. rindkopā atspoguĜoto informāciju aizstāt ar 
tekstu šādā redakcijā: „Latvijas pašreizējais attīstības 
modelis ir monocentrisks, bet virzību uz policentrisku 
attīstību kavē nepietiekama attīstība pilsētās kā attīstības 
centros. Šo centru attīstības traucēklis bieži ir 
nepietiekami attīstīti pakalpojumi, kā arī pievilcīguma 
trūkums gan uzĦēmējiem kā potenciāliem investoriem, 
gan cilvēkiem dzīves izvēles ziĦā.” 

 Rindkopa redakcionāli precizēta, Ħemot vērā RAPLM 
piedāvāto redakciju. 

Latvijā ir izteiktas sociāli ekonomiskās attīstības līmeĦa 
atšėirības starp Rīgu un pārējiem reăioniem, kā arī starp 
lielajām pilsētām un pārējo teritoriju. Latvijas 
pašreizējais attīstības modelis būtu raksturojams kā 
monocentrisks, bet virzību uz policentrisku attīstības 
modeli kavē nepietiekama attīstības centru izaugsme. Šo 
centru attīstības traucēklis bieži ir nepietiekami attīstīti 
sabiedriskie pakalpojumi, kā arī pievilcīguma trūkums 
gan uzĦēmējiem kā potenciāliem investoriem, gan 
cilvēkiem dzīves vietas izvēles ziĦā. 

313.  787. paragrāfs 

Kopienas stratēăiskās vadlīnijas izvirza par vienu no 
svarīgām prioritātēm padarīt reăionus pievilcīgākus 
potenciālajām investīcijām un dzīvei tajos. Līdztekus 
Kopienas stratēăiskās vadlīnijas aicina investēt 
sabiedriskajos pakalpojumos un infrastruktūrā, kas 
uzlabotu investīciju vidi un dzīves kvalitāti minētajos 
reăionos. 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

Lūdzam papildināt 787. rindkopu ar teikumu šādā 
redakcijā: „Kopienas stratēăiskajās vadlīnijās īpaša 
uzmanība tiek veltīta atsevišėu valsts teritoriju, tādu kā 
pilsētas un lauki specifiskajām vajadzībām ar mērėi 
veicināt līdzsvarotu attīstību un novērst to izaugsmes 
šėēršĜus.” 

 Rindkopa redakcionāli precizēta. 

Kopienas stratēăiskajās vadlīnijās īpaša uzmanība tiek 
veltīta atsevišėu valsts teritoriju, tādu kā pilsētas un 
lauki specifiskajām vajadzībām ar mērėi veicināt 
līdzsvarotu attīstību un novērst to izaugsmes šėēršĜus. 
Līdztekus Kopienas stratēăiskās vadlīnijas aicina 
investēt sabiedriskajos pakalpojumos un infrastruktūrā, 
kas uzlabotu investīciju vidi un dzīves kvalitāti 
minētajās teritorijās. 

314.  789.paragrāfs 

Nacionālajā attīstības plānā norādīts, ka pilsētas arī 
turpmāk būs vadošais spēks ilgtermiĦa Latvijas 
ekonomiskajai izaugsmei un attīstībai. Šī ilgtermiĦa 
attīstība tiks sasniegta ar policentriskas pilsētvides 
sistēmas palīdzību, kas ir labākais veids kā 

Rindkopa precizēta atbilstības ar NAP nodrošināšanai. Nacionālajā attīstības plānā norādīts, ka pilsētas arī 
turpmāk būs vadošais spēks ilgtermiĦa Latvijas 
ekonomiskajai izaugsmei un attīstībai. Šī ilgtermiĦa 
attīstība tiks sasniegta ar policentriskas pilsētvides 
sistēmas palīdzību, kas ir labākais veids kā nodrošināt 
līdzsvarotu ekonomisko un sociālo attīstību visā Latvijas 
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nodrošināt līdzsvarotu ekonomisko un sociālo 
attīstību visā Latvijas teritorijā. Pilsētas ir jāattīsta kā 
ekonomiskās attīstības mezglu punkti, kas nosaka ne 
tikai pašas pilsētas, bet arī to aptverošās teritorijas 
jeb reăiona attīstību. Līdz ar lielāku iedzīvotāju 
koncentrāciju un tā skaita palielināšanos pilsētu 
teritorijās, šobrīd pilsētās kĜūst aktuālas vairākas 
problēmas, kas saistās gan ar telpiskās plānošanas 
jautājumiem, gan arī ar kvalitatīvu fiziskās 
infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšanu. 

 

teritorijā. Pilsētas ir jāattīsta kā ekonomiskās attīstības 
mezglu punkti, kas nosaka ne tikai pašas pilsētas, bet arī 
to aptverošās teritorijas jeb reăiona attīstību. Līdz ar 
lielāku iedzīvotāju koncentrāciju un tā skaita 
palielināšanos pilsētu teritorijās, šobrīd pilsētās kĜūst 
aktuālas vairākas problēmas, kas saistās gan ar telpiskās 
plānošanas jautājumiem, gan arī ar kvalitatīvu fiziskās 
infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšanu. NSID 
investīciju virziens „Pakalpojumu pieejamības un 
sasniedzamības priekšnoteikumu radīšana attīstības 
centros” atbilst šādiem NAP stratēăijas virzieniem un 
apakšvirzieniem: Policentrisks apdzīvojums pilsētu un 
lauku attīstībai un Attīstības centri - līdzsvarotas attīstības 
virzītājspēks reăionos. 

 

315.  791. paragrāfs 

Eiropas reăionālās attīstības fonda investīcijas būtu 
novirzāmas pilsētu kā reăionālās un vietējās attīstības 
centru izaugsmei, uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu 
kvalitāti un palielinot to pievilcību investoriem un 
iedzīvotājiem. Sabiedrisko pakalpojumu pieejamības, 
kvalitātes un efektivitātes nodrošināšanai svarīgas 
būtu investīcijas pilsētu transporta infrastruktūrā, kā 
arī vietējās nozīmes transporta infrastruktūrā, kas 
nodrošinātu pilsētu attīstībai kritiskos transporta 
savienojumu kvalitāti. Līdztekus risināmi būt tādi 
jautājumi kā pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūras uzlabošana, kā arī siltumapgādes 
pakalpojuma uzlabošana patērētāja pusē. Ar mērėi 
palielināt pilsētu kā reăionālas un vietējas nozīmes 
attīstības centru pievilcību gan investoriem, gan 
iedzīvotājiem, atbalstāmi būt pasākumi, kas vērsti uz 
uzĦēmējdarbības vides uzlabošanu, kā arī kultūras un 
atpūtas pakalpojumu pieejamību. 

RAPLM [09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648] 

791. rindkopā uzskaitītās atbalsta jomas pilnībā 
neatspoguĜo risināmo problēmu klāstu, tādēĜ lūdzam to 
izteikt šādā redakcijā: ”SF investīcijas būtu novirzāmas 
pakalpojumu pieejamības un kvalitatīvas dzīves telpas 
priekšnosacījumu nodrošināšanā attīstības centros – 
pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošanā 
un attīstībā; tautas mākslas infrastruktūras atjaunošanā 
un attīstībā (bibliotēkas, tautas mākslas centri, interešu 
centri); vietējo autoceĜu, kas savieno novadu un vietējas 
nozīmes attīstības centrus, atjaunošanā un attīstībā; 
publisko interneta pieejas punktu izveidē, platjoslas datu 
pārraides tīklu izplatībai reăionos; pilsētu infrastruktūras 
sakārtošanā, mazo ostu infrastruktūras atjaunošanā; 
kultūras tūrisma attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā un atjaunošanā; energoefektivitātes 
palielināšanā; ar uzĦēmējdarbību saistītās infrastruktūras 
attīstībā.” 

 Rindkopa redakcionāli precizēta, Ħemot vērā RAPLM 

ERAF investīcijas būtu novirzāmas pakalpojumu 
pieejamības un kvalitatīvas dzīves telpas 
priekšnosacījumu nodrošināšanā attīstības centros – 
pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras 
atjaunošanā un attīstībā; veselīga un aktīva dzīvesveida 
veicinošās infrastruktūras pilnveidošana; kultūras 
infrastruktūras un kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā un atjaunošanā, kultūras pakalpojumu 
kvalitātē un pieejamībā, nodrošinot minimālo kultūras 
pakalpojumu grozu; vietējo autoceĜu, kas savieno 
novadu un vietējas nozīmes attīstības centrus, 
atjaunošanā un attīstībā; publisko interneta pieejas 
punktu izveidē, platjoslas datu pārraides tīklu izplatībai 
reăionos; pilsētu infrastruktūras sakārtošanā, mazo ostu 
infrastruktūras atjaunošanā; energoefektivitātes 
palielināšanā; ar uzĦēmējdarbību saistītās infrastruktūras 
attīstībā. 
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 piedāvāto redakciju. 

316.  Tabula Nr. 41 SF un KF vispārējais vadības ietvars 
(pēc 816.paragrāfa) un 716.paragrāfs 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-01/353] 

IekĜaut Ekonomikas ministriju kā starpniekinstitūciju 
operacionālajā programmā “Cilv ēkresursi un 
nodarbinātība,” Ħemot vērā Ekonomikas ministrijas 
kompetenci uzĦēmumu darbinieku apmācību sekmēšanā 
un uzĦēmējdarbības izglītības un iemaĦu veicināšanā. 

EM atsauc iebildumu, piekrītot, ka ieviešanas sistēma 
saglabājama iespējami vienkārša ar iespējami mazāku 
starpniekinstitūciju skaitu. 

Sk. Tabulu Nr. 41. 

317.  Tabula Nr. 41 SF un KF vispārējais vadības ietvars 
(pēc 816.paragrāfa) 

 

BM [02.12.2005 Nr. 2-11/5529] 

Vienlaikus ierosinām Tabulā Nr.41 kā atbildīgo 
institūciju iekĜaut arī Bērnu un ăimenes lietu ministriju 

BM nav pārstāvēta starpinstitūciju saskaĦošanas 
sanāksmē, līdz ar ko iebildums atbilstoši MK 
Kārt ības rullim tiek atsaukts. 

Paskaidrojam, ka Koncepcija par ES struktūrfondu 
plānošanas un vadības sistēmu 2007.-2013.gadam 
neparedz noteikt BM par SF un KF starpniekinstitūciju. 

Sk. Tabulu Nr. 41. 

318.  819. .paragrāfs 

2005.gadā izveidotas 991 štata vieta jeb par 10% 
vairāk nekā 2004.gadā, galvenokārt stiprinot otrā 
līmeĦa starpniekinstitūciju jeb ieviešanas aăentūru 
kapacitāti. Sagaidāms, ka 2007.-2013.gadā būtisks 
štata vietu skaita pieaugums darbam ar 
struktūrfondiem nav nepieciešams, jo, ievērojot 
veicamo funkciju raksturu un līdzību ar 2004.-
2006.gada plānošanas periodā veicamajām 
funkcijām, tās pamatā iespējams nodrošināt esošo 
cilvēkresursu ietvaros.  

LM [05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

Iebilstam pret 819. un 820.rindkopas redakciju sadaĜā 
6.2. „Struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto 
institūciju administratīvā kapacitāte”, proti, pret 
apgalvojumu, ka 2007.-2013.gadā funkcijas darbā ar 
struktūrfondiem pamatā iespējams nodrošināt esošo 
cilvēkresursu ietvaros un papildus administratīvās 
kapacitātes stiprināšana nepieciešama tikai institūcijām, 
kas 2004.-2006.gada plānošanas periodā neveica 
struktūrfondu vadības funkcijas. 

ĥemot vērā, ka 2006.-2008.gadā paralēli būs jāstrādā ar 

2005.gadā izveidotas 991 štata vieta jeb par 10% vairāk 
nekā 2004.gadā, galvenokārt stiprinot otrā līmeĦa 
starpniekinstitūciju jeb ieviešanas aăentūru kapacitāti. 
Sagaidāms, ka 2007.-2013.gadā būtisks štata vietu skaita 
pieaugums darbam ar struktūrfondiem nav 
nepieciešams, jo, ievērojot veicamo funkciju raksturu un 
līdzību ar 2004.-2006.gada plānošanas periodā 
veicamajām funkcijām, tās pamatā iespējams nodrošināt 
esošo cilvēkresursu ietvaros.  

Papildus administratīvās kapacitātes stiprināšana 
galvenokārt nepieciešama institūcijām, kas 2004.-
2006.gada plānošanas periodā neveica struktūrfondu 
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820.paragrāfs 

Papildus administratīvās kapacitātes stiprināšana 
nepieciešama institūcijām, kas 2004.-2006.gada 
plānošanas periodā neveica struktūrfondu vadības 
funkcijas – starpniekinstitūcijai Valsts kancelejai un 
sertificējošajai iestādei Finanšu ministrijai.   

2004.-2006.gada plānošanas perioda pasākumu 
ieviešanu un 2007.-2013.gada plānošanas perioda 
sagatavošanu un pasākumu ieviešanu, Labklājības 
ministrija uzskata, ka dokumentā ir jāpamato papildus 
administratīvās kapacitātes stiprināšana arī institūcijām, 
kas veic struktūrfondu vadības funkcijas 2004.-
2006.gada plānošanas periodā 

Rindkopa redakcionāli precizēta. 

vadības funkcijas – starpniekinstitūcijai Valsts 
kancelejai un sertificējošajai iestādei Finanšu ministrijai.   
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2. Nevienojās par šādiem jautājumiem: 
 

Nr. 

p.k. 

SaskaĦošanai nosūtītā projekta 
redakcija  

(konkrēta punkta (panta) 
redakcija) 

Atzinumā norādītais 

ministrijas (citas institūcijas) 
iebildums par projekta konkrēto 

punktu (pantu) 

 

Projekta attiecīgā punkta 
(panta) galīgā redakcija 

 

Par projektu atbildīgās 
ministrijas/institūcijas pamatojums 

 

Atzinuma sniedzējas 
ministrijas/institūcijas 

pamatojums 

Rīkojuma projekts „Par Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta projektu2007.-2013.gadu periodam projektu” 

1.  4.punkts. 

Finanšu ministrijai sadarbībā 
ar nozaru ministrijām 
nodrošināt Latvijas 
Republikas pārstāvniecību 
konsultācijās ar Eiropas 
Komisiju par Nacionālā 
stratēăiskā ietvardokumenta 
2007.-2013.gadu periodam 
projekta apstiprināšanu. 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Jāizsaka šādā redakcijā: 

„4. Finanšu ministrijai sadarbībā 
ar nozaru ministrijām, Latvijas 
Pašvaldību savienību un 
reăionālajām attīstības 
aăentūrām nodrošināt Latvijas 
Republikas pārstāvniecību 
konsultācijās ar Eiropas 
Komisiju par Nacionālā 
stratēăiskā ietvardokumenta 
2007.-2013.gadu periodam 
projekta apstiprināšanu.” 

Finanšu ministrijai sadarbībā 
ar nozaru ministrijām 
nodrošināt Latvijas 
Republikas pārstāvniecību 
konsultācijās ar Eiropas 
Komisiju par Nacionālā 
stratēăiskā ietvardokumenta 
2007.-2013.gadu periodam 
projekta apstiprināšanu. 

FM paskaidro, ka LPS un citi 
partneri tiks regulāri informēti par 
sarunu gaitu 

LPS uzstāv uz klātienes 
līdzdalību visā sarunu procesā ar 
EK. 

Programmas projekts „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 2013.gada periodam projekts” 

2.  Attēls Nr.4 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 
īpatsvars 1960.-2004. gadā* 

* ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervāts nav iekĜauts” 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

2.1.5.sadaĜa „Bioloăiskā 
daudzveidība” jāprecizē īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 
skaitu un kopējo platību, jo 
ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervāts ir īpaši aizsargājamā 
dabas teritorija un nav korekti 
rakstīt kopējos ĪADT skaitĜus, 
tajos neiekĜaujot 

Sk. Attēlu Nr.4. VidM norāda, ka ZiemeĜvidzemes 
biosfēras rezervātā (ZBR) ir ĪADT, 
kurā ietilpst vairāk kā 30 citas 
ĪADT, kuras jau ir saskaitītas 
atbilstošajās kategorijās (dabas 
liegumi, dabas parki). Turklāt trešo 
daĜu no kopējās ZBR platības 
sastāda jūras akvatorija, savukārt 
gandrīz pusi no sauszemes 
teritorijas aizĦem neitrālā zonā. 

LPS iebilst pret Vides ministrijas 
viedokli, jo tās rīcībā ir cita 
informācija. 
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ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervātu un tā platību. 

TādēĜ nebūtu korekti norādīt visu 
ZBR platību pie ĪADT aizĦemtām 
platībām. 

3.  2.4.4. sadaĜa „Tūrisms un 
kultūrvēsturiskais mantojums” 
(sākot ar 514. paragrāfu) 

VidM [02.12.2005 Nr. 4.1-
07/7300] 

SadaĜā ”Tūrisms un 
kultūrvēsturiskais mantojums” 
jāiekĜauj informācija par Latvijas 
kūrortu resursiem. Latvijā 
satopami minerālūdeĦi, kā arī 
dziednieciskās dūĦas. 
Pazīstamākās dziedniecisko 
dūĦu atradnes ir Ėemeros un 
Baldonē. Kūrortu resursu 
izmantošana ir nozīmīgs faktors 
tūrisma attīstībā. 

 

Sk. redakciju zemāk. KM ierosina sadaĜu „Tūrisms un 
kultūrvēsturiskais mantojums” 
sadalīt divās atsevišėās sadaĜās: 
„Kult ūrvide” un „Tūrisms”. NSID 
projektā tiek piedāvātas redakcijas 
atbilstošām sadaĜām. EM iebilst 
pret šādu dalījumu. 

 

VidM uztur iebildumu par 
redakcijas iekĜaušanu NSID. 

4.  517.paragrāfs 
Esošā tūrisma infrastruktūra 
praktiski nav pieejama 
cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-
01/353] 

Dokumenta 517. rindkopu 
aizvietot ar: 

„ Īstenoto tūrisma objektu 
būvniecība vai infrastruktūras 
veidošanas tehniskie projekti 
paredz vides pieejamību visiem 
tūrisma objektu apmeklētājiem. 
Īpaša uzmanība ir jāpievērš jau 
esošo tūrisma objektu 
infrastruktūras attīstībai, 
uzlabojot piekĜūšanas iespējas 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Atbalstāmajā kategorijā 
iekĜaujami, piemēram, muzeji, 

Sk. redakciju zemāk. KM ierosina sadaĜu „Tūrisms un 
kultūrvēsturiskais mantojums” 
sadalīt divās atsevišėās sadaĜās: 
„Kult ūrvide” un „Tūrisms”. NSID 
projektā tiek piedāvātas redakcijas 
atbilstošām sadaĜām. EM iebilst 
pret šādu dalījumu. 

 

EM uztur iebildumu par 
redakcijas iekĜaušanu NSID. 
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pilis, dabas parki un rezervāti, 
dabas objekti, piemiĦas vietas, 
īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas un citas publiskās 
telpas, kas paredzētas tūristu 
uzĦemšanai.” 

 

5.  517. paragrāfs (skatīt iepriekš) LM [05.12.2005 Nr. A-01-
09/230] 

SadaĜā 2.4.4. „Tūrisms un 
kultūrvēsturiskais mantojums” 
517.rindkopa izsakāma šādā 
redakcijā: „Esošā tūrisma 
infrastruktūra nav pieejama 
cilvēkiem ar dažāda veida 
invaliditāti- cilvēkiem ar 
kustību, redzes, dzirdes 
traucējumiem.” 

Sk. redakciju zemāk. KM ierosina sadaĜu „Tūrisms un 
kultūrvēsturiskais mantojums” 
sadalīt divās atsevišėās sadaĜās: 
„Kult ūrvide” un „Tūrisms”. NSID 
projektā tiek piedāvātas redakcijas 
atbilstošām sadaĜām. EM iebilst 
pret šādu dalījumu. 

 

LM uztur iebildumu par 
redakcijas iekĜaušanu NSID. 

6.  518. paragrāfs 

Lai veicinātu tūrisma 
infrastruktūras attīstību, 
nepieciešams atbalstīt 
kultūrvēsturiskā, industriālā, 
padomju un militārā 
mantojuma objektu 
restaurēšanu un pielāgošanu 
(arī muzeju) izmantošanai 
tūrisma produktu un 
pakalpojumu izveidē, 
specializētu autostāvvietu 
ierīkošanu, veloceĜu (t.sk. 
EuroVelo ceĜu EV10 /590 km 
garumā/, EV11 /630 km 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-
09/230] 

518. un 525. rindkopā vārdi 
„cilv ēkiem ar īpašām 
vajadzībām” aizstājami ar 
vārdiem „cilvēkiem ar dažāda 
veida invaliditāti”. 

 

Sk. redakciju zemāk. KM ierosina sadaĜu „Tūrisms un 
kultūrvēsturiskais mantojums” 
sadalīt divās atsevišėās sadaĜās: 
„Kult ūrvide” un „Tūrisms”. NSID 
projektā tiek piedāvātas redakcijas 
atbilstošām sadaĜām. EM iebilst 
pret šādu dalījumu. 

 

LM uztur iebildumu par 
redakcijas iekĜaušanu NSID. 
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garumā/ un nacionālā veloceĜa 
NV1 /40 km garumā/, kas 
savieno EV10 un EV11), 
veloceliĦu (apdzīvotās vietās) 
un marėētu tūristu taku (t.sk. 
E9, E11) izveidi, publisko 
peldvietu iekārtošanu, tūrisma 
informācijas zīmju, stendu un 
elektronisko tabloīdu 
uzstādīšanu. Visa 
jaunveidojamā tūrisma 
infrastruktūra jāpiemēro 
cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Nepieciešams 
atbalstīt arī esošās 
infrastruktūras atjaunošanu un 
uzlabošanu, t.sk. pieejamības 
nodrošināšanu cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. 

525. paragrāfs 

Galvenās kultūras un vēstures 
mantojuma izmantošanas 
ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanai problēmas ir: 

- Kultūras un vēstures 
pieminekĜu tehniskais 
stāvoklis 

- Neattīstīta kultūras un 
vēstures un tūrisma 
infrastruktūra, nav nodrošināta 
pieejamība cilvēkiem r īpašām 
vajadzībām 

- Nepietiekams attīstītu 
tūrisma produktu un 
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pakalpojumu piedāvājums 

- Nepietiekoši pieejama 
informācija par esošiem 
tūrisma un kultūras un 
vēstures objektiem, izmantojot 
IKT 

- Nozares attīstībai vajadzīgu 
zināšanu un iemaĦu trūkums 
nozares komersantu, valsts 
institūciju, kā arī profesionālo 
organizāciju darbinieku vidū. 

7.  520.paragrāfs 
Latvijā ir pievilcīgas ainavas, 
bagāts dabas, kā arī kultūras 
un vēstures mantojums (gan 
materiālais, gan 
nemateriālais), kas ir labs 
priekšnoteikums tūrisma 
attīstībai, bet ăeogrāfiskā 
stāvokĜa dēĜ tūrismam ir 
izteikta sezonalitāte, kas 
negatīvi ietekmē tūrisma 
komercdarbību. TādēĜ 
nepieciešams radīt pamatu 
jaunām un inovatīvām idejām 
tūrisma produktu un 
pakalpojumu attīstībā, kas 
Ĝautu pagarināt tūrisma sezonu 
un piesaistīt tūristus visa gada 
garumā. To var panākt, attīstot 
perspektīvos tūrisma 
produktus (aktīvā tūrisma 
produkts, konferenču tūrisma 
produkts, kultūras tūrisma 
produkts, pilsētas tūrisma 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-
01/353] 

Dokumenta 520. rindkopu pēc 
pirmā teikuma papildināt ar: 

„Piemēram, tūrisma nakts mītĦu 
noslogojums kopumā 2004.gadā 
Latvijā bija 37.2 %. Vasaras 
mēnešos (no jūnija līdz 
augustam) noslogojums sasniedz 
80 %, bet ziemas sezonā vidēji 
30 %.” 

 

Sk. redakciju zemāk. KM ierosina sadaĜu „Tūrisms un 
kultūrvēsturiskais mantojums” 
sadalīt divās atsevišėās sadaĜās: 
„Kult ūrvide” un „Tūrisms”. NSID 
projektā tiek piedāvātas redakcijas 
atbilstošām sadaĜām. EM iebilst 
pret šādu dalījumu. 

 

EM uztur iebildumu par 
redakcijas iekĜaušanu NSID. 
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produkts, ārstniecības, 
veselības un skaistumkopšanas 
tūrisma produkts) atbilstoši 
pieprasījumam un mērėtiecīgi 
virzot tos esošajos un jaunos 
mērėtirgos. 

8.  522.paragrāfs 
Lai veicinātu tūrisma produktu 
un pakalpojumu attīstību, 
nepieciešams atbalstīt jaunu 
tūrisma produktu izveidi un 
ieviešanu, tūrisma produktu 
katalogu-maršrutu datu bāzes 
izveidošanu un katalogu-
maršrutu publicēšanu, 
informatīvo stendu 
izveidošanu par 
ievērojamākajiem tūrisma 
objektiem, vienotas, uz 
modernām IKT balstītas, 
tūrisma informācijas sistēmas 
izveidi, t.sk. publisko Interneta 
piekĜuves punktu - Interneta 
terminālu izveidi. 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-
01/353] 

Papildināt rindkopu nr. 522 un 
izteikt to šādā redakcijā: 

„IKT Eiropas Savienībā un visā 
pasaulē strauji attīstās un ieĦem 
arvien lielāku lomu tūrisma 
pakalpojumu un informācijas 
sniegšanā. Latvijā IKT 
izmantošana tūrisma produktu 
un pakalpojumu sniegšanā ir Ĝoti 
nozīmīga, lai saglabātu un 
attīstītu konkurētspējīgu tūrisma 
produktu piedāvājumu. Lai 
veicinātu tūrisma produktu un 
pakalpojumu attīstību, 
nepieciešams atbalstīt jaunu 
tūrisma produktu izveidi un 
ieviešanu, tūrisma produktu 
katalogu-maršrutu datu bāzes 
izveidošanu un katalogu-
maršrutu publicēšanu, 
informatīvo stendu izveidošanu 
par ievērojamākajiem tūrisma 
objektiem, vienotas, uz 
modernām IKT balstītas, tūrisma 
informācijas sistēmas izveidi, 
t.sk. publisko Interneta piekĜuves 
punktu - Interneta terminālu 

Sk. redakciju zemāk. KM ierosina sadaĜu „Tūrisms un 
kultūrvēsturiskais mantojums” 
sadalīt divās atsevišėās sadaĜās: 
„Kult ūrvide” un „Tūrisms”. NSID 
projektā tiek piedāvātas redakcijas 
atbilstošām sadaĜām. EM iebilst 
pret šādu dalījumu. 

 

EM uztur iebildumu par 
redakcijas iekĜaušanu NSID. 
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izveidi. Tāpat ir nepietiekama 
infrastruktūra, lai sniegtu 
kvalitatīvus Globālās 
pozicionēšanas sistēmas (GPS) 
pakalpojumus un izmantotu to 
potenciālu. Jāattīsta informācijas 
pieejamība Internetā, jāveicina 
elektronisko gidu un citu 
interaktīvo ceĜveži 
infrastruktūras izveidošana un 
ieviešana.” 

 

Kult ūrvide  
 

Kultūrvide ir nozīmīgs ikvienas teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes rādītājs un ilgtspējīgas attīstības resurss. Veidojusies cilvēka saimnieciskās un dzīves darbības rezultātā, tā 
glabā šīs darbības pēdas: gan materiālus veidojumus, gan garīgās vērtības, kurās iekodēta vietas savdabība – kultūras identitāte, kas tiek pārmantota no paaudzes paaudzē un uzturēta 
un bagātināta ar mūsdienu kultūras norisēm. Kultūras mantojums un kultūras infrastruktūra (t.sk., kultūras institūcijas un nepieciešamie materiāli tehniskie nosacījumi – ēkas, telpas, 
to tehniskais aprīkojums utt.) palielina valsts sociālekonomisko potenciālu. Investīcijas kultūras infrastruktūrā un produktos, kā arī to prasmīga izmantošana veicina ilgspējīgu attīstību 
un uzlabo reăionu pievilcību. Kultūras mantojums un kultūras infrastruktūra (t.sk., kultūras institūcijas un nepieciešamie materiāli tehniskie nosacījumi – ēkas, telpas, to tehniskais 
aprīkojums utt.) palielina valsts sociālekonomisko potenciālu. Piemēram, statistika uzrāda augstu sabiedrības iesaisti kultūras aktivitātēs: 2581 amatiermākslas kolektīvos darbojas 57 
910 dalībnieku jeb 2,5% iedzīvotāju. Arvien aktīvāk kultūras procesos iesaistās nevalstiskās organizācijas, tai skaitā 250 mazākumtautību organizācijas. Investīcijas kultūras 
infrastruktūrā un produktos, kā arī to prasmīga izmantošana veicina ilgspējīgu attīstību un uzlabo reăionu pievilcību. Neattīstīta kultūrvide ir viens no faktoriem, kas motivē 
ekonomiski aktīvo sabiedrības daĜu pārcelties uz pievilcīgāku dzīves vidi. 

Vienlaicīgi kultūrvide nodrošina pamatu arī ekonomiskajai aktivitātei. Pēc iestāšanās ES Latvijā pieaug gan kultūras produktu eksports, gan imports, paveras iespējas kultūras 
sakaru palielināšanai, izcilības veicināšanai, kultūras industrijas un kultūras tūrisma attīstībai, kas nodrošinātu arī IKP īpatsvara pieaugumu (piemēram, saskaĦā ar Pasaules 
intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) 2005. gadā veiktā pētījuma Latvijā datiem tikai ar autortiesību nozaru vien saistīto industriju īpatsvars IKP ir sasniedzis 4%). Latvijā 
pēdējos gados veiksmīgi realizētie un aizsāktie investīciju projekti, kas nodrošina iedzīvotājiem arvien labāku pieeju kultūras un informācijas resursiem (vienotās informatizācijas 
sistēmas ieviešana bibliotēkās, arhīvos, muzejos; jaunu kultūras objektu celtniecība), veicina kultūras resursu ilgtermiĦa sociālekonomisko ieguldījumu. Tomēr, jāatzīst, ka kultūras 
ekonomiskais potenciāls šobrīd nav pilnībā apzināts un atzīts.  

Latvijā ir noteiktas 46 nacionālas nozīmes kultūrvēsturiskas teritorijas, t.sk. 38 pilsētu vēsturiskie centri. Īpašu vietu starp tiem ieĦem Rīgas vēsturiskais centrs, kas iekĜauts 
UNESCO Pasaules dabas un kultūras mantojuma sarakstā. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā iekĜauti 8423 valsts nozīmes objekti, kuru nozīmīgais ekonomiskais 
potenciāls pašlaik tiek izmantots tikai daĜēji, jo trūkst efektīva finansēšanas mehānisma kultūras pieminekĜu apsaimniekošanai. To tehniskais stāvoklis 18% gadījumā ir vērtējams kā 
labs, 47% – apmierinošs, 31% – slikts, 3% – avārijas stāvoklī un 1% objektu ir daĜēji vai pilnīgi gājuši bojā.  

Kopējais kultūras infrastrukt ūras stāvoklis lielākajā daĜā Latvijas teritorijas ir neapmierinošs: sliktā stāvoklī ir ne tikai ēkas, bet arī citi ar to saistītie infrastruktūras elementi, 
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kas nodrošina kultūras objektu pilnvērtīgu funkcionēšanu, t.sk. neatbilst mūsdienu sabiedrības prasībām tūrisma, izglītības, zinātnes, starptautiskās sadarbības, izklaides u.c. jomās. 
Kultūras infrastruktūras nodrošinājums ar mūsdienu tehnoloăijām un citu nepieciešamo aprīkojumu ievērojami atpaliek no komercpakalpojumu sniedzēju attiecīgā nodrošinājuma, 
kultūras iestādes nespēj konkurēt ar citām komerciāli veiksmīgām izklaides un brīvā laika pavadīšanas vietām.  

Būtiskus kultūras resursus veido muzejos, bibliotēkās un arhīvos uzkrātā kultūras mantojuma daĜa. Valsts un pašvaldību muzeji glabā ap 5 miljoniem muzeju priekšmetu, kas 
kopā veido Nacionālo muzeju krājumu. Latvijā ir 125 valsts un pašvaldību muzeji (0,5 muzeji uz 10 000 iedzīvotājiem; līdzīgs rādītājs ir arī Somijā un Dānijā). Pēdējos piecos gados 
ir būtiski mainījusies muzeju struktūra un muzeju darbības formas, to apmeklētāju skaits sasniedzis 1,5 milj. līmeni gadā. Tomēr liela daĜa muzeju infrastruktūras neatbilst iedzīvotāju 
brīvā laika pavadīšanas, izglītošanās un izziĦas vajadzībām, bet krātuves nenodrošina kultūras mantojumam nepieciešamos saglabāšanas apstākĜus. Arhīvos atrodas 16,3 milj. 
glabājamo vienību. Kopumā valsts arhīvu lasītavu apmeklējumu skaits vidēji gadā pārsniedz 11 000, no glabātavām lasītājiem izsniegto lietu skaits 74 000. Latvijā ir 2119 
bibliotēkas, kas kalpo par nozīmīgiem informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanas, komunikācijas un mūžizglītības centriem. Bibliotēku pakalpojumi aptver visas iedzīvotāju 
darbības jomas un visas iedzīvotāju vecumgrupas. No kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita vairāk nekā 32 % ir reăistrējušies kā aktīvi bibliotēku lietotāji. Uz 1092 iedzīvotājiem ir viena 
bibliotēka. 

Tikai pēdējie gadi iezīmējas ar jaunu kult ūras infrastrukt ūras objektu celtniecību (piem., muzeju ēkas Jūrmalā un Valmierā, jaunas bibliotēkas Ventspilī un Madonā, turpat arī 
jauna, ar labu koncertzāli aprīkota mūzikas skola, Jelgavā pilnībā renovēts un modernizēts kultūras nams) tomēr jaunrad īto kultūras objektu skaits ir nepietiekams un tas nespēj 
nodrošināt arvien pieaugošo pieprasījumu pēc kultūras produktiem. 

Starp 25 ES valstīm Latvija un Kipra ir vienīgās valstis Eiropā, kurām nav īpaši celtas Nacionālās bibliotēkas. Valstī trūkst arī citu nacionālas nozīmes kultūras infrastruktūras 
objektu (akustiskā koncertzāle, laikmetīgās mākslas muzejs). Lai gan Rīgā ir augstākā kultūras nozaru, īpaši jauno inovatīvo kultūras nozaru (kultūras industriju) resursu koncentrācija 
Latvijā, pēdējos 15 gados Latvijas galvaspilsētā nav uzcelts neviens jauns publisks kultūras infrastruktūras objekts. Attīstoties galvaspilsētas kultūras infrastruktūrai, tai, saskaĦā ar 
Nacionālo attīstības plānu, ir priekšnoteikumi kĜūt par Baltijas valstu kultūras metropoli. 

Galvenās risināmās problēmas: 

• jaunas, modernas un attīstītas kultūras infrastruktūras trūkums; 
• novecojusi kultūras infrastruktūra, t.sk. nav nodrošināta kultūrvides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

• neefektīva kultūrvides ekonomiskā potenciāla izmantošana, nepietiekams kultūras preču un pakalpojumu piedāvājums. 
 

 
Tūrisms 
 
2004.gadā Latvijā tūrisma nozares īpatsvars IKP bija 2%. Pievienotā vērtība tūrisma nozarē 2004. gadā ir pieaugusi 2,15 reizes un eksperti prognozē šo rādītāju palielināšanos arī 
turpmāk. Sākot ar 2000.gadu, vērojams stabils ienākošā tūrisma pieaugums – vidēji 10% gadā, kas liecina par nozares veiksmīgu attīstību kopumā. 2004. gadā pirmo reizi mūsu valstī 
tika uzĦemti vairāk kā 3 miljoni ārzemju tūristu (3,033 milj. - pieaugums par 22,8%, salīdzinot ar 2003.gadu), kuru izdevumi, uzturoties Latvijā, sasniedza 141,9 milj. Ls (pieaugums 
par 14%, salīdzinot ar 2003.gadu). Arī visā Eiropā ir vērojams pastāvīgs tūristu skaita pieaugums, tomēr saskaĦā ar ekspertu prognozēm, šāda attīstības tendence varētu saglabāties 
tikai nākošos 3-4 gadus. Paredzot konkurences pieaugumu un potenciālo saspīlējumu gan ES gan starptautiskajā tūrisma pakalpojumu tirgū, Latvijai rodas papildus ekonomiskas 
attīstības drauds, kuru var risināt ar tūrisma attīstību veicinošajiem pasākumiem nodrošinot kvalitatīvu inovatīvu tūrisma produktu attīstību, kā arī Latvijas kā tūrisma galamērėa 
nostiprināšanos.  
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Gan ienākošā, gan vietējā tūrisma straujā pieauguma rezultātā ir iespējams identificēt vairākas esošās tūrisma infrastruktūras problēmas, kas rada draudus pozitīvai tūrisma nozares 
attīstībai valsts līmenī. Analizējot tūristu mītĦu skaitu Latvijā un tajās apkalpoto tūristu skaitu 2004.gadā, vērojama izteikta koncentrācija Rīgā un Jūrmalā, kur atrodas 57% no 
visām tūristu mītnēm un kas ir uzĦēmušas 71% no kopējā izmitināto tūristu skaita valstī. Vēl jāatzīmē divi ekonomiski aktīvie centri – Liepāja un Ventspils, bet pārējā Latvijas 
teritorijā tūristu plūsmas attīstības rādītāji ir ievērojami zemāki. Šāda tendence liecina par nepilnībām tūrisma infrastrukt ūras vienmēr īgā pārkl ājumā, kapacitātē un kvalitātē 
valstī kopumā, tādējādi radot disproporciju starp esošās tūrisma infrastruktūras iespējām un potenciālo tūristu plūsmas pieaugumu. 

Latvijā nav pietiekami attīstīta un starptautiskām prasībām atbilstoša darījumu un pasākumu (kongresu un konferenču) tūrisma infrastrukt ūra, kas vienlaicīgi varētu 
uzĦemt lielu skaitu apmeklētāju un nodrošināt starptautiska mēroga pasākumu norisi. Latvijā nepieciešamas multifunkcionālas kongresu un konferenču norises vietas, kas varētu 
uzĦemt no 300 līdz 2000 dalībnieku, kā arī atbilstošas kapacitātes darījumu klases tūristu mītnes. Pēc Starptautiskās kongresu un konferenču asociācijas (ICCA) apkopotās 
informācijas, līdz 64% no visiem pasaulē rīkotajiem kongresiem un konferencēm ik gadu notiek Eiropā. Vidējais starptautisko pasākumu ilgums ir 2,6 dienas. Valstis, pateicoties 
starptautisku pasākumu norisei, nodrošina stabilu viesnīcu noslogojumu starpsezonā, kad tūristu plūsma samazinās. Vasaras mēnešos viesnīcu noslogojums Rīgā sasniedz 90%, bet 
starpsezonā – vidēji tikai 38%. Starptautisku pasākumu norise veicinātu arī tūristu skaita palielināšanos un naktsmītĦu ekonomisko atdevi arī starpsezonā. 

Valstī nav veselības, kūrortu un rekreat īvā tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastrukt ūras, kas ir galvenais šo tūrisma produktu un saistīto pakalpojumu attīstību kavējošais 
faktors. Otrs faktors ir esošo investīciju nepietiekamība infrastruktūras izveidošanai un kompleksai attīstībai. Latvijā minimāli ir apgūts dabisko ārstniecības līdzekĜu potenciāls – 
ārstnieciskās dūĦas, minerālūdeĦi, kā arī netiek izmantoti valstiski nozīmīgi tūrisma resursi – Baltijas jūras piekraste. Veselības tūrisma un kūrortu nozīmīgumu apliecina ASV veikti 
pētījumi, kuros secināts, ka kūrortviesnīcas un spa viesnīcas, kuras veido tikai 27% no veselības tūrisma industrijas kopumā, rada 41% no kopējiem industrijas ieĦēmumiem (11,2 
miljardi 2003.gadā, pēc Starptautiskās spa asociācijas datiem).   

Veicot pētījumu „Tūristu autostāvvietu izveides iespējas uz valsts galvenajiem autoceĜiem” par autotūristu vajadzībām, ir konstatēts, ka Latvijā trūkst atbilstošas kvalitātes 
autostāvvietas, kas ir svarīgs tūrisma infrastruktūras elements. Tikai pie 40% tūrisma objektu ir autostāvvietas, kas piemērotas tūristu vajadzībām. Ir nepieciešams izveidot regulāru 
pārklājumu visā valsts teritorijā ar īpaši aprīkotiem stāvlaukumiem ceĜotājiem ar motormājām un treileriem, atpūtas vietas, labiekārtotas un drošas peldvietas.  

Būtisks infrastruktūras komponents ir kompleksa tūrisma informācijas zīmju  un tūrisma informācijas nesēju (tajā skaitā elektronisko) sistēma, kas aptver visu valsts teritoriju.  

Esošā tūrisma infrastruktūra Latvijā nav pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ăimenēm ar maziem bērniem, veciem cilvēkiem. Latvijā nav neviena naktsmītne, kur pilnībā 
būtu ievēroti universālā dizaina pamatprincipi, kas ir izstrādāti vides pieejamības veicināšanai visām sabiedrības grupām. Pēc ekspertu vērtējuma, vides pieejamības veicināšana dotu 
pozitīvu ieguldījumu ne tikai sociālu mērėu sasniegšanā, bet arī nodrošinātu pozitīvu ekonomisko efektu, jo pašreiz vides nepieejamība ir šėērslis daudziem patērētājiem iegādāties 
tūrisma produktu vai pakalpojumu. 

Neskatoties uz tūrisma nozares sekmīgo attīstību, Latvijā nav pietiekama nacionālas nozīmes tūrisma produktu piedāvājuma daudzveidība, salīdzinot ar citām ES dalībvalstīm. 
Ekonomikas ministrijas un Tūrisma attīstības valsts aăentūras 2004.-2005.gadā veikto pētījumu par tūrisma attīstības tendencēm valstī, kā arī tūrisma mērėa tirgu un tūristu 
pieprasījuma izpētes rezultāti liecina, ka Latvijā ir potenciāli tūrisma izaugsmei piemēroti, bet pilnībā neizmantoti resursi, uz kuru bāzes, varētu tikt nodrošināta kvalitatīvu nacionāla 
līmeĦa tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība, tādējādi aktivizējot arī ekonomisko attīstību kopumā un palielinot nodarbinātību valstī.  

Pēc statistikas datiem, vidēji viena tūrista uztur ēšanās laiks Latvijā 2004.gadā bija 1,7 dienas (par 10% īsāks, salīdzinot ar 2003.gadu) un galvenā tūristu koncentrēšanās vieta – 
Rīga un tās apkārtne. Salīdzinot esošo Latvijas tūrisma produktu piedāvājumu ar citu ES dalībvalstu (sevišėi Baltijas un Skandināvijas valstu) piedāvājumu, nav vērojamas būtiskas 
atšėirības, tomēr Latvijas tūrisma produkti tiek piedāvāti fragmentāri, neuzsverot nacionālas nozīmes tūrisma produktus. Jaunu tūrisma produktu attīstība radītu 
priekšnoteikumus papildus investīcijām tūrisma infrastruktūrā, kas sekmētu Latvijas konkurētspēju ar citiem ES tūrisma galamērėiem. 
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Latvija spētu piesaistīt daudz vairāk tūristu, ja mērėtiecīgi, izmantojot modernās inform ācijas un komunikāciju tehnoloăijas, tirgū tiktu virzīts vienots nacionāla līmeĦa tūrisma 
produktu kopums, kas ietvertu augsta līmeĦa pakalpojumu kvalitāti un inovatīvus elementus. Tas atvieglotu ceĜojumu plānošanu un izvēli, palielinātu tūrisma produktu pārdošanas 
apjomu, kā arī pagarinātu tūristu uzturēšanās ilgumu Latvijā.  

Latvijā ir pievilcīgas ainavas, bagāts dabas, kā arī gan materiālais, gan nemateriālais kultūras un vēstures mantojums, kas ir nozīmīgs priekšnoteikums tūrisma attīstībai, bet 
ăeogrāfiskā stāvokĜa dēĜ tūrismam ir izteikta sezonalitāte, kas negatīvi ietekmē tūrisma komercdarbību. TādēĜ nepieciešams radīt pamatu jaunām un inovatīvām aktivitātēm nacionālu 
tūrisma produktu un pakalpojumu attīstībā, kas Ĝautu pagarināt tūrisma sezonu un piesaistīt tūristus visa gada garumā. 

Nozīmīga esošo un potenciālo tūrisma produktu daĜa ir kult ūrvēsturiskā mantojuma objekti un muzeji. Kultūras tūrisms pagaidām neizmato savu potenciālu pakalpojumu 
sniegšanā un nenes to iespējamo peĜĦu, ko varētu gūt, ja tiktu veikti ieguldījumi kultūras un muzeju infrastruktūras attīstībā, tehniskajā nodrošinājumā, kultūras pieminekĜu 
restaurēšanā un saglabāšanā, kā arī to mērėtiecīgā izmantošanā tūrisma produkta un pakalpojumu veidošanā.  

Latvijā nav sabalansēts tūrisma produktu piedāvājums visā valsts teritorij ā, aptverot dažāda veida tūrisma objektus (piemēram, tematiski/atrakciju parki, aktīvās atpūtas zonas 
ăimenēm ar bērniem, veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, etnogrāfiski ciemati, industriālā un militārā mantojuma objekti u.c.). Esošais tūrisma produktu 
piedāvājums ir vienpusīgs un tādējādi negatīvi ietekmē tūristu plūsmas pieaugumu valstī kopumā.  

Viens no traucējošiem faktoriem ir arī tas, ka kultūras un vēstures pieminekĜu īpašniekiem un komersantiem trūkst zināšanu, iemaĦu un kompetences kultūrvēsturiskā mantojuma 
apsaimniekošanā, daudzi no viĦiem neapzinās ekonomiskās iespējas, ko piedāvā šāds īpašums.  

Galvenās risināmās problēmas: 

Tūrisma infrastruktūras neatbilstība esošajai tūrisma plūsmai un plānotajai attīstībai; 

Nepietiekams integrētu un inovatīvu nacionālo tūrisma produktu piedāvājums; 

Nepietiekamas uzĦēmēju un potenciālu tūrisma objektu īpašnieku zināšanas par tūrisma organizāciju;  

Nepietiekama kultūras un vēstures pieminekĜu izmantošana tūrisma produktu attīstīšanā to sliktā tehniskā stāvokĜa dēĜ. 

 

9.  2.5.1 “Teritoriju līdzsvarota 
attīstība – policentriska 
attīstība” (sākot ar 526. 
paragrāfu) 

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Punktā 2.5.1 “Teritoriju 
līdzsvarota attīstība – 
policentriska attīstība”, kā viena 
no galvenajām problēmām 
jāuzsver valsts atbalsta trūkums 
dzīvojamo māju celtniecībai. 

Sk. NSID tekstu. Starpinstitūciju saskaĦošanas 
sanāksmē nav panākta vienošanās, 
jo saskaĦā ar 05.04.2005. MK 
noteikumiem Nr.237 „Kārtība, 
kādā pašvaldībām piešėir valsts 
mērėdotācijas dzīvokĜu jautājumu 
risināšanai”, pašvaldībām ir iespēja 
pieteikties uz valsts atbalstu 
dzīvokĜu jautājumu risināšanai, 
t.sk. valsts līdzfinansējumam 

LPS uzsver dzīvojamo māju 
celtniecības aktualitāti, kas būtu 
jāatbalsta SF ietvaros. 
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mājokĜu būvniecībai.  

Svarīgāks jautājums par dzīvojamo 
māju celtniecību ir esošo mājokĜu 
ēku uzturēšana un saglabāšana. 

10.  SadaĜu 3.1. „SVID analīze” 

 (sākot ar 635.  paragrāfu)  

Joma „Infrastrktūra un 
pakalpojumi - transports” 
kolonna „stiprās puses” 

- Optimāls transporta 
infrastruktūras izvietojums 

- Liela daĜa būtiskas transporta 
infrastruktūras ir iekĜauta ES 
nozīmes projektos  

LPS [02.12.2005 Nr. 02-09/964] 

Nepiekrītam SVID 
apgalvojumam, ka stiprā puse ir 
optimāls transporta 
infrastruktūras izkārtojums.  

 

Sk. NSID tekstu. FM un SM pauž pretēju viedokli, 
paskaidrojot, ka ceĜu tīkls, 
dzelzceĜa tīkls ir optimāli izvietots, 
problēma ir to kvalitātē, nevis 
izvietojumā. 

LPS uzskata, ka Latvijā nav 
optimāls transporta 
infrastruktūras izvietojums - ceĜu 
tīkls, utml. 

11.  746. paragrāfs 

Operacionālā programma 
„Infrastruktūra un 
pakalpojumi” vērsta uz šādiem 
investīciju virzieniem:  

- Transports; 

- Vide; 

- Informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas; 

- Sociālā infrastruktūra; 

- Kultūras un vēstures 
mantojuma ekonomiskais 
potenciāls; 

- Policentriskai attīstībai 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-
01/353] 

Precizēt 746. rindkopā iekĜautos 
investīciju virzienus šādi:  

„Tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma ekonomiskais 
potenciāls.” 

Operacionālā programma 
„Infrastruktūra un 
pakalpojumi” vērsta uz šādiem 
investīciju virzieniem:  

� Transports; 

� Vide; 

� Enerăētika; 

� Informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas; 

� Izglītības infrastruktūra; 

� Sociālā infrastruktūra;  

� Kultūrvides 
sociālekonomiskais potenciāls; 

SaskaĦošanas sanāksmē ir izteikts 
KM ierosinājums dalīt investīciju 
virzienu „Kultūras un vēstures 
mantojuma ekonomiskais 
potenciāls” divās daĜās – kultūra 
un tūrisms.  

 

EM uztur iebildumu par vienotas 
sadaĜas saglabāšanu. 
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svarīgākie infrastruktūras 
elementi. 

� Tūrisms; 

� Pakalpojumu pieejamības un 
sasniedzamības 
priekšnoteikumu radīšana 
attīstības centros.  

 

12.  778. paragrāfs 

Pievilcīga kultūrvide un 
attīstīta kultūras infrastruktūra 
tieši ietekmē ikvienas 
teritorijas iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, piedāvājot sakoptu 
dzīves vidi, kā arī ekonomisko 
labklājību. Kultūras 
apakšsektori var veicināt citu 
ekonomikas sektoru attīstību, 
veidojot nozīmīgus resursus 
reăiona attīstībai un to 
konkurētspējas pieaugumam. 
Attīstot kultūras tūrismu kā 
Latvijas tūrisma nozares 
izplatītāko veidu, pozitīvi tiks 
ietekmēta reăionālā attīstība 
un valsts tēla veidošana. 
Pastiprināt kultūras lomu 
pilsoniskas sabiedrības 
veidošanā Latvijā un tās 
saliedētības veicināšanā, kas 
balstās vienotā kultūras telpā 
un nacionālās kultūras 
vērtībās. 
 

EM [02.12.2005 Nr. 3240-
01/353] 

Zem 4.3.2.5. sadaĜas, pirms 778. 
rindkopas, papildināt ar četrām 
rindkopām:  

„Tūrisma nozare veicina 
milzīgus finansu ieguldījumus 
jaunā infrastruktūrā, lielākā daĜa 
no tās palīdz uzlabot dzīves 
apstākĜus arī vietējiem 
iedzīvotājiem, nodrošinot 
atbalstu ne tikai industrijas 
vajadzībām. Tūrisma 
infrastruktūru nosacīti var 
iedalīt: 

- Vispārējā infrastruktūra (ceĜu, 
dzelzceĜu un lidostu 
infrastruktūru, komunikācijas un 
informācijas tehnoloăijas, 
vienotas tūrisma informācijas 
sistēma (ceĜa zīmes, norādes, 
kartes), labiekārtotas atpūtas 
vietas); 

- Tūrisma produktu attīstībai 
nepieciešamā infrastruktūra 
(dabas un kultūrvēstures objekti, 
maršrutu infrastruktūra 

Sk. redakciju zemāk. SaskaĦošanas sanāksmē ir izteikts 
KM ierosinājums dalīt investīciju 
virzienu „Kultūras un vēstures 
mantojuma ekonomiskais 
potenciāls” divās daĜās – kultūra 
un tūrisms.  

 

EM uztur iebildumu par vienotas 
sadaĜas saglabāšanu. 
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(maršrutu kartes, norādes), 
veloceliĦi, dabas takas, 
ūdenstūrisma maršruti, 
pārgājienu maršruti); 

- Tūrisma servisa infrastruktūra 
(viesnīcas, SPA centri, lauku 
tūrisma uzĦēmumi, restorāni, 
izklaides objekti, atrakcijas). 

Nepieciešamas būtiskas 
investīcijas tūrismam saistošās 
autoceĜu infrastruktūras attīstībā 
visā Latvijā, pretējā gadījumā 
Latvijas tūrisma attīstībai būs 
radīti būtiski šėēršĜi, kas var 
kavēt investīciju ieplūšanu un 
reăionālo attīstību. Ir jāattīsta 
informācijas norāžu sistēma, 
informatīvo stendu tīkls, atpūtas 
elementu (skatu torĦi, laukumi, 
atpūtas soliĦi, nojumes u.tml.), 
atkritumu savākšana un 
sabiedriskās tualetes un citi 
tūrismam svarīgi infrastruktūras 
elementi. Jānodrošina pilnīga un 
funkcionējoša informatīvo ceĜa 
norāžu sistēmas ieviešana 
Latvijā un finansējuma 
pieejamība ceĜu 
apsaimniekotājiem, tūrisma 
objektu īpašniekiem un ar 
tūrismu saistītajām 
organizācijām. 

Ir nepieciešams nodrošināt 
investīcijas IKT infrastruktūras 
attīstībai tūrismā. Tūrisma 
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objektu apsaimniekotājiem ir 
jāsniedz atbalsts IKT ieviešanā 
un izmantošanā, lai attīstītu 
Latvijas tūrisma produkta 
pievilcību un pieejamību, attīstot 
informācijas pieejamību 
Internetā. Tāpat būtiski veicināt 
elektronisko gidu un citu 
interaktīvo ceĜvežu 
infrastruktūras izveidošana un 
ieviešana. Jāveicina publisko 
interneta piekĜuves punktu 
attīstība. 

Kaut arī Latvijā tūrisms ir strauji 
attīstījies, tomēr joprojām ir 
vairākas problēmas, kuras kavē 
turpmāku nozares iespēju 
izmantošanu tūristu 
piesaistīšanai, piemēram, 
nepietiekami attīstīta tūrisma 
infrastruktūra un dabas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
tūrisma produkti (kultūras un 
ekotūrisms). Īpaša uzmanība ir 
jāpievērš jau esošo tūrisma 
objektu infrastruktūras attīstībai. 
Atbalstāmajā kategorijā 
iekĜaujami šādi objekti, 
piemēram, muzeji, pilis, dabas 
parki un rezervāti, dabas objekti, 
piemiĦas vietas, īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas 
un citas publiskās telpas, kas 
paredzētas tūristu uzĦemšanai.” 

13.  4.3.2.5.sadaĜa „Kultūras un EM [02.12.2005 Nr. 3240- Sk. redakciju zemāk. SaskaĦošanas sanāksmē ir izteikts EM uztur iebildumu par vienotas 
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vēstures mantojuma 
ekonomiskais potenciāls” 
(sākot ar 778.paragrāfu) 

01/353] 

Lai nodrošinātu NSID atbilstību 
Kopienas stratēăisko vadlīniju 
atbalsta virzieniem, dokumenta 
sadaĜas 4.3.2.5. nosaukumu 
nomainīt uz: 

„4.3.2.5. Tūrisms un 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
ekonomiskais potenciāls” 

KM ierosinājums dalīt investīciju 
virzienu „Kultūras un vēstures 
mantojuma ekonomiskais 
potenciāls” divās daĜās – kultūra 
un tūrisms.  

 

sadaĜas saglabāšanu. 

14.  785.paragrāfs 
Lai veicinātu tūrisma 
infrastruktūras attīstību, 
nepieciešams atbalstīt kultūras 
un vēsturiskā mantojuma 
objektu restaurēšanu un 
pielāgošanu izmantošanai 
ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanai un tūrisma 
informācijas zīmju, stendu un 
elektronisko norāžu 
uzstādīšanu. 

LM [05.12.2005 Nr. A-01-
09/230] 

Atbilstoši situācijas aprakstam, 
papildināma ar vārdiem „kā arī 
pielāgošanu cilvēkiem ar dažāda 
veida invaliditāti”. 

Sk. redakciju zemāk. SaskaĦošanas sanāksmē ir izteikts 
KM ierosinājums dalīt investīciju 
virzienu „Kultūras un vēstures 
mantojuma ekonomiskais 
potenciāls” divās daĜās – kultūra 
un tūrisms.  

 

LM uztur iebildumu par 
redakcijas iekĜaušanu NSID. 
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Kult ūrvides sociālekonomiskais potenciāls 
Pievilcīga kultūrvide, tai skaitā attīstīta kultūras infrastruktūra, ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicina sakoptas dzīves vides attīstību, kā arī ekonomisko un sociālo labklājību. 
Analizējot dažādu valstu ekonomiskās izaugsmes faktorus, tieši kultūra tiek atzīta par vienu no izšėirošajiem nosacījumiem konkurētspējas veicināšanā. Daudzveidīga kultūrvide 
sekmē darbaspēka kvalitāti, tādējādi rosina attīstību, nodarbinātību un ienākumus arī citās nozarēs. Tā piesaista uzĦēmējdarbību, radot jaunas un kvalitatīvas darba vietas, sekmējot 
reăionālās un vietējās ekonomikas dažādošanu, radošu un efektīvu attīstību, un līdz ar to reăionālo atšėirību izlīdzināšanos. 
Galvenās problēmas Latvijas kultūrvidē ir: novecojusi kultūras infrastruktūra, tās sliktais materiāli tehniskais nodrošinājums, tai skaitā. nav nodrošināta kultūras pieejamība cilvēkiem 
ar īpašam vajadzībām; trūkst jaunu, mūsdienīgu, reăionu attīstībai nozīmīgu kultūras centru ārpus Rīgas; nav atbilstošu laikmetīgu kultūras objektu un ar tiem saistītās infrastruktūras. 
Tādējādi ar esošās kultūras infrastruktūras palīdzību nav iespējams pilnvērtīgi saglabāt un eksponēt kultūras mantojumu, aktivizēt saimniecisko darbību, veidojot jaunus, sabiedrības 
attīstības vajadzībām un pieaugošajām prasībām atbilstošus kultūras produktus, nav iespējams pilnvērtīgi izmantot kultūras potenciālu zināšanu sabiedrības veidošanā, kā arī nav 
iespējams sociālekonomiski efektīvi izmantot Latvijā radītos un uzkrātos kultūras resursus. 
Kopienas stratēăiskajās vadlīnijās atbalsts kultūras mantojuma saglabāšanai un kultūras infrastruktūras attīstībai tiek saistīts ar ieguldījumu reăionu sociālekonomiskajā, t.sk. tūrisma 
ilgtspējīgā attīstībā un kultūrvides pievilcības uzlabošanā, kā arī tas var tikt piešėirts kultūras produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanai un pieejamībai.  
Latvijas Nacionālā Lisabonas programma 2005. – 2008. gadam uzĦēmējdarbības vides uzlabošanas jomā paredz koordinētas nozaru un reăionālās politikas īstenošanu, radot 
labvēlīgus nosacījumus tūrisma un kultūras tūrisma produktu un pakalpojumu izveidei un attīstībai. 
Nacionālajā attīstības plānā norādīts, ka nepilnvērtīga un mūsdienu prasībām neatbilstoša kultūras infrastruktūra ir nopietns šėērslis, kas liedz Latvijai, tās galvaspilsētai kĜūt par 
Baltijas valstu kultūras centru, kas tā vēsturiski ir bijusi, kā arī kavē pilnvērtīgi attīstīt un izmantot tās kultūrvides sociālekonomisko potenciālu. Latvijai ir svarīgi attīstīt ne tikai 
vietējo identitāti, bet arī veidot starpkultūru dialogu, attīstot atbilstošu laikmetīgu kultūrvidi un ar to saistītu infrastruktūru. Nacionālais attīstības plāns paredz arī kultūras pieejamības 
atšėirību mazināšanu Latvijas reăionos un kvalitatīvas kultūrvides nodrošināšanu visiem iedzīvotājiem (minimālais kultūras pakalpojumu grozs). NSID kultūrvides investīciju 
virziens atbilst NAP stratēăijas apakšvirzienam Kopta un pieejama kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums.   
Latvijā kultūrpolitikas pamatdokumenti ir ilgtermiĦa politikas pamatnostādnes Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015.gadam „Nacionāla valsts” un Nacionālā programma 
"Kultūra" 2000.-2010.gadam, kā Valsts kultūrpolitikas prioritātes Vadlīnijās ir iezīmētas nacionālas nozīmes kultūras objektu būvniecība, radošo industriju attīstība un reăionālās 
kultūrpolitikas veidošana. 
2004.-2006.gada plānošanas periodā vienotā programmdokumenta ietvaros atbalsts pieejams dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma produktu izveidošanai un attīstībai, kā arī 
publiskās tūrisma infrastruktūras veidošanai vai modernizēšanai, vienlaicīgi saglabājot un paaugstinot kultūras mantojuma ekonomisko potenciālu. 
Lai turpmāk tiktu stiprināts un vairots kultūrvides sociālekonomiskais potenciāls un tās resursi iesaistīti intensīvā sabiedriskā apritē, prioritārie virzieni investīciju politikas veidošanai 
ir: 
- kultūras infrastruktūras attīstība; 
- kultūras un vēstures mantojuma un laikmetīgās kultūrvides ekonomiskās darbības formu attīstība un dažādošana; 
- atbalsts jaunu nacionālas nozīmes kultūras produktu radīšanai (izveidojot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas atbalsta sistēmu to īpašniekiem, atjaunojot, saglabājot, attīstot un 
- integrējot nacionālas nozīmes kultūras mantojumu kvalitatīvas publiskās telpas izveides un radošo industriju attīstības procesā); 
- jaunu nacionālas nozīmes kultūras objektu un ar to saistītās infrastruktūras izveide un attīstība. 
 
Tūrisms 
Attīstīta infrastruktūra tieši ietekmē ikvienas teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošinot labvēlīgu dzīves vidi, kā arī ekonomisko labklājību. Tūrisma attīstība var veicināt 
daudzu saistīto ekonomikas sektoru izaugsmi, veidojot nozīmīgu ieguldījumu nacionālajā attīstībā kopumā un sekmējot valsts konkurētspējas pieaugumu ES iekšējā tirgū. Attīstot 
tūrismu kā vienu no Latvijas prioritārajām tautsaimniecības nozarēm, saskaĦā ar ekspertu viedokli tūrisma nozares īpatsvars IKP nākošo 5-8 gadu laikā varētu sasniegt 5-7%, tādējādi 
sekmējot IKP pieaugumu valstī kopumā. 
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Kaut arī Latvijā tūrisms ir strauji attīstījies, turpmākai nozares pozitīvai virzībai un tūrisma īpatsvara pieauguma nodrošināšanai valsts ekonomikas tiešo un netiešo ienākumu vidū, kā 
arī virzot Latviju kā pievilcīgu tūrisma galamērėi ārvalstu tūrisma tirgos ir nepieciešams komplekss valsts atbalsts. Tūrisma infrastruktūras attīstība veicinās valsts teritoriju 
ilgtspējīgu attīstību, racionālu valsts dabas un kultūras resursu izmantošanu, kvalitatīvas vides nodrošināšanu. Nepieciešams radīt inovatīvu un kvalitatīvi atraktīvu tūrisma produktu 
kopumu, kas radītu priekšnoteikumus investīciju piesaistei tūrisma nozarē. 
Kopienas stratēăiskās vadlīnijas iezīmē integrētu pieeju teritoriālai kohēzijai, savukārt ES kohēzijas politika veido pamatu ilgtspējīgas attīstības koncepcijai, nodrošinot, ka 
ekonomiskie, sociālie un vides jautājumi tiek aplūkoti integrēti attīstības stratēăijas ietvaros gan ES, gan nacionālā līmenī. Tūrisma infrastruktūra ir viens no nozīmīgiem 
komponentiem ne tikai valsts ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanā, bet arī valsts ilgtspējīgai attīstībai. 
Latvijas Nacionālajā Lisabonas programmā 2005.-2008.gadam ir noteiktas prioritātes līdzsvarotas attīstības veicināšanai – uzĦēmējdarbības un inovāciju veicināšana, cilvēkresursu 
attīstība un nodarbinātības palielināšana, kas ir cieši saistītas arī ar tūrisma nozari. 
Nacionālajā attīstības plānā norādīts, ka tūrisms ir nozare ar lielu saimnieciskās integrācijas pakāpi un saistīta ar transporta, IKT, tirdzniecības, pakalpojumu un citu nozaru attīstību. Viens no tūrisma 
nozares attīstības galvenajiem mērėiem ir tūrisma nozares īpatsvara pieaugums Latvijas iekšzemes kopproduktā, pozicionējot un virzot Latviju starptautiskajā tirgū kā atšėirīgu, drošu un atpazīstamu 
tūrisma galamērėi, veicinot tūristu uzturēšanās ilguma pieaugumu Latvijā, tādējādi palielinot ienākumus no tūrisma nozares. NSID tūrisma investīciju virziens atbilst šādiem NAP stratēăijas virzieniem 
un apakšvirzieniem: Kopta un pieejama kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums, Saprātīgi izmantota un saglabāta dabas vide un Jaunu konkurētspējīgu uzĦēmumu radīšana, kā arī Pieeja darba vietām 
un to dažādība reăionos.  
2004.-2006.gada plānošanas periodā vienotā programmdokumenta ietvaros atbalsts sniegts dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma produktu izveidošanai un attīstībai (kultūras un dabas tūrisms), 
kā arī nepieciešamās sabiedriskā tūrisma infrastruktūras veidošanai vai modernizēšanai, vienlaicīgi saglabājot un paaugstinot kultūras mantojuma ekonomisko potenciālu.  
Latvija ir bagāta ar dabas dziednieciskajiem resursiem un tradīcijām, kas pašlaik netiek atbilstoši izmantotas. Piemēram, nepieciešams attīstīt kūrortu, minerālūdens un ārstniecisko dūĦu 
apsaimniekošanas nacionāla līmeĦa infrastruktūru. Pievilcīga kultūrvide un attīstīta kultūras infrastruktūra ne tikai tieši ietekmē dzīves kvalitāti, piedāvājot sakoptu vidi, bet arī veicinot ekonomisko 
labklājību, attīstot kultūras tūrismu kā vienu no nozīmīgiem Latvijas tūrisma produktiem.Sezonalitātes ietekmes mazināšanai tūrisma nozarē Latvijā ir jāveic investīcijas starptautisku kongresu centru 
izveidošanā. Latvijas priekšrocība tūrisma tirgus konkurencē starp Eiropas valstīm ir Baltijas jūras piekrastes teritoriju resursi, to līdzsvarota attīstība un labiekārtošana izmantošanai videi draudzīgā veidā 
radītu ne tikai jaunu tūrisma produktu attīstību, bet arī veicinātu šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību. Daudzveidīgi aktīvā tūrisma produkti saskaĦā ar ekspertu vērtējumu veicinātu arī MVU skaita pieaugumu 
(līdz 30 uz 1000 iedzīvotājiem 2010.gadā) un bezdarba līmeĦa samazināšanos. SaskaĦā ar mārketinga pētījumu 1/3 rietumvalstu tūristu vēlētos piedalīties aktīvā tūrisma pasākumos - pārgājienos, 
velobraucienos vai ūdenstūrisma braucienos. 

Sanāksmes dalībnieki: Agnese Rācene 
 (paraksts un tā atšifrējums) 

 
 Aigars Stirna 
 (paraksts un tā atšifrējums) 

 
 Aleksandrs Antonovs 
 (paraksts un tā atšifrējums) 

 
 Lauma Sīka 
 (paraksts un tā atšifrējums) 
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