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IzziĦa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem 

 Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 2013.gada periodam projekts 
(dokumenta veids un projekta nosaukums) 

 

Nr. 

p.k. 
SaskaĦošanai nosūtītā projekta redakcija 

(konkrēta punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais 
ministrijas (citas institūcijas) iebildums par 

projekta konkrēto punktu (pantu) 

Ministrijas (citas institūcijas) viedoklis 
par izteikto iebildumu (attiecīgi norādot, 

vai iebildums ir Ħemts vērā, 
 noraidīts vai panākta vienošanās 

starpministriju sanāksmē) 

Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā 
redakcija vai atsauce uz starpinstitūciju 

sanāksmes protokola punktu, kurā ir 
formulēta attiecīgā punkta (panta) redakcija 
vai atšėirīgie viedokĜi par konkrēto punktu 

(pantu) 

1.  Vispārējs komentārs [PDF 09.12.2005] 

NSID koncentrējas tikai uz jau esošu 
problēmu risināšanu un netiek aplūkotas 
iespējas, veidi kā visefektīvāk sasniegt 
lielāko atdevi, izvirzīto mērėu 
sasniegšanai. Nav skaidri definētas 
prioritārās jomas, kurās investīcijas dotu 
lielāko atdevi un visefektīvāk mums Ĝautu 
sasniegt nospraustos mērėus. Trūkst 
stratēăiskas, holistiskas un integrētas 
pieejas – dokuments vairāk atgādina 
ministriju „iepirkumu saraksta” nekā 
stratēăisku plānošanas dokumentu. 

Nav Ħemts vērā.   

 
Nav  sniegti konkrēti priekšlikumi NSID 
pilnveidošanai.  

Sk. NSID projektu. 

2.  Vispārējs komentārs [PDF 09.12.2005] 

Nepieciešams definēt principus, pēc 
kādiem atbalsts tiks novirzīts un 
koncentrēts, vadoties no prioritātēm un 
saistībām, piemēram, nepieciešams 
atbalstu vērst uz tām jomām, kur Latvijai 
nepieciešams izpildīt dažādu ES direktīvu 
prasības, kā arī līdzsvarotas reăionālās 
attīstības nodrošināšanai un decentralizētas 
fondu ieviešanas pieejas nodrošināšanai; 

Nav Ħemts vērā.  
 

FM norāda, ka NSID stratēăija izklāsta 
SF un KF investīciju ieguldīšanas 
pamatprincipus, investīciju tematiskās 
asis un horizontālās prioritātes.  

Sk. NSID projektu. 
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3.  Vispārējs komentārs [PDF 09.12.2005] 

Trūkst atsauču uz starptautiskām 
stratēăijām (ES tematiskās stratēăijas, 
piemēram, gaisa aizsardzības jomā), 
savukārt Gēteborgas stratēăija ir pieminēta 
tikai ievadā un tekstā nav pasākumu, kas 
pamatotu šīs stratēăijas prasību 
ievērošanu. 

Nav Ħemts vērā. 

 
Nav norādīti konkrēti priekšlikumi NSID 
teksa papildināšanai. 

Sk. NSID projektu. 

4.  Vispārējs komentārs [PDF 09.12.2005] 

Nav korekti dot atsauces uz to, ko paredz 
Nacionālais attīstības plāns (NAP), jo 
NSID izstrādes stadijā NAP prioritāšu un 
rīcības virzienu projekts vispār nebija 
pieejams (bija tikai definētas stratēăiskās 
prioritātes). 

Nav Ħemts vērā.  

 
NSID projekts ir izstrādāts, balstoties uz 
aktuālāko NAP projekta redakciju. Sk. 
atsauces par abu plānošanas dokumentu 
saikni sadaĜās NSID stratēăija un 
Operacionālo programmu apraksts. FM 
norāda, ka NSID sagatavošanas laika 
grafiks ir pakārtots vajadzībai sākt SF un 
KF apguvi no 2007.gada 1.janvāra, līdz 
ar ko nav iespējams nogaidīt līdz NAP 
apstiprināšanai. Uzsveram, ka arī NSID 
saskaĦošanas laikā iespēju robežās 
dokuments tiks precizēts un koriăēts, 
nodrošinot koordināciju ar NAP. 

 

SaskaĦošanas sanāksmes laikā panākta 
vienošanās, ka NAP izstrādātā prioritāšu 
tabula tiks pievienota NSID anotācijā. 

 

Sk. NSID projektu. 

5.  Vispārējs komentārs [PDF 09.12.2005] 

Trūkst sadaĜas par to, kā NSID ir ticis 
izstrādāts, minot gan iesaistītās institūcijas, 
procesu un konsultāciju procesu. 

ĥemts vērā.  

 
Sk. 6.1. nodaĜu SF un KF vispārējais 
vadības ietvars, kur aprakstīta NSID un 
OP sagatavošana un iesaistītās 
institūcijas. Tāpat šis jautājums ir 
atrunāts MK 2005.gada 18.oktobrī 
apstiprinātajā Koncepcijā par ES 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
plānošanas un vadības sistēmu 2007.-

Sk. NSID projektu. 
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2013.gadā. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē panāktā 
vienošanās -  pievienot attiecīgajā 
sadaĜā atsauci uz sabiedrisko apspriedi. 

 

6.  Vispārējs komentārs [PDF 09.12.2005] 

Nav atbilstības, saskaĦas starp SVID 
analīzi, kas veikta NAP izstrādes ietvaros 
un NSID sagatavošanas procesā. 

Nav Ħemts vērā.  
 

NSID SVID analīzē apskatīti tikai uz SF 
un KF intervenci attiecināmie jautājumi. 
Papildus sk. komentāru izziĦas 
4.punktam. 

Sk. NSID projektu. 

7.  Vispārējs komentārs [SPC Providus 09.12.2005] 

NSID veidots bez stratēăiskas pieejas, kas 
NSID integrētu kopējā valsts attīstības 
plānošanas procesā 

Vēlamais process:   

1.Ministru kabinetā apstiprināts 
Nacionālais attīstības plāns  

2.Veikts esošā programmēšanas perioda 
(2004 - 2006. gads) izvērtējums    

3.NSID tiek veidots saskaĦā ar nacionālās 
attīstības mērėiem, kurus var sasniegt ar 
ES struktūrfondu un kohēzijas fonda 
līdzekĜiem:  

-esošās situācijas analīze  

-SVID  

-NSID stratēăija  

4.Sabiedriskā apspriešana (tiek izmantotas 
proaktīvas iesaistīto sabiedrības grupu 
viedokĜu uzzināšanas metodes, paredzēts 
vismaz 1 mēnesis laika) 

5.Operacionālo programmu izstrāde, kas 
nosaka precīzu stratēăiju NSID mērėu 
sasniegšanai  

6.(1) Aplēse par kopējo nepieciešamo 

Nav Ħemts vērā.  

 
1. Norādām, ka NSID sagatavošanas 
laika grafiks ir pakārtots vajadzībai sākt 
SF un KF apguvi no 2007.gada 
1.janvāra, līdz ar ko tā sagatavošanu nav 
iespējams vilcināt līdz NAP 
apstiprināšanai.  

2. Attiecībā par 2004.-2006.gada 
programmēšanas perioda izvērtējumu, 
tiek veiktas vairākas tematiskās 
izvērtēšanas (indikatori, reăionālā 
attīstība, ieviešana), kuru rezultāti tiks 
Ħemti vērā, izstrādājot operacionālās 
programmas un jau detālus SF un KF 
ieviešanas nosacījumus/kritērijus.  

3. NSID projekts ir izstrādāts, balstoties 
uz aktuālāko NAP projekta redakciju. 
Papildus sk. šī komentāra 1.punktu. 

4. NSID sabiedriskā apspriešana notika 
laikā no 2005.gada 16.novembra līdz 
9.decembrim – tātad 24 dienas. 
Uzskatām, ka tas, ievērojot saspringto 
NSID sagatavošanas laika grafiku, ir 
pietiekami optimāls ilgums, lai 
ieinteresētās puses sniegtu viedokli. 

Sk. NSID projektu. 
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finansējumu OP realizācijai; (2) 
administrējošo institūciju noteikšana: 
vadības ietvars  

7.Sabiedriskā apspriešana (skat.4.punktu) 

8.Komentāru iestrāde  

9.NSID un OP apstiprināšana  

Faktiskā norise (aptuvens apraksts): 

1.NAP aizsākumi  

2.SF un Kohēzijas fonda Vadības ietvara 
koncepcija  

3.Vadības ietvara apstiprināšana  

4.Koncepcijas “Cilvēks centrā” 
pieĦemšana Saeimā  

5.NSID projekta sagatavošana, t.sk. 
vadības ietvars un finansēšanas plāns 

6.NAP prioritāšu noteikšana 

7.NSID sabiedriskā apspriešana  

8.NSID apstiprināšana Ministru kabinetā  

9.Operacionālo programmu izstrāde  

10.NAP sagatavošana, sabiedriskā 
apspriešana, apstiprināšana. 

Publiskās apspriedes laikā dokuments 
bija pieejams SF Internet mājas lapā, 
tādējādi nodrošinot pieeju iespējami 
plašam interesentu lokam. 

5. Izstrādājot NSID projektu un tā VSS 
saskaĦošanas beigu posmā paralēli 
notiekot darbam pie OP izstrādes, ir 
apzināti tie virzieni (indikatīvās 
prioritātes un pasākumi), kuriem 
nepieciešams novirzīt fondu atbalstu. 
Līdz ar to, neesot pabeigtām OP, ir 
iespējams redzēt aplēses par galvenajiem 
investīciju virzieniem un to finansiālo 
ietilpību. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās -  NSID saskaĦošanas laikā 
iespēju robežās dokuments tiks precizēts 
un koriăēts, nodrošinot koordināciju ar 
NAP. Kad tiks izstrādāta NAP redakcija, 
tad arī NSIDs tiks saskaĦots ar to.  

8.  Vispārējs komentārs [LPA un citi 20.12.2005] 

I.NSID veidots bez stratēăiskas pieejas, 
kas NSID integrētu kopējā valsts attīstības 
plānošanā. Lai gan tā sākumā ir atsauce uz 
Nacionālo Attīstības Plānu (NAP), NAP 
vēl nav izstrādāts un apstiprināts Ministru 
kabinetā. Šādā situācijā noteicošā NSID 
sagatavošanā ir bijusi spēja apgūt 
līdzekĜus, nevis tos izmantot noteikto 
mērėu sasniegšanai. Dokumentā atsevišėu 
ministriju vēlmes un spējas savām 
nozarēm rezervēt lielāku finansējuma daĜu 
guvušas virsroku pār konceptuāliem 
risinājumiem.   

II.Nākamā perioda plānošana notiek bez 
pašreizējā perioda izvērtējuma. Vienīgais 

Nav Ħemts vērā. 
 

I. NSID projekts ir sagatavots, Ħemot 
vērā Nacionālā attīstības plāna projektā 
(turpmāk – NAP), par kura izstrādi atbild 
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrija (turpmāk – RAPLM), kā arī 
Latvijas Nacionālajā Lisabonas 
programmā (turpmāk – LNLP), par kuras 
izstrādi atbildīga Ekonomikas ministrija, 
noteiktos mērėus. Latvijas Nacionālā 
Lisabonas programma 2005.gada 
11.oktobrī ir apstiprināta Ministru 
kabinetā (turpmāk – MK), līdz ar to tā 
kĜūst saistoša, savukārt NAP vēl ir 
izrādes stadijā un saistošs nav. Taču, 

Sk. NSID projektu. 
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izvērtējums, kas visaptveroši analizē 
struktūrfondu apgūšanas pieredzi šajā 
periodā, ir ANO Attīstības programmas 
Latvijā un Finanšu ministrijas sagatavotais 
izvērtējums par struktūrfondiem un 
teritoriju attīstību, tomēr arī šajā pētījumā 
struktūrfondi aplūkoti tikai no reăionālās 
attīstības viedokĜa.  

III.NSID projektā redzama nesakritība 
starp dokumenta uzstādītajiem mērėiem, 
detalizēto pasākumu aprakstu un 
finansējuma sadalījumu. Dokumentā 
noteiktais mērėis ir “[..] Valsts attīstības 
stratēăija tiek būvēta uz pieĦēmumu, ka 
galvenais attīstības resurss ir zināšanas un 
cilvēks kā šo zināšanu turētājs, [..] 
priekšnoteikumu radīšana cilvēku resursu 
efektīvai izmantošanai un tā attīstībai 
jākĜūst par vienu no NSID stratēăijas 
centrālajiem elementiem”. Savukārt 
plānotais finansējuma procentuālais 
sadalījums cilvēkresursu attīstībai paredz 
novirzīt tikai 10% no pieejamā 
finansējuma, bet infrastruktūrai – 70%. Kā 
arī, piemēram, ilgtspējīga attīstība, lai arī 
pieminēta pie horizontālajiem mērėiem, 
nav pietiekami atspoguĜota un integrēta 
pašā plānošanas procesā. Dokumenta 
SVID izvērtējumā redzami trūkumi šī 
koncepta izpratnē, jo vienīgā minētā 
ilgtspējīgās attīstības iespēja ir “jaunu 
naftas un gāzes iegulu apguve”. 

ĥemot vērā augstāk minēto, apstiprinot 
“Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 
2007.-2013. gada periodam” (NSID) 
projektu , aicinām:  

1.Uzdot Finanšu ministrijai trīs nedēĜu 
laikā dokumentā nodrošināt precīzāku 
izvirzīto mērėu un piedāvātās stratēăijas 
savstarpējo saistību, 

domājot stratēăiski un izprotot 
plānošanas dokumentu hierarhiju, NSID 
ir sagatavots ciešā sadarbībā ar RAPLM, 
Ħemot vērā RAPLM sniegto aktuālāko 
NAP esošās situācijas analīzes redakciju, 
kā arī Ħemot vērā komentārus par 
saskaĦu starp šiem dokumentiem, kas 
izteikti to sanāksmju laikā, kas notikušas 
starp Finanšu ministriju (turpmāk – FM) 
kā NSID izstrādātāju un nozares 
ministrijām. Arī NAP darba grupām, 
tāpat kā citiem Latvijas iedzīvotājiem, ir 
bijusi iespēja izteikt savu viedokli par 
NSID publiskās apspriedes laikā.  

II. SaskaĦā ar ES prasībām noslēguma 
izvērtēšana (ex-post) tiek veikta pēc 
programmēšanas perioda beigām (pēc 
2008.gada, ievērojot n+2 principu), līdz 
ar to šobrīd nav iespējams pilnībā 
novērtēt esošā perioda investīciju 
ietekmi uz tautsaimniecību.  

Norādām, ka salīdzinoši īsā esošā 
programmēšanas perioda dēĜ (parasto 
septiĦu gadu laika posma vietā Latvijā 
un citu jauno ES dalībvalstu 
programmēšanas periods ir 3 gadi) nav 
plānots vidēja termiĦa (mid-term) 
izvērtējums, kas uzrādītu galvenos 
problējautājumus, kas būtu jāĦem vērā, 
pārskatot šī perioda SF ieviešanu, kā arī 
plānojot SF un KF apguvi 2007.-
2013.gadu periodā. Tomēr vienlaikus 
informējam, ka šobrīd notiek tematiskā 
izvērtēšana par vairākām tēmām, par 
kurām vienošanās ir panākta ES SF 
tematiskās izvērtēšanas konsultatīvajā 
darba grupā un kas apstiprinātas ES SF 
uzraudzības komitejā.  

Informējam Jūs, ka tematiskās 
izvērtēšanas rezultāti tiks Ħemti vērā, 
izstrādājot operacionālās programmas, 
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2.Atteikties no procentuālā kopējā finanšu 
sadalījuma iezīmēšanas, 

3.Atteikties no ieguldījumu ciešās 
piesaistes vadības institucionālajam 
modelim (vadības ietvars),   

4.Paredzēt, ka institucionālais ietvars un 
finansējuma proporcijas tiks apstiprinātas 
pēc NAP stratēăijā balstītu Operacionālo 
programmu izstrādes un to īstenošanas 
izmaksu aplēsēm, jo tikai tad varēs 
izveidot pilnīgu izpratni par to, kādi 
institucionālie (vadības) un finanšu 
instrumenti nepieciešami konkrēto 
operacionālo programmu ieviešanai. 

kā arī pārrunājot NSID un operacionālo 
programmu saturu konsultācijās ar EK. 

Papildus informējam, ka šobrīd izstrādes 
stadijā ir dokumentācija sākotnējam (ex-
ante) izvērtējumam jaunā 
programmēšanas perioda plānošanas 
dokumentiem. 

III. SaskaĦā ar EK prasībām Eiropas 
Sociālā fonda (turpmāk – ESF) pasākumi 
jāievieš ar atsevišėas operacionālās 
programmas starpniecību, un NSID 
minētais procentuālais sadalījums, kur 
10% finansējuma ir paredzēts veltīt 
cilvēkresursiem, ir pārprasts galvenokārt 
divu iemeslu dēĜ.  

Pirmkārt, investīcijas cilvēkresursos nav 
tikai tās, kur finansējums ieplānots ESF 
ietvaros – investīcijām cilvēkresursos 
paredzēta arī daĜa to investīciju, kas 
Latvijā nokĜūst ar Eiropas Reăionālā 
attīstības fonda (turpmāk – ERAF) 
starpniecību, piemēram, investīcijas 
izglītības infrastruktūrā, investīcijas 
zinātnē, sadarbības tīklu attīstība un 
labākās prakses apmaiĦa, kā arī RAPLM 
konsultācijās ar reăioniem panāktās 
vienošanās ietvaros atbalsts konkrētiem 
investīciju virzieniem, tai skaitā, 
iespējams, bērnudārziem un skolām. 
Tāpēc ir nekorekti norādīt, ka 
cilvēkresursiem paredzēti tikai 10% 
NSID finansējuma.  

Otrkārt, investīcijas infrastruktūrā, kam 
NSID paredzēti 70% finansējuma, ir 
finansiāli ietilp īgākas kā investīcijas, 
piemēram, bezdarbnieku 
pārkvalifikācijā. Papildus jāmin, ka 
saskaĦā ar ES prasībām investīcijas 
infrastruktūrā ar KF starpniecību veido 
vienu trešo daĜu no katras dalībvalsts 
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kohēzijas politikas aploksnes, kas NSID 
ietvaros ir vairāk nekā viena trešdaĜa EK 
piedāvātās aprēėinu metodikas rezultātā. 
Šis nosacījums ir jāievēro arī Latvijai, 
līdz ar to ievērojama daĜa finansējuma 
procentuālā izteiksmē no NSID 
finansējuma ir iezīmēta KF mērėiem un 
minēt 70% investīcijas infrastruktūrā 
pretstatā 10% investīcijām, ko paredzēts 
veikt ar ESF starpniecību, nav korekti. 
Papildus norādām, ka saturiski ERAF 
aptver salīdzinoši vairāk investīciju 
jomas nekā ESF, līdz ar to ERAF 
ietvaros iespējams plānot un īstenot 
salīdzinoši vairāk un salīdzinoši 
daudzveidīgākus pasākumus. 

Jānorāda arī, ka NSID projektā 
norādītais procentuālais sadalījums ir 
indikatīvs un, jau izstrādājot 
operacionālās programmas un redzot 
tajās paredzētos pasākumus, tiks lemts 
par finansējuma sadalījumu absolūtos 
ciparos. Taču, lai atvieglotu iespējamu 
plānošanas dokumentu grozīšanu 
nākotnē, NSID tiks norādīts tikai 
procentuālais finansējuma sadalījums, un 
ir paredzēts, ka par detalizētāku 
finansējuma sadalījumu MK lems 
atsevišėi. 

 

9.  Vispārējs komentārs [SPC Providus 09.12.2005] 

Konkurss “SF plānošanas dokumentu 
2004-2006. gadam sagatavošanas un tajos 
iekĜauto aktivitāšu izvērtējums” ar mērėi 
izvērtēt esošā VPD sagatavošanas procesa 
efektivitāti un identificēto aktivitāšu 
pamatotību, tika izsludināts tikai 2005. 
gada beigās, lai gan VPD un tā 
papildinājums tika apstiprināti jau 2004. 
gada 17. jūnijā.  

Nav Ħemts vērā. 

 
Izvērtēšanas rezultāti tiks Ħemti vērā, 
sagatavojot OP, kā arī konsultācijās ar 
EK par NSID un OP apstiprināšanu 
izmantots kā pamatojums un 
argumentācija pasākumu un aktivitāšu 
izvēlei.  

Sk. NSID projektu. 
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Tā kā pētījuma rezultāti uz NSID 
apstiprināšanas laiku vēl nebūs gatavi, no 
eventuālā izvērtējuma nebūs jēgas, jo tas, 
identificējot problēmas un norādot 
risināmos jautājumus, nevarēs sniegt 
ieguldījumu jaunā programmēšanas 
dokumenta kvalitatīvā sagatavošanā.  

Tāpat konkurss par VPD ieviešanas 
sistēmas efektivitāti izsludināts tikai 2005. 
gada beigās, lai gan jaunais vispārējais 
vadības ietvars, kas aprakstīts, uz 
apstiprināšanu  Ministru kabinetā NSID 
ietvaros tiks virzīts jau 2006. gada 3. 
janvārī.   

10.  Vispārējs komentārs [OzoliĦš Auseklis Skaidris un Minajevs 
Arkādijs 12.12.2005] 

Latvijas Republikas iedzīvotāju veselības 
aprūpe un sociālais nodrošinājums 2007.-
2013.gadu periodā. Nacionālās stratēăijas 
projekts. 

1.Pamatnostādnes 

1.1.Pievienojamies SVID paustajām 
domām, ka: 

-Iedzīvotāju veselības stāvoklis no dienas 
uz dienu pasliktinās; 

-Veselības aprūpe un medicīniskā 
palīdzība kĜūst mazāk pieejamas; 

-Praktiski zudusi profilakse; 

-Trūkst perspektīva plāna izejai no 
patreizējās situācijas; 

-Nepārtrauktās „reformas” neefektīvi tiek 
tērēti lieli l īdzekĜi; 

-Veselības un Labklājības ministriju un 
daudzo valstu aăentūru bezatbildība par 
darba rezultātiem un tērēto līdzekĜu 
efektivitāti. 

1.2.Sociālajā aprūpē dominē nevis 
iedzīvotāju labklājības paaugstināšana, bet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nav Ħemts vērā. 

Sk. NSID projektu. 
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tikai atsevišėu pabalstu un dotāciju sadale. 
TRūkst perspektīva plāna par pensiju 
politiku nākotnē. 

1.3.Esam gatavi veikt projektus zemāk 
minēto problēmu risinājumiem izstrādājot 
jaunus vai uzlabojot esošos normatīvos 
dokumentus un dodot pasākumu 
realizācijas plānus. 

2.Pamatprasību realizācija 

2.1.Vispārējs pārskats par esošo stāvokli 
un nepieciešamajiem pasākumiem Eiropas 
sociālās hartas realizācijai Latvijas 
Republikā. 

2.2. Vispārējs pārskats par esošo stāvokli 
un nepieciešamajiem pasākumiem Eiropas 
sociālās un medicīnas palīdzības 
konvencijas realizācijai Latvijas 
Republikā. 

2.3. Veselības aprūpes sistēmas kardināla 
izmaiĦa pārejot uz sabiedriskām slimo 
kasēm un likvidējot šajā nozarē valsts 
aăentūras. Slimokases jāveido gan pēc 
arodiem, iesaistot  arodbiedrības, gan pēc 
teritoriāliem principiem, iesaistot 
pašvaldības. 

2.4.Valsts pensiju sistēma. Jāizveido 
vienkārša, visiem saprotama pensiju 
aprēėināšanas kārtība. Pensiju 
uzkrājumiem jābūt drošiem, tos uzticot kā 
kredītus pašvaldībām, kuras par 
uzkrājumiem garantē ar saviem 
īpašumiem. 

3.Detalizēti projekti veselības aprupē 

3.1.Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
reorganizēšana. Pāreja no palīdzības 
brigāžu izsaukšanas un ziĦojumu par 
cietušā veselības stāvokli. Maldīgu ziĦu 
sniegšanas gadījumi sodāmi administratīvā 
kārtā. Medicīnas personāla apmācība 

 
Priekšlikums neatbilst NSID 
kompetencei. 
 
 
Nav Ħemts vērā. 
 
NSID nenosaka projektu īstenotājus. 
 
 
 
 
Nav Ħemts vērā.  
 
SaskaĦojot ar VeM komentārs nav Ħemts 
vērā. Priekšlikums neatbilst NSID 
kompetencei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nav Ħemts vērā. 
 
Priekšlikums neatbilst NSID 
kompetencei. 
 
 
 
 
Nav Ħemts vērā. 
 
Priekšlikums neatbilst NSID 
kompetencei. 
 
 
 
Nav Ħemts vērā. 
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protokolu par administratīviem 
pārkāpumiem noformēšana. Sodu 
ievākšanas kārtība. Palīdzības brigāžu 
izmantošana kā maksas pakalpojums. 

3.2.Iedzīvotāju zināšanu uzlabošanu par 
neatliekamo pirmārsta palīdzību. 

3.3.Profilakses pasākumi veselības aprūpē. 

3.4.Represīvie pasākumi iedzīvotāju 
aizsardzībai pret slimniekiem ar bīstamām 
infekcijām, piemēram, multirezistento 
tuberkolozi. 

3.5.Turpmākie Veselības ministrijas 
uzdevuni: 

-Kadru sagatavošana; 

-Katastrofu medicīna; 

-Bīstamo infekciju slimo profilakse un 
ārstēšana; 

-Psihiski slimo ārstēšana; 

-Tiesu medicīna; 

-Slimokasu uzticības ārsti. 

3.6.Ārstu datorizētas sertifikācijas 
algoritms un programma. 

3.7.Pāreja uz digitālo iedzīvotāju veselības 
stāvokĜa uzskaiti. 

3.8.Pāreja uz slimnieku veselības stāvokĜa 
digitālo konktroli 

4.Sociālā palīdzība 

4.1.Jauns pensiju likums 

4.2.Palīdzība politiski represētajām 
personām 

4.3.Sanatoriju un rehabilitācijas iestāžu 
darbības uzlabošana. 

 
NSID neiekĜauj projektus. 
 
 
 
Nav Ħemts vērā. 
 
Priekšlikums neatbilst NSID 
kompetencei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nav Ħemts vērā. 
 
Priekšlikums neatbilst NSID 
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kompetencei. 
 
 
ĥemts vērā. 
 
Priekšlikums iekĜauts jau sākotnējā 
NSID redakcijā. 

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

Aicinām visā dokumenta tekstā lietot 
terminu „sociālās atstumtības riskam 
pakĜautās iedzīvotāju grupas”, nevis 
„sociālās atstumtības riska grupas” vai 
tamlīdzīgi. 

ĥemts vērā.  
Redakcionāli precizēts NSID teksts. 

Sk. NSID projektu. 

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

Runājot par invalīdiem, aicinām izmantot 
kādu no šiem terminiem: „invalīds”, 
„cilv ēks ar invaliditāti”, „persona ar 
invaliditāti”, „personas ar dažādiem 
invaliditātes veidiem”, nevis „persona ar 
īpašām vajadzībām”. 

ĥemts vērā.  

Redakcionāli precizēts NSID teksts 
atbilstoši kontekstam. 

Sk. NSID projektu. 

13.  Vispārējs komentārs [SM 05.12.2005 Nr.03-04-2/607]  

Visā noteikumu tekstā novēršamas 
gramatiskas kĜūdas un tehniskas 
neprecizitātes (taisnstūris pēc 381.punkta, 
449.punkta 3.rindā – „nepamierinošā” 
u.c.); 

ĥemts vērā. 
Iespēju robežās novērstas gramatiskas 
kĜūdas un tehniskas neprecizitātes. 

Sk. NSID projektu. 

14.  Vispārējs komentārs [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

NSID šobrīd atstāj strukturāli 
neviendabīga dokumenta iespaidu ar 
savstarpēji cieši nesaistītām galvenajām 
sadaĜām (situācijas analīze – stratēăija - 
operacionālo programmu apraksts), jo: 

(a) .Ir vērojamas vismaz 3 atšėirīgas 
pieejas situācijas analīzes apakšsadaĜu 
sagatavošanā: (1)īss ievads un situācijas 
vispārējs raksturojums, darbības virzienu 
uzskaitījums, galvenās problēmas; 

Nav Ħemts vērā.  

 
NSID analīzes sadaĜa ir iespējami 
unificēta visām nozarēm un atbalsta 
virzieniem. Nenoliedzam nevienveidīgas 
informācijas esamību, taču FM kā SF 
vadošā iestāde strādā ar to informāciju, 
ko nozaru ministrijas objektīvu un 
subjektīvu apstākĜu dēĜ var un spēj 
piedāvāt.  

 

Sk. NSID projektu. 
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2)izvērsts un detalizēts situācijas 
raksturojums ar piemēriem, statistiku un 
grafikiem, problēmu uzskaitījums; 
3)ievads ar situācijas raksturojumu, 
informācija par paveikto esošajā 
programmēšanas periodā, galvenajām 
problēmām), kas būtiski apgrūtina 
dokumenta izskatīšanu un nesniedz pilnībā 
objektīvu pamatojumu par nepieciešamību 
sniegt atbalstu dokumentā noteiktajām 
jomām un virzieniem. Aicinām izmantot 
vienotu struktūru visās sadaĜās atbilstoši 
izstrādātāju metodikai, kurā - iespēju 
robežās - noteikti ir iekĜaujama informācija 
par esošā programmēšanas perioda 
līdzšinējo struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda apguvi, tādējādi secinot, kurām 
tautsaimniecības nozarēm un jomām būtu 
arī turpmāk jānovirza ES finanšu resursi, 
kā arī nosakot jaunas jomas, kur ES 
finanšu līdzekĜi līdz šim vēl nav ieguldīti, 
bet būtu jānovirza, lai risinātu kompleksu 
problēmas risināšanu 

(b) Nav vērojama vienota un sistemātiska 
pieeja statistiskās informācijas 
izmantošanā - tiek izmantoti dati pat par 
1997.gadu (264.r.) vai 2002.gadu (138.r.), 
bet ne vēlākiem gadiem; nav noteikti 
konkrēti gadi, par kuriem noteikti ir 
jāsniedz statistika (pēdējais izmantotais 
gads atšėiras no 2003. līdz 2005.gada 
1.ceturksnim); pārsvarā nav vērojama 
tendenču -dinamikas- atspoguĜošana, bet 
balstīšanās uz 1 statistisko rādītāju par 1 
gadu, kas pieĜauj izdarīto secinājumu 
apstrīdēšanu. Ierosinām izmantot vienotu 
pieeju, nosakot vismaz 3 gadus statistikas 
izmantošanai (piemēram, 2000., 2002. un 
2004.), kas Ĝautu parādīt attīstības 
tendences jomā, tādējādi objektīvi 
pamatojot tekstuālo informāciju. Aicinām 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka Finanšu Ministrija 
pārbaudīs datus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analoăiska ir arī situācija attiecībā par 
statistikas informācijas norādīšanas 
bāzes gadu. FM ir aicinājusi norādīt 
iespējami jaunāko informāciju (2004.g.), 
taču ne vienmēr tas ir iespējams. Iespēju 
robežās šī informācija tiks precizēta 
NSID saskaĦošanas laikā. 
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grafiskos attēlus (1-2 katrā apakšsadaĜā) 
izmantot visās apakšsadaĜās, kas padarīs 
NSID strukturāli sakārtotāku. Lai 
izvairītos no NSID apjoma palielināšanas, 
grafiskie attēli var tikt pievienoti 
pielikumā. 

(c) Tiek izmantota atšėirīga pieeja atsauču 
izmantošanā par tiesisko un stratēăisko 
dokumentu pamatu – dažviet pilna 
informācija (nosaukums, gads, galvenā 
informācija u.c.) par dokumentu vai tiesību 
aktu tiek sniegta tekstā, dažviet tā tiek 
parādīta atsaucē. Ierosinām izmantot 
vienotu pieeju, dokumenta nosaukumu 
liekot atsaucē, bet tekstā ievietojot tikai 
nepieciešamo informāciju, kas pamato 
problēmu vai darbības virzienu. 

(d) Situācijas analīzē sniegtā informācija 
daudzviet nav saistīta ar informāciju, kas 
ietverta SVID vai Operacionālo 
programmu sadaĜā. Lūdzam veikt sadaĜu 
salīdzinošo pārbaudi un saturiski 
papildināt ar iztrūkstošo informāciju 
atbilstoši sadaĜas specifikai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĥemts vērā.  
Iespēju robežās unificēts atsauču 
noformējums. 

 

 

 

 

 

 

Nav Ħemts vērā. 
Analīzes sadaĜa aptver plašāku 
informācijas apjomu (teorētiski visas tās 
jomas, ko iespējams līdzfinansēt ar SF 
un KF), savukārt SVID ietver sevī 
koncentrētu pārskatu par būtiskākajiem 
analīzē ietvertajiem aspektiem atbalsta 
jomu griezumā. OP apraksta sadaĜā 
nosaukti virzieni, kurus paredzēts 
līdzfinansēt SF un KF ietvaros. 

15.  Vispārējs komentārs [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Iebilstam pret pašreiz NSID izmantoto 
pieeju, kad informācija par Latvijas 
reăioniem pamatā tiek sniegta tikai 
2.5.sadaĜā (Situācijas analīzē pieejas ir Ĝoti 
atšėirīgas – no konkrētu piemēru un 
tendenču pieminēšanas līdz pilnīgai 
ignorēšanai). Uzskatām, ka informācija ir 

Nav Ħemts vērā.  
 

NSID teritoriju līdzsvarotu attīstību 
uzsver kā vienu no horizontālajām 
prioritātēm, līdz ar to šādas prioritātes 
pamatojumam 2.5.sadaĜā koncentrēta 
informācija par teritoriju attīstību.  

Sk. NSID projektu. 
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jāintegrē visās situācijas analīzes 
apakšsadaĜās, pretējā gadījumā, lai arī 
NSID tiek minēta nozīmīgā atšėirība 
attīstībā starp Rīgas reăionu (īpaši Rīgu) 
un pārējo valsts teritoriju, pastāv risks 
ministrijām to neĦemt vērā, strādājot pie 
operacionālo programmu padziĜinātas 
sagatavošanas. 

Lai iedzīvinātu šīs prioritātes 
pielietošanu ikviena OP pasākuma 
plānošanā un ieviešanā, nozaru 
ministrijas ir lūgtas sadarbībā ar RAPLM 
un vietējām pašvaldībām OP pasākumu 
aprakstos īpaši izklāstīt pasākumu 
ietekmi uz reăionālo attīstību.   

 

Sanāksmē panākta vienošanās, ka 
anotācijā tiks norādīts kur NSID tekstā ir 
reăionālais griezums. 

16.  Vispārējs komentārs [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām izvairīties no abstraktas vai plaši 
traktējamas informācijas un vārdu 
izmantošanas („pašlaik”, „nākotnē” (jo 
dokuments būs spēkā līdz 2013.gadam) 

ĥemts vērā. 
 

Iespēju robežās dokumentā izslēgti vārdi 
„šobrīd”, „pašlaik”, utml. 

Sk. NSID projektu. 

17.  Vispārējs komentārs [Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

Ietvardokumentā metodoloăiski nav 
skaidrs pa sadaĜām kāda veida dokuments 
tas ir domāts. Ir sadaĜas, kurās ir diezgan 
liela detalizācijas pakāpe (norādot jau 
konkrētas aktivitātes ar  kvantitatīviem 
rādītājiem), savukārt citas sadaĜas ir 
sagatavotas diezgan stratēăiski un 
vispārīgi analizējot valsti kopumā. 

Nav Ħemts vērā.  
 

NSID ir politikas plānošanas dokuments 
SF un KF apguvei. Atbilstoši MK 
Kārtības rullim politikas plānošanas 
dokumentu klasifikācijā tā ir programma 
– nosaka rīcības virzienus, galvenos 
uzdevumus un sasniedzamos rezultātus.  

FM uzskata, ka NSID projekta saturs 
atbilst programmai noteiktajām 
prasībām. OP savukārt tiks izstrādāti kā 
rīcības plānošanas dokumenti politikas 
īstenošanai noteiktās jomās. 

Sk. NSID projektu. 

18.  Vispārējs komentārs [Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

Ietvardokumenta projekta apskatītās 
tēmas, sastādītas sistemātiski, taču 
aplūkojot katru nozari atsevišėi vietām 
grūti uztvert kopīgo domu (piemēram, 
virsraksts neatspoguĜo saturu), jo vienas 
nozares ietvaros notiek „lēkāšana” pa 
tēmām. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Netiek norādīti konkrēti piemēri, kur 
sadaĜas virsraksts neatbilst tajā 
ietvertajam saturam. 

Sk. NSID projektu. 
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19.  Vispārējs komentārs [Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

ěoti būtiska dokumenta „problēma” ir tā, 
ka lielākā daĜa minēto konkrēto piemēru 
atspoguĜo tikai Rīgu, vai tai piegulošo 
apkārtni, aizmirstot pārējos reăionus. Tādā 
veidā nav saprotams kādā veidā tiks 
īstenota reăionālās attīstības politika- kādi 
būs ieviešanas instrumenti. 

Nav Ħemts vērā.  
 

NSID teritoriju līdzsvarotu attīstību 
uzsver kā vienu no horizontālajām 
prioritātēm. Papildus sk. komentāru 
IzziĦas 15.punktā. 

 

Sk. NSID projektu. 

20.  Vispārējs komentārs [Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

Lūdzam visā dokumentā sadaĜu 
nosaukumos lietotā termina vietā „darba 
spēks” lietot terminu „cilvēkresursi” . 

Nav Ħemts vērā.  
 

Termins „Darba spēks” ietver noteiktu 
cilvēkresursu daĜu - ne vienmēr 
cilvēkresursi NSID tiek skatīti kā viens 
no ražošanas resursiem, kur jēdziens 
„darba spēks” varētu tikt pielīdzināts 
jēdzienam „cilvēkresursi”.  

Sk. NSID projektu. 

21.  Vispārējs komentārs [RPRAP 15.12.2005 Nr.77-05] 

RPRAP un NRRAA izskatījušas 
Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 
(turpmāk – NSID) 2007. – 2013. gadu 
periodam projektu un izsaka priekšlikumu 
dokumenta projektā iekĜaut kā svarīgas 
Rīgas plānošanas reăiona prioritātes:  

–Izglītība un kultūra, uzsvaru liekot uz 
vispārizglītojošām skolām, protams, Ħemot 
vērā arī pirmskolas izglītību; 

–Atkritumi un vide, jo atkritumu 
apsaimniekošana, notekūdeĦi (t.sk. lietus 
ūdeĦi) un vides problēmas kĜūst arvien 
aktuālākas pieaugot iedzīvotāju dzīves 
līmenim valstī;     

–Transporta infrastruktūra, uzsvaru liekot 
uz pašvaldību ceĜu (C kategorija) 
atjaunošanu u.c.    

DaĜēji Ħemts vērā. 
 
SaskaĦošanas sanāksmes rezultātā 
panākta vienošanās, ka RAPLM šos 
priekšlikumus izskatīs plānojot 
operacioālās programmas. Priekšlikums 
neatbilst NSID kompetencei. 
 

Sk. NSID projektu. 

22.  Attēls Nr.1 (pēc 16.rindkopas) [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām dzēst 1.attēlu kā neko 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

Sk. NSID projektu. 
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neizsakošu vai arī papildināt tukšos blokus 
ar konkrētiem dokumentu nosaukumiem. 
Attēls parāda tikai struktūru, kas aprakstīta 
jau 16. un 17.rindkopā. 

 

SaskaĦošanas sanāksmes rezultātā 
panākta vienošanās, ka 1. attēls tiek 
saglabāts NSID tekstā. Tiek dzēsta NSID 
17. rindkopa, kas ir 1. attēlu 
paskaidrojošā rindkopa. 

23.  23. rindkopa 
KSV identificē nepieciešamību risināt 
pilsētu un lauku teritoriju specifiskās 
problēmas kā horizontālo tēmu. KSV arī 
nosaka galvenos stratēăiskos virzienus 
teritoriālajai sadarbībai – pārrobežu, 
starpvalstu un starpreăionu līmeĦos. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt rindkopu, izsakot to 
sekojošā redakcijā: „KSV nosaka 
nepieciešamību risināt reăionu, pilsētu un 
lauku teritoriju….”  

Pamatojums - Atbilstība KSV. 

ĥemts vērā.  

 
Redakcionāli precizēts NSID teksts. 

KSV nosaka nepieciešamību risināt reăionu, 
pilsētu un lauku teritoriju specifiskās 
problēmas kā horizontālo tēmu. KSV arī 
nosaka galvenos stratēăiskos virzienus 
teritoriālajai sadarbībai – pārrobežu, 
starpvalstu un starpreăionu līmeĦos. 

24.  24. rindkopa 
NSID ir politikas plānošanas dokuments, 
kas nosaka kopējo ES struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda apguves stratēăiju, 
nodrošina koordināciju starp fondiem un 
OP. NSID attiecas uz SF un KF 
finansējumu, kas Latvijai kā 
Konverăences mērėa (mērėa 1.) 
teritorijai būs pieejams 2007.-2013. gada 
finansēšanas periodam (ar izmantošanas 
periodu 2013 + n gadi, atbilstoši regulās 
noteiktajam). NSID neattiecas uz SF 
finansējumu, kas Latvijai būs pieejamas 
saskaĦā ar ES Kohēzijas politikas 
Teritoriālās sadarbības mērėi (mērėi 3.). 
NSID sastāv no divām prinicipiālajām 
sadaĜām: 

- stratēăiskā daĜa, kas pamato prioritāšu 
izvēli un  

- operacionālā daĜa, kas apraksta 
ieviešanas/ koordinācijas mehānismus, 
OP skaitu. 

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

Ierosinām teikumi izteikt sekojošā 
redakcijā: „NSID neattiecas uz Eiropas 
Reăionālās attīstības fonda finansējumu, 
kas Latvijai būs pieejams saskaĦā ar ES 
Kohēzijas politikas Mērėi 3 „Teritoriālā 
sadarbība”. Teritoriālā sadarbība tiks 
īstenota, sagatavojot OP: pārrobežu 
sadarbības (tiešā pārrobežu sadarbība ar 
iekšējām un ārējām robežām); 
transnacionālās sadarbības (Baltijas jūras 
reăiona programma); starpreăionālās 
sadarbības (sadarbība visas Eiropas 
Savienības teritorijā). Atbildīgā institūcija 
par teritoriālo sadarbību Latvijā ir 
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrija. 

ĥemts vērā.  
 

Redakcionāli precizēts NSID teksts. 

NSID ir politikas plānošanas dokuments, kas 
nosaka kopējo ES struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda apguves stratēăiju, 
nodrošina koordināciju starp fondiem un OP. 
NSID attiecas uz SF un KF finansējumu, kas 
Latvijai kā Konverăences mērėa (mērėa 1.) 
teritorijai būs pieejams 2007.-2013. gada 
finansēšanas periodam (ar izmantošanas 
periodu 2013 + n gadi, atbilstoši regulās 
noteiktajam). NSID neattiecas uz Eiropas 
Reăionālās attīstības fonda finansējumu, kas 
Latvijai būs pieejams saskaĦā ar ES 
Kohēzijas politikas Mērėi 3 „Teritoriālā 
sadarbība”. Teritoriālā sadarbība tiks 
īstenota, sagatavojot OP: pārrobežu 
sadarbības (tiešā pārrobežu sadarbība ar 
iekšējām un ārējām robežām); 
transnacionālās sadarbības (Baltijas jūras 
reăiona programma); starpreăionālās 
sadarbības (sadarbība visas Eiropas 
Savienības teritorijā). Atbildīgā institūcija 
par teritoriālo sadarbību Latvijā ir 
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrija. NSID sastāv no divām 
principiālajām sadaĜām: 

- stratēăiskā daĜa, kas pamato prioritāšu 
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izvēli un  

- operacionālā daĜa, kas apraksta ieviešanas/ 
koordinācijas mehānismus, OP skaitu. 

25.  26. rindkopa 
NSID sagatavo Latvija, apstiprina EK. 
NSID sagatavošanas koordināciju ir 
uzĦēmusies Finanšu ministrija. NSID ir 
sagatavots, Ħemot vērā Nacionālo 
attīstības plānu, Latvijas nacionālo 
Lisabonas programmu. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt saistošo dokumentu 
uzskaitījumu ar Latvijas izaugsmes 
modeli, kas ir apstiprināts Saeimā.  

Latvijas izaugsmes modelis pašreiz ir 
vienīgais ilgtermiĦa vīzijas dokuments, kas 
ir apstiprināts Saeimā š.g. 26.oktobrī un 
tādējādi ir saistošs visām institūcijām. 

ĥemts vērā.  
Papildināts politikas plānošanas 
dokumentu uzskaitījums. 

NSID sagatavo Latvija, apstiprina EK. NSID 
sagatavošanas koordināciju ir uzĦēmusies 
Finanšu ministrija. NSID ir sagatavots, 
Ħemot vērā konceptuālo dokumentu 
“Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā 
vietā”, Nacionālo attīstības plānu, Latvijas 
nacionālo Lisabonas programmu. 

26.  28. rindkopa 
Atbilstoši vispārējās regulas projektam, 
katra OP iekĜauj: 

- situācijas analīzi; 

- prioritāšu izvēles pamatojumu; 

- sasniedzamo mērėu kvantifikāciju; 

- finanšu plānu, t.sk. provizoriskais 
finansējuma sadalījums atbilstoši 
atbalsta jomām; 

- koordinācijas starp SF/KF un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
un Eiropas Zivsaimniecības fonda 
darbībām nodrošināšana; 

- OP ieviešanas nosacījumus; 

- lielo projektu sarakstu; 

- cita informācija, kas norādīta regulās. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Uzskatām, ka OP struktūra ir jāpapildina 
ar sadaĜu par finanšu izmantošanu OP 
skartajās jomās un virzienos 2004.-
2006.programmēšanas periodā reăionālā 
griezumā (izmantotais un plānotais 
finansējums, kur tas ir iespējams) 

Informācija par finanšu izlietojumu 
iepriekš palīdzētu plānot finanšu 
sadalījumu pa virzieniem un reăioniem, 
Ħemot vērā līdz šim ieguldīto finansējumu. 
Tas nodrošinātu pārskatāmību un 
kvalitatīvu līdzekĜu plānošanu. 

Nav Ħemts vērā.  
 

Rindkopa apraksta tiesību aktos 
paredzēto OP kompetenci. 

Ievērojot NSID kā politikas plānošanas 
dokumenta stratēăisko raksturu, 
uzskatām, ka nebūtu piemēroti tajā 
atsaukties uz pagaidām nepabeigta 
procesa (2004.-2006.g. SF apguves) 
rezultātiem kādā fiksētā laikā.  

Finansējuma iezīmēšanu reăioniem 
NSID (reăionu kvotas) uzskatām par 
nepiemērotu mehānisku SF apguves 
īstenošanai un reăionu sociālekonomisko 
rādītāju izlīdzināšanai. Tā vietā NSID 
uzsvērta teritoriju līdzsvarota attīstība kā 
horizontāla prioritāte, šo principu 
iestrādājot ikvienā SF un KF 
līdzfinansētajā pasākumā.  

 

Atbilstoši vispārējās regulas projektam, katra 
OP iekĜauj: 

- situācijas analīzi; 

- prioritāšu izvēles pamatojumu; 

- sasniedzamo mērėu kvantifikāciju; 

- finanšu plānu, t.sk. provizoriskais 
finansējuma sadalījums atbilstoši atbalsta 
jomām; 

- koordinācijas starp SF/KF un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un 
Eiropas Zivsaimniecības fonda darbībām 
nodrošināšana; 

- OP ieviešanas nosacījumus; 

- lielo projektu sarakstu; 

- cita informācija, kas norādīta regulās. 

27.  31. rindkopa 
Latvijā šobrīd ir 26 rajonu pašvaldības 
un 530 vietējās pašvaldības, to skaitā 53 
rajona pilsētas un 7 republikas pilsētas, 
444 pagastu pašvaldības un pēdējos 
gados ir izveidoti 26 novadi ar tajos 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt rindkopu, izsakot to 
sekojošā redakcijā: „Plānošanas 
vajadzībām valstī 2002.gadā ir izveidoti 5 
plānošanas reăioni – Kurzemes, Latgales, 
Rīgas, Vidzemes un Zemgales.”  

ĥemts vērā. 
Papildināta rindkopa piedāvātajā 
redakcijā. 

Latvijā šobrīd ir 26 rajonu pašvaldības un 
530 vietējās pašvaldības, to skaitā 53 rajona 
pilsētas un 7 republikas pilsētas, 444 pagastu 
pašvaldības un pēdējos gados ir izveidoti 26 
novadi ar tajos ietilpstošajām teritoriālajām 
vienībām. Plānošanas vajadzībām valstī 
2002.gadā ir izveidoti 5 plānošanas reăioni – 
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ietilpstošajām teritoriālajām vienībām. Papildinājums ir nepieciešams, jo turpmāk 
tekstā pamatā tiek sniegta informācija par 
reăioniem, kas nesniedzot skaidrojošu 
informāciju sākumā, var maldināt. 

Aicinām RAPLM papildināt ar 
informāciju par paredzamajiem 
administratīvajiem reăioniem. 

Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un 
Zemgales. 

28.  34. rindkopa 
Dzimstības procesos 2002. - 2003. gadā 
bija vērojamas nelielas pozitīvas 
tendences, taču 2004. gadā jaundzimušo 
skaits bija 20,3 tūkstoši jeb gandrīz par 
700 bērniem mazāk nekā 2003. gadā. Uz 
1000 iedzīvotājiem dzimstības līmenis 
samazinājās par 2,2 %. Summārais 
dzimstības koeficients (vidējais bērnu 
skaits, kas varētu piedzimt sievietei viĦas 
dzīves laikā, saglabājoties attiecīgā gada 
dzimstības līmenim) 2004. gadā 
samazinājās salīdzinājumā ar 2003. gadu 
par 3,8 % un bija tikai 1,24. Pašlaik 
dzimstības koeficients tikai nedaudz 
pārsniedz pusi no lieluma (2,1 - 2,2), kas 
nepieciešams paaudžu nomaiĦai. Zemie 
dzimstības rādītāji Latvij ā nākotnē 
novedīs pie ievērojamas darbaspēka 
resursu samazināšanās. 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

Papildināt uzskaitot iemeslus zemajai 
demogrāfiskajai situācijai, piemēram, 
vecāku ekonomiskās nestabilitātes izjūta, 
nepieciešamās infrastruktūras neesamība 
un nepieejamība, nestabila tiesiskā vide 
(pabalstu un pensiju likumu biežie 
grozījumi). 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

Rindkopa apraksta demogrāfisko 
situāciju un tendences valstī, taču ne visi 
cēloĦi var tikt novērsti ar SF palīdzību.  

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka Labklājības ministrija 
sniedz rindkopas redakciju. 

Dzimstības procesos 2002. - 2003. gadā bija 
vērojamas nelielas pozitīvas tendences, taču 
2004. gadā jaundzimušo skaits bija 20,3 
tūkstoši jeb gandrīz par 700 bērniem mazāk 
nekā 2003. gadā. Uz 1000 iedzīvotājiem 
dzimstības līmenis samazinājās par 2,2 %. 
Summārais dzimstības koeficients (vidējais 
bērnu skaits, kas varētu piedzimt sievietei 
viĦas dzīves laikā, saglabājoties attiecīgā 
gada dzimstības līmenim) 2004. gadā 
samazinājās salīdzinājumā ar 2003. gadu par 
3,8 % un bija tikai 1,24. Pašlaik dzimstības 
koeficients tikai nedaudz pārsniedz pusi no 
lieluma (2,1 - 2,2), kas nepieciešams 
paaudžu nomaiĦai. Zemie dzimstības rādītāji 
Latvijā nākotnē novedīs pie ievērojamas 
darbaspēka resursu samazināšanās. 
Iespējamie zemās dzimstības iemesli ir 
vecāku ekonomiskās nestabilitātes izjūta, 
nepieciešamās infrastruktūras neesamība un 
nepieejamība, nestabila tiesiskā vide. 

29.  2.1.4. sadaĜa „Vides un dabas resursu 
kvalitāte” (sākot ar 37.rindkopu) 

[PDF 09.12.2005] 

SadaĜā ir Ĝoti šaurs un neapmierinošs 
skatījums uz vides kvalitāti un dabas 
resursiem, kas nedod pilnīgu priekšstatu 
par situāciju, tendencēm un problēmām. 
Pašlaik ir tikai apraksts par ūdens 
resursiem, gaisa kvalitāti un bioloăisko 
daudzveidību (sadaĜa 2.1.5.).  

SadaĜa ir jāpapildina ar informāciju par: 

-augsnes piesārĦojumu, ekoloăisko pēdu, 
atkritumiem, eko-efektivitāti, resursu 

DaĜēji Ħemts vērā 
 

SaskaĦošanas sanāksmē Vides ministrija 
norāda, ka komentārā ietvertā 
informācija jau ir iekĜauta pie 
attiecīgajām sadaĜām. Tiek panākta 
vienošanās, ka Vides ministrija vienojas 
ar vides organizācijām un sniedz Finanšu 
ministrijai papildinātu NSID 2.1.4. 
sadaĜas redakciju. 

 

Jauna rindkopa aiz 45.rindkopas 

Latvijā, agrākās politiskās un ekonomiskās 
saimniekošanas rezultātā, ir saglabājušās 
pamestas un piesārĦotas teritorijas. 
Mainoties zemes īpašumtiesībām un 
likvidējoties piesārĦojuma radītājiem, 
daudzos 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 
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plūsmas rādītājiem u.tml.;  

-to, ka emisiju samazinājuma jomā Latvija 
ir neapšaubāmi vadošā valsts Eiropā, 
tomēr rezultāti kravu pārvadājumu jomā 
un sadzīves atkritumu samazināšanā ir 
slikti;  

-to, ka ir nepieciešams veikt pasākumus to 
pilsētu gaisa kvalitātes uzlabošanai, kurās 
ir vērojams sezonāls PM10 un slāpekĜa 
dioksīda pieĜaujamo normatīvu 
pārsniegums; 

-termiĦiem, līdz kuriem ir jāievieš ES 
prasības komunālo notekūdeĦu attīrīšanas 
jomā, ūdens baseinu apsaimniekošanā, 
atkritumu izgāztuvju slēgšanā.  

-par monitoringa stacijām un citiem ŪSD 
ieviešanai nepieciešamās infrastruktūras 
elementiem. 

 

NSID tiek ietverta tikai tā informācija, 
kas pamato ES finansējuma piesaisti 

 

Par sadzīves atkritumiem – sk.sadaĜu par 
infrastruktūru 

 

 

 

 

attīrīšanai (sanācijai). 

 

Papildināt ar jaunu 46.paragrāfu šādā 
redakcijā: 

”Gaisa piesārĦojums ir vides faktors, kas 
būtiski ietekmē iedzīvotāju veselību. Gaisa 
piesārĦojums ietekmē plaušu un elpošanas 
ceĜu slimību īpatsvara pieaugumu. 
Lielpilsētas autotransports pēc dažu 
piesārĦojošo vielu emisijas kopapjoma ir 
kĜuvis par nozīmīgu piesārĦojuma avotu. Arī 
rūpniecisko objektu radītie izmeši  un 
pārrobežu piesārĦojums tikai situāciju padara 
sliktāku.” 

 

30.  41. rindkopa 
Salīdzinot ar 1990.gadu, kurš Eiropas 
Savienības gaisa aizsardzības politikā 
tiek pieĦemts par bāzes gadu, notikusi 
ievērojama gaisu piesārĦojošo vielu 
emisiju samazināšanās (skatīt 2.14. att.). 
Latvijā laika periodā no 1990. līdz 2003. 
gadam kopējās sēra dioksīda emisijas ir 
samazinājušās par 92%, oglekĜa dioksīda 
– 60%, metāna – 49%, vienvērtīgā 
slāpekĜa oksīda – 61%, slāpekĜa oksīda – 
47%, oglekĜa oksīda – 44%, nemetāna 
gaistošo organisko savienojumu – 34%, 
galvenokārt pateicoties Latvijas 
ekonomikas pārstrukturizācijai, 
energoefektivitātes palielināšanai, 
pārejai uz ekoloăiski tīrākiem kurināmā 
veidiem, piemēram, no mazuta uz 
dabasgāzi, un ieviešot Eiropas 
Savienības vides aizsardzības politiku.  

42. rindkopa 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Analīzi ieteicams papildināt ar informāciju 
par to, ka nozīmīgs atmosfēru piesārĦojošo 
emisiju avots joprojām ir pilsētu 
siltumapgādes ražojošie uzĦēmumi. 

Kaut gan kopumā valstī sēra dioksīda 
emisijas ir samazinājušās, tieši 
siltumapgādē izmantotā kurināmā dēĜ 
atsevišėās pilsētās, piemēram, Ventspilī, tā 
joprojām ir būtiska problēma – pusi no 
kopējām kaitīgo vielu emisijām veido sēra 
dioksīda izplūdes, kas rodas, lietojot 
mazutu kā kurināmo siltumapgādē. 

DaĜēji Ħemts vērā. 

 
SaskaĦošanas sanāksmes rezulātā tiek 
panākta vienošanās -VidM sniegs 
Kurzemes attīstības padomes iesniegtā 
priekšlikuma redakciju NSID tekstā. 

 

Savukārt, VidM norāda, ka: 

Ventspilī sēra problēma (95% 
samazinājums) tiek risināta šī plānošanas 
perioda ietvaros  - KF projekts, citās 
pilsētās – ERAF (2004 -2006) nacionālā 
programma  EM pārziĦā 

Sk. NSID projektu. 
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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.  

43. rindkopa 
Transporta radītās emisijas 2003. gadā 
sastādīja 35% no kopējām CO2 emisijām 
gaisā, 0,6% no kopējām CH4, 6,9% no 
kopējām N2O, 57,6% no kopējām NOx, 
26,5% no kopējām CO, 14% no kopējām 
NMGOS un 10,6% no kopējām SO2 
emisijām. 

31.  46. rindkopa 
Latvijā līdz šim reăistrēti 27,7 tūkst. 
augu un dzīvnieku sugu, no tām 907 
sugas novērtētas kā tādas, kurām 
nepieciešama īpaša aizsardzība un ir 
iekĜautas Latvijas Sarkanajā grāmatā . 
Latvijā izveidota īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju sistēma.   

47. rindkopa 
Latvijā patlaban ir 632 īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas (t. sk. 295 
dabas pieminekĜi), kas aizĦem 783 tūkst. 
ha jeb 12,1% Latvijas sauszemes 
teritorijas, neskaitot ZiemeĜvidzemes 
biosfēras rezervātu. Ir izveidoti 649 
mikroliegumi, kuru kopējā platība ir 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām iekĜaut punktu par bioloăiski 
vērtīgajām teritorijām ārpus Īpaši 
aizsargājamajām teritorijām. Ierosinām 
pārdomāt sadaĜas „Kultūrvēsturiskās 
ainavas/vērtības” izveidi, ietverot 
informāciju par kultūrvēsturisko teritoriju 
un ainavu daudzveidību. 

IekĜautā informācija nav visaptveroša 
attiecībā uz sadaĜas nosaukumu. 

ĥemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka Kurzemes attīstības 
padomes komentārs tiek Ħemts vērā, un 
Kurzemes attīstības padome elektroniski 
sniegs jauniekĜaujamā rindkopas 
redakciju VidM un sadarbībā tiks 
izstrādāta kopēja panta redakcija. 

 

Savukārt, VIDM norāda, ka nacionālas 
nozīmes prioritāte ir NATURA 2000 
teritorijas, kurām ir izstrādāti 
apsaimniekošanas plāni 

Bet NSID tiek ietverta tikai tā 

 
Latvijā līdz šim reăistrēti 27,7 tūkst. augu un 
dzīvnieku sugu, no tām 907 sugas novērtētas 
kā tādas, kurām nepieciešama īpaša 
aizsardzība un ir iekĜautas Latvijas Sarkanajā 
grāmatā . Latvijā izveidota īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju sistēma.   

 
Latvijā patlaban ir 632 īpaši aizsargājamas 
dabas teritorijas (t. sk. 295 dabas 
pieminekĜi), kas aizĦem 783 tūkst. ha jeb 
12,1% Latvijas sauszemes teritorijas, 
neskaitot ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervātu. Papildus īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām augu un dzīvnieku sugu, kā 
arī biotopu aizsardzībai tiek veidoti 
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aptuveni 19 tūkst. ha. 

48. rindkopa 
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
sistēmu veido: 4 dabas rezervāti, 278 
dabas liegumi, 43 dabas parki, 3 
nacionālie parki, 9 aizsargājamo ainavu 
apvidi, 295 dabas pieminekĜi (skatīt 
2.12.2. attēlu), kā arī 1 biosfēras 
rezervāts. Īpaši aizsargājamajās dabas 
teritorijās vislielāko platību aizĦem meži 
49% un lauksaimniecības zemes 24%, 
savukārt 12% – ūdeĦi, 14% – purvi un 
1% citi biotopi. 

informācija, kas pamato ES finansējuma 
piesaisti 

 

mikroliegumi. 

 
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmu 
veido: 4 dabas rezervāti, 278 dabas liegumi, 
43 dabas parki, 3 nacionālie parki, 9 
aizsargājamo ainavu apvidi, 295 dabas 
pieminekĜi (skatīt 2.12.2. attēlu), kā arī 1 
biosfēras rezervāts. Īpaši aizsargājamajās 
dabas teritorijās vislielāko platību aizĦem 
meži 49% un lauksaimniecības zemes 24%, 
savukārt 12% – ūdeĦi, 14% – purvi un 1% 
citi biotopi. 

32.  52. rindkopa 
Eksporta pieaugums pēdējos gados arī ir 
bijis salīdzinoši augsts, tomēr tā apjoms 
ir ievērojumi mazāks par importa 
apjomu. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām grafiski parādīt eksporta-
importa dinamiku, kas norāda arī uz 
uzĦēmēju darbību un potenciālu. 

Ietvertā informācija ir aprakstoša, bet ar 
statistiku nepamatota. 

ĥemts vērā.  
 

NSID papildināts ar datiem par eksporta 
un importa dinamiku. 

 

Sk. NSID projektu. 

33.  53. rindkopa 
Nozaru griezumā attīstība arī ir bijusi 
samērā līdzsvarota, straujus pieauguma 
tempus uzrādot gan privāto pakalpojumu 
nozarēm, gan apstrādes rūpniecībai, gan 
būvniecībai. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Vēlams konkretizēt sektorus, kas 
atvieglotu virzienu noteikšanu finansējuma 
piešėiršanai. 
Informācija ir pārāk vispārīga un plaši 
traktējama, kas nesekmē kvalitatīvu 
secinājumu izdarīšanu. 

Nav Ħemts vērā.  
 

Rindkopa nosauc straujāk augošos 
sektorus. Detālāka analīze nav 
nepieciešama. 

Nozaru griezumā attīstība arī ir bijusi samērā 
līdzsvarota, straujus pieauguma tempus 
uzrādot gan privāto pakalpojumu nozarēm, 
gan apstrādes rūpniecībai, gan būvniecībai. 

34.  73. rindkopa 
Pašvaldību budžetu attīstība pēdējos 
gados liecina, ka samazinās pašvaldību 
konsolidētā budžeta fiskālais deficīts, 
tomēr turpina saglabāties atšėirības 
pašvaldību spējā finansēt nepieciešamās 
funkcijas. Vidzemes reăionā izdevumi 
uz vienu iedzīvotāju par 15,4% pārsniedz 
valsts vidējo rādītāju, kamēr Latgales 
reăionā izdevumi uz vienu iedzīvotāju 
veido tikai 91,8% no valsts vidējā 
rādītāja. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Redakcionāli labot 73.rindkopu, izsakot to 
sekojošā redakcijā: „Pašvaldību budžetu 
attīstība pēdējos gados liecina, ka pamatā 
samazinās pašvaldību konsolidētā budžeta 
fiskālais deficīts…” 

Tabula Nr.2 neliecina par viennozīmīgu 
tendenci samazināties pašvaldību budžetu 
fiskālajam deficītam. 

ĥemts vērā. 
 

Redakcionāli precizēts NSID 
73.rindkopa. 

Pašvaldību budžetu attīstība pēdējos gados 
liecina, ka pamatā samazinās pašvaldību 
konsolidētā budžeta fiskālais deficīts, tomēr 
turpina saglabāties atšėirības pašvaldību 
spējā finansēt nepieciešamās funkcijas. 
Vidzemes reăionā izdevumi uz vienu 
iedzīvotāju par 15,4% pārsniedz valsts vidējo 
rādītāju, kamēr Latgales reăionā izdevumi uz 
vienu iedzīvotāju veido tikai 91,8% no valsts 
vidējā rādītāja. 
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35.  2.1.6.6. sadaĜa „Nodarbinātība” (sākot ar 
74.rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Pie nodarbinātības problēmām 
nepieciešams minēt arī darbaspēka 
emigrāciju, kā arī atšėirības darba samaksā 
starp reăioniem un Rīgu. Nepieciešams 
salīdzinājums arī ar citām (ES) valstīm 
līdzīgi kā iepriekšējās sadaĜās. 

Pamatojums - Pastāvošās tendences darba 
tirgū. 

ĥemts vērā. 
 

Makroekonomiskā līmenī pilnīgas 
nodarbinātības veicināšanai būtiska ir 
darbaspēka emigrācijas apturēšana. 

Redakcionāli papildināta 77.rindkopa. 

Galvenās problēmas Latvijas darba tirgū, 
kuras kavē straujāku situācijas uzlabošanos, 
ir saistāmas ar izteiktām nodarbinātības un 
bezdarba reăionālām atšėirībām — augstu 
bezdarba līmeni no Rīgas attālākos rajonos, 
īpaši Latgalē, tajā pašā laikā pastāvot 
noteiktas kvalifikācijas darbaspēka 
trūkumam Rīgā. Paaugstināts bezdarba 
līmenis jauniešiem, personām pēc bērna 
kopšanas atvaĜinājuma, iedzīvotājiem ar 
vājām latviešu valodas zināšanām u.c. 
sociālās atstumtības riska grupām, ir vēl 
viena no Latvijas darba tirgus aktuālām 
problēmām. Problēmas ir saistītas arī ar 
relatīvi augsto nedeklarētās nodarbinātības 
līmeni atsevišėās tautsaimniecības nozarēs, 
kas samazina sociālās nodrošināšanas 
pabalstus un liedz samazināt darba nodokĜu 
slogu, kas īpaši negatīvi ietekmē zema 
atalgojuma strādājošos. Kā arī ir novērojama 
atsevišėu darbaspēka grupu kvalifikācijas 
neatbilstība darba tirgus prasībām. Tāpat par 
būtisku problēmu atzīstama darbaspēka 
emigrācija uz citām ES dalībvalstīm, kam 
par iemeslu jāmin zemā darba samaksa.  

36.  77. rindkopa 
Galvenās problēmas Latvijas darba tirgū, 
kuras kavē straujāku situācijas 
uzlabošanos ir saistāmas ar izteiktām 
nodarbinātības un bezdarba reăionālām 
atšėirībām — augstu bezdarba līmeni no 
Rīgas attālākos rajonos, tajā pašā laikā 
pastāvot noteiktas kvalifikācijas 
darbaspēka trūkumam Rīgā. Paaugstināts 
bezdarba līmenis jauniešiem, personām 
pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma, 
iedzīvotājiem ar vājām latviešu valodas 
zināšanām u.c. sociālās atstumtības riska 
grupām, ir vēl viena no Latvijas darba 
tirgus aktuālām problēmām. Problēmas 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām redakcionāli labot 1.teikumu, 
kas ietver abstraktu un nepamatotu 
informāciju. Aicinām minēt konkrētus 
reăionus, rajonus vai pagastus, kuros 
bezdarba līmenis ir augstākais. 

Atbilstoši redakcijai var pieĦemt, ka jo 
rajons ir tālāk no Rīgas, jo bezdarba 
līmenis ir augstāks, kas neatbilst patiesībai. 
Liela ietekme uz bezdarba samazināšanos 
apkārtējos pagastos ir arī citām lielajām 
pilsētām. 

Nepieciešams sniegt skaidrojumu, kas tiek 
saprasts ar „noteiktas kvalifikācijas 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

Teikums pauž aksiomu, ka 
nodarbinātības veicināšana var tikt 
panākta, mazinot bezdarba līmeni 
rajonos ar augstiem bezdarba rādītājiem, 
kur kā izteiktākie piemēri būtu jāmin 
Latgales rajoni (bezdarbs 20% robežās).  

Rindkopa redakcionāli precizēta.   

 

Sanāksmē teik vērsta uzmanība uz 
izziĦas 32. punkta nesaistīšanos ar šo 
iebildumu. SaskaĦošanas sanāksmes 
ietvaros panākta vienošanās labot 

Sk. IzziĦas 35.punktu. 
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ir saistītas arī ar relatīvi augsto 
nedeklarētās nodarbinātības līmeni 
atsevišėās tautsaimniecības nozarēs, kas 
samazina sociālās nodrošināšanas 
pabalstus un liedz samazināt darba 
nodokĜu slogu, kas īpaši negatīvi ietekmē 
zema atalgojuma strādājošos. Kā arī ir 
novērojama atsevišėu darbaspēka grupu 
kvalifikācijas neatbilstība darba tirgus 
prasībām. 

darbaspēku”. izziĦas 36. punktā minēto atsauci uz 32. 
punktu, ar atsauci uz 35. punktu. 

37.  77.rindkopa (skatīt iepriekš) [Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

Precizēt minēto riska grupu „personas pēc 
bērnu kopšanas atvaĜinājuma” izsakot šādā 
redakcijā „personas pēc bērnu kopšanas 
atvaĜinājuma un personas, kurām pēc 
bērnu kopšanas atvaĜinājuma ar nelielu 
starpposmu ir nākamais bērns”. Šo 
komentāru lūdzam Ħemt vērā visā 
dokumentā kopumā, kur ir minēta šī riska 
grupa. Kā arī šajā sadaĜā būtu vēlams 
norādīt, ka nepieciešams ir veikt precīzāku 
uzskaiti par darbaspējīgajiem, kuri 
nestrādā un iemesliem, kāpēc nevar 
apvienot darba un ăimenes pienākumus. 

Nav Ħemts vērā.  
 

Runājot par bezdarba riska grupām, 
formulējums „personas pēc bērnu 
kopšanas atvaĜinājuma” ir atbilstošs 
neatkarīgi no tā, kuru reizi persona 
nonāk šādā statusā.  

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka šim jautājumam 
uzmanība tiks pievērsta Operacionālo 
programmu izstrādes līmenī.NSID  
tekstā tiek atstāta plašāka redakcija. 

 

Sk. IzziĦas 32.punktu. 

38.  77.rindkopa (skatīt iepriekš) [Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

Lūdzam papildināt 2.1.6.6. sadaĜu ar 
papildus 78. punktu, kurā kā 77. punktā 
minēto problēmu risinājums tiktu norādīts 
„Nepieciešams veikt darbaspējīgo 
bezdarbnieku integrāciju darba tirgū caur 
adekvātu sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanu un efektīvu aizsardzību pret 
diskrimināciju no darba devēja puses 
dzimuma dēĜ”. 

Nav Ħemts vērā.  
 

2.1.6.6. sadaĜa apskata nodarbinātības 
jomu makroekonomiskā kontekstā. 
Piedāvātā redakcija neatbilst šādam 
kontekstam. 

Sk. IzziĦas 32.punktu. 

39.  2.2. un 2.3. sadaĜas (sākot ar 
85.rindkopu) 

[FM KAKD 06.12.2005] 

Konkrēti plānotie komercdarbības atbalsta 
virzieni minēti vairākās Projekta 2.2. 
sadaĜas „Izaugsme un zināšanas – 

DaĜēji Ħemts vērā. 

 

SaskaĦošanas sanāksmes laikā panākta 
vienošanās, ka FM KAKD iebildumi ir 

Sk. NSID tekstu 



FMIzz_230106; IzziĦa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 2013.gada periodam projekts” 24

uzĦēmējdarbības attīstība, inovācijas, 
zinātne un pētniecība” nodaĜās 
(2.2.2.2.Investīcijas produktīvās 
kapacitātes paaugstināšanā un klasteru 
attīstībā; 2.2.2.3.Inovācijas; 2.2.2.4.Ārējo 
tirgu apgūšana; 2.2.3. Finansējuma 
pieejamība). Taču tālākajās sadaĜās 
(2.3.Darba tirgus un cilvēkresursu attīstība 
un 2.4. Infrastruktūra) tikpat kā nekas nav 
teikts par valsts atbalsta plāniem. 

Pirmkārt, nepieciešams konkretizēt 
komercdarbībai plānotā atbalsta veidus, lai 
būtu skaidrs, kurus atbalsta mehānismus 
paredzēts pielietot, lai pēc tam, 
pamatojoties uz šo dokumentu, varētu 
izstrādāt valsts atbalsta programmas. 
Eiropas Komisijas Konkurences 
Ăenerāldirektorāta mājas lapā 
(http://www.europa.eu.int/comm/competiti
on/index_en.html) var iepazīties ar spēkā 
esošo, kā arī plānoto normatīvo 
regulējumu komercdarbības atbalsta jomā.  

Otrkārt, īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
darba tirgus un infrastruktūras sadaĜām 
(2.3. un 2.4.), kur par valsts atbalstu 
praktiski nav runāts vispār. Plānojot valsts 
atbalsta pasākumus šajās jomās, būtu 
jāĦem vērā sekojoša informācija. 

2007.gada 1. maijā beigsies Pievienošanās 
līgumā noteiktais trīs gadu periods, kad 
transporta nozares atbalsta pasākumi, kuru 
īstenošana sākta pirms pievienošanās 
dienas ES un kuri bija spēkā arī pēc 
minētās dienas, tika uzskatīti par esošo 
atbalstu Eiropas Kopienas līguma 88.panta 
1.punkta nozīmē. Tas nozīme, ka arī 
transporta sadaĜā visi plānotie atbalsta 
pasākumi komercsabiedrībām būs 
piesakāmi Eiropas Komisijai vai arī būs 
jāievēro transporta atbalsta regulu normas, 
lai šāds atbalsts būtu atbrīvots no 

tikai konceptuāli. Panākta vienošanās, 
ka šos jautājumus Ħems vērā 
Operacionālo programmu izstrādes 
laikā. 
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pieteikšanas Eiropas Komisijai. 

Attiecībā uz sabiedriskas nozīmes 
pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija, 
atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde, 
transports) nesen pieĦemti jauni 
dokumenti, kas skaidro finansējuma 
piešėiršanas kārtību sabiedriskas nozīmes 
pakalpojumu veikšanai: 2005.gada 
28.novembra Eiropas Komisijas lēmums 
par EK Līguma 86. panta 2. punkta 
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz 
kompensāciju par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem dažiem uzĦēmumiem, 
kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar 
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi  un 
ietvara dokuments Kopienas nostādnes 
valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju 
par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu . 

Noslēgumā, runājot par infrastruktūras 
sadaĜu, būtu skaidri jānodala vai 
plānotajiem atbalsta pasākumiem ir 
vispārējs raksturs, vai plānots specifiski 
atbalstīt kādus konkrētus uzĦēmumus. 

40.  89. rindkopa 
Latvijas un Lietuvas Izglītības un 
zinātnes ministrijas ir izveidojušas 
kopīgu zinātnisko projektu atbalsta 
fondu ar Taivānu. Kopš 2001.gada 
atbalstīto projektu skaits ir pieaudzis līdz 
sešiem un šajos projektos pamatā 
pārstāvēta ir LU CFI, LU, RTU, Rīgas 
StradiĦa universitāte genomikas un 
materiālzinātĦu nozarēs.  

90. rindkopa 
Kopš pagājušā gadsimta 80.gadiem līdz 
pat 2004.gadam ierobežotā finansējuma 
dēĜ zinātniskā infrastruktūra valsts 
zinātniskos institūtos un augstskolās 
praktiski netika atjaunota. Ar 2004.gadu 
ir uzsākta IZM Nacionālās programmas 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Vēlamies uzsvērt, ka rindkopās ietvertā 
informācija norāda uz izteiktu 
noslāĦošanos starp Rīgas un reăionālajām 
augstākās izglītības mācību iestādēm, tādēĜ 
ir nepieciešams pievērst lielu uzmanību 
zinātnes attīstībai reăionos, kur ir izveidots 
labs institucionālais pamats (Ventspils 
Augstskola, Vidzemes Augstskola, 
Daugavpils universitāte, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 
universitāšu filiāles Liepājā). Tas veicinātu 
gan izglītības līmeĦa celšanos, kā arī 
sociālā un ekonomiskā dzīves līmeĦa 
celšanos vidējā un ilgtermiĦā un sekmētu 
iedzīvotāju palikšanu reăionā. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmes laikā panākta 
vienošanās kaIzM sniegs papildinātu 89. 
rindkopas redakciju. 

89. rindkopa 

Latvijas un Lietuvas Izglītības un zinātnes 
ministrijas ir izveidojušas kopīgu zinātnisko 
projektu atbalsta fondu ar Taivānu. Kopš 
2001.gada atbalstīto projektu skaits ir 
pieaudzis līdz sešiem un šajos projektos 
pamatā pārstāvēta ir LU CFI, LU, RTU, 
Rīgas StradiĦa universitāte genomikas un 
materiālzinātĦu nozares. 

 

90. rindkopa 

Kopš pagājušā gadsimta 80.gadiem līdz pat 
2004.gadam ierobežotā finansējuma dēĜ 
zinātniskā infrastruktūra valsts zinātniskos 
institūtos un augstskolās praktiski netika 
atjaunota. Ar 2004.gadu ir uzsākta IZM 
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„Atbalsts zinātniskās infrastruktūras 
modernizēšanai valsts zinātniskajās 
institūcijās” īstenošana piesaistot ERAF 
līdzfinansējumu. Tās mērėis ir 
modernizēt infrastruktūru valsts 
zinātniskajās institūcijās, kas realizē 
zinātniskos pētījumus prioritārajos 
zinātnes virzienos, tādā veidā radot vidi 
tehnoloăiju pārnesei un sekmējot 
cilvēkresursu attīstību pētniecībā. Šobrīd 
augsta līmeĦa zinātniskais aprīkojums ir 
nodrošināts OSI, LU CFI, LU BMC. Tas 
Ĝauj šīm zinātniskajām institūcijām 
sekmīgi piedalīties starptautiskos 
projektos. Jāatzīmē, ka joprojām 
pietrūkst modernu laboratoriju 
aprīkojuma tehnoloăiskas ievirzes 
projektu nanotehnoloăiju un 
nanostruktūru pielietojuma jomā 
realizēšanai. Šobrīd vēl ir grūti novest 
fundamentālu ideju līdz praktiskai 
augstas tehnoloăijas izstrādei. Par to 
liecina Latvijas nelielais augsto 
tehnoloăiju produkcijas īpatsvars 
ražošanas eksporta devumā (Latvijā 5% 
un vidēji ES-20%). 

106. rindkopa 
Latvijas P&A potenciāls ir veidojams un 
attīstāms vispirms balstoties uz 
eksistējošajām un saglabātajām 
zinātniskajām skolām. Tās ir organiskajā 
ėīmijā, medicīnas ėīmijā un gēnu 
inženierijā, fizikā, materiālzinātnēs un 
informācijas tehnoloăijās. Šīs skolas un 
tajās eksistējošais pētniecības potenciāls 
korelē ar iepriekš sniegtajiem datiem par 
zinātniskajām publikācijām un patentiem 
šajās nozarēs. 

Nacionālās programmas „Atbalsts 
zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai 
valsts zinātniskajās institūcijās” īstenošana 
piesaistot ERAF līdzfinansējumu. 
Nacionālās programmas mērėis ir 
modernizēt infrastruktūru valsts 
zinātniskajās institūcijās, tai skaitā 
reăionālajās, kas realizē zinātniskos 
pētījumus prioritārajos zinātnes virzienos, 
tādā veidā radot vidi tehnoloăiju pārnesei un 
sekmējot cilvēkresursu attīstību pētniecībā 
valstī kopumā. Šobrīd augsta līmeĦa 
zinātniskais aprīkojums ir nodrošināts OSI, 
LU CFI, LU BMC. Tas Ĝauj šīm 
zinātniskajām institūcijām sekmīgi 
piedalīties starptautiskos projektos.  Vienota 
platjoslas tīkla trūkums starp Latvijas 
augstskolām un zinātniskajiem centriem 
kavē starpaugstskolu un zinātnisko 
institūciju sadarbību un pilnīgu to potenciāla 
realizāciju. Bez tam Latvijai ir lēnākais 
savienojums ar Eiropas akadēmiskajiem un 
zinātniskajiem tīkliem (Latvijas pieslēgums 
Eiropas starptautiskajam izglītības un 
zinātnes tīklam GEANT ir 155Mbit/s, kamēr 
Igaunijai un Lietuvai 622Mbit/s, pārējām 
Austrumeiropas valstīm 2.5Gbit/s), kas kavē 
plašāku dalību starptautiskajos zinātnes 
projektos. Joprojām trūkst moderna 
laboratoriju aprīkojuma tehnoloăiskas 
ievirzes projektu nanotehnoloăiju un 
nanostruktūru pielietojuma jomā realizēšanai 
un īpaši aktuāla šī problēma ir reăionālajās 
zinātniskajās institūcijās. Šobrīd vēl grūti 
novest fundamentālu ideju līdz praktiskai 
augstas tehnoloăijas izstrādei. Par to liecina 
Latvijas nelielais augsto tehnoloăiju 
produkcijas īpatsvars ražošanas eksporta 
devumā (Latvijā 5% un vidēji ES-20%).  
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41.  Attēls Nr.14 (pēc 95.rindkopas) [LM 05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

SadaĜā 2.2. „Izaugsme un zināšanas- 
uzĦēmējdarbības attīstība, inovācijas, 
zinātne un pētniecība” attēlu Nr.14 
„Doktora grādu ieguvušo skaita dinamika 
Latvijā” ierosinām papildināt ar divām 
līknēm, parādot doktora grādu ieguvušo 
skaita dinamiku atsevišėi arī sievietēm un 
vīriešiem. 

Nav Ħemts vērā. 
 

LM informē, ka līdz 13.01.2006. šādi 
dati nav pieejami. 

Sk. NSID projektu. 

42.  96. rindkopa 
Pieaug studentu interese par studijām 
doktorantūrā, taču pieauguma tempi ir 
vēl joprojām stipri nepamierinoši. 
Salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm 
Latvija šajā rādītājā vēl ievērojami 
atpaliek no citām ES dalībvalstīm. Tas ir 
sevišėi satraucoši, jo Latvijā novērojama 
vispārēja zinātniskās sabiedrības 
novecošanās. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Aicinām grafiski vai skaitliski pamatot 
apgalvojumu par studentu zemāko interesi 
attiecībā uz studijām doktorantūrā. 

ĥemts vērā.  
 

IzM sniegs atbilstošu informāciju. 

Doktorantūras studiju programmās studējošo 
skaits Latvijā ir nepietiekošs, un sevišėi tas ir 
attiecināms uz doktora grādu ieguvušo 
skaitu. Salīdzinājumā ar citām ES 
dalībvalstīm Latvija šajos rādītājos 
ievērojami atpaliek no citām ES 
dalībvalstīm. Doktora grādu ieguvušo skaits 
ir niecīgs, salīdzinājumā ne tikai ar ES 
dalībvalstīm, bet arī ar mūsu kaimiĦvalstīm 
Lietuvu un Igauniju. Tā 2004.gadā Zviedrijā 
doktorantūras programmās studēja kopumā 
18 000 studentu, kas sastādīja 5,3% no 
kopējā studentu skaita, Čehijā – 11 500 
studentu, kas veido 6,6% no kopējā studentu 
skaita. Lietuvā un Igaunijā 2004.gadā 
doktoranti veido vidēji 2,5% no kopējā 
studentu skaita. Latvijā 2004.gadā 
doktorantūras studentu kopējais skaits bija 
1 428 un tikai 85 no tiem ir ieguvuši doktora 
zinātnisko grādu, kas sastāda tikai 0,4% no 
kopējā studentu skaita.  Studentu interese par 
studijām doktorantūrā pieaug, taču 
pieauguma tempi ir vēl joprojām stipri 
nepamierinoši. Tas ir sevišėi satraucoši, jo 
aktualizējas vispārēja zinātniskās sabiedrības 
novecošanās problēma.s 

43.  114. rindkopa 
SaskaĦā ar likumu „Par zinātnisko 
darbību” zinātniskās darbības prioritārie 
virzieni laika periodam no 2002.gada 
līdz 2005.gadam ir apstiprināti 2001. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām svītrot 114.rindkopu kā uz 
programmēšanas periodu neatbilstošu. 

Sniegtā informācija attiecas uz laiku līdz 

ĥemts vērā. 
 

IzM sniegs atbilstošu informāciju. 

SaskaĦā ar Zinātniskās darbības likumu  
zinātniskās darbības prioritārie virzieni tiek 
definēti reizi četros gados. Laika  periodam 
no 2002.gada līdz 2005.gadam tika 
apstiprināti 05 šādi zinātnes prioritārie 
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gada 14. novembrī ar Ministru kabineta 
rīkojumu Nr. 548 „Par prioritārajiem 
zinātnes virzieniem fundamentālo un 
lietišėo pētījumu finansēšanai 2002.-
2005. gadā” un noteikti šādās 
tautsaimniecībai nozīmīgās nozarēs: 

- Informācijas tehnoloăijas – jaunas 
sistēmu un programmatūras inženierijas 
tehnoloăijas, telemātika, multimediju 
sistēmas un telekomunikācijas; 

- Organiskā sintēze un biomedicīna – 
jaunas bioloăiski aktīvo vielu sintēzes 
tehnoloăijas, gēnu terapija; 

- Materiālzinātnes – nanomateriāli, jauni 
materiāli mikroelektronikas, fotonikas un 
optoelektronikas nozarē, biomateriāli un 
citi kompozītmateriāli; 

- Meža zinātne un koksnes tehnoloăijas – 
mežu attīstība, koksnes biomasas 
racionāla izmantošana, koksnes dziĜās 
pārstrādes tehnoloăijas; 

- Letonika – latviešu valoda, kultūra un 
vēsture. 

2005.gadam un nav minēts, ka uzskaitītās 
nozares būs prioritāras arī turpmāk. 

virzieni i tautsaimniecībai nozīmīgās 
nozarēs: 

• Informācijas tehnoloăijas – jaunas 
sistēmu un programmatūras 
inženierijas tehnoloăijas, telemātika, 
multimediju sistēmas un 
telekomunikācijas; 

• Organiskā sintēze un biomedicīna – 
jaunas bioloăiski aktīvo vielu sintēzes 
tehnoloăijas, gēnu terapija; 

• Materiālzinātnes – nanomateriāli, 
jauni materiāli mikroelektronikas, 
fotonikas un optoelektronikas nozarē, 
biomateriāli un citi 
kompozītmateriāli; 

• Meža zinātne un koksnes tehnoloăijas 
– mežu attīstība, koksnes biomasas 
racionāla izmantošana, koksnes dziĜās 
pārstrādes tehnoloăijas; 

Letonika – latviešu valoda, kultūra un 
vēsture. 
Atbilstoši šīm prioritātēm 2005.gadā tika 
uzsāktas piecas valsts pētījumu programmas, 
kuru realizācija plānota līdz 2008.gadam. 

 

44.  115. rindkopa 
Izglītības un zinātnes ministrija 
2001.gadā izstrādāja “Vadlīnijas 
augstākās izglītības, zinātnes un 
tehnoloăiju attīstībai līdz 2010. gadam”, 
paredzot veikt pasākumus lai 
nodrošinātu pieaugošu doktorantūrā 
studējošo skaitu, kas 2010.gadā 
sasniegtu 4 500. Lai tuvotos IZM 
Vadlīnijās sasniedzamajam 
rezultatīvajam indikatoram – 400 
sekmīgiem promocijas darbiem gadā, 
nekavējoties jāizstrādā aktīvas rīcības 
plāns, jāuzlabo doktora studiju darba 
koordinācija, paredzot tam 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Aicinām redakcionāli labot rindkopu, jo tā 
ietver virkni deklaratīvu paziĦojumu, kas 
liek apšaubīt gatavību apgūt finansējumu 
nākošajā programmēšanas periodā. 

Pamatojums –  

„nekavējoties jāizstrādā aktīvas rīcības 
plāns” – lai būtu iespējams piesaistīt 
finansējumu, rīcības plānam – tātad 
virzieniem, kur nepieciešams finansējums- 
ir jābūt izstrādātam jau šobrīd. 

„paredzot tam nepieciešamos finanšu 
līdzekĜus” – lai to varētu izdarīt, ir 
nepieciešams rīcības plāns. Turklāt ir 

ĥemts vērā. 
 

Redakcionāli precizēta 115.rindkopa, 
svītrojot deklaratīvos apgalvojumus. 

Kā arī IzM sniegs NSID teksta laboto 
redakciju. 

Izglītības un zinātnes ministrija 2001.gadā 
izstrādāja “Vadlīnijas augstākās izglītības, 
zinātnes un tehnoloăiju attīstībai līdz. 
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nepieciešamos finanšu līdzekĜus. Būtiski 
jāpalielina studentu skaits doktora 
studiju programmās un zinātĦu doktora 
grādu ieguvušo zinātnieku skaits, īpaši 
dabas zinātnēs un inženierzinātnēs. 

loăiski, ka NSID tiek ietverta informācija 
ar nolūku piesaistīt ES finansējumu. 

45.  114. un 115.paragrāfi [Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

Papildināt ar sekojošu informāciju 
„Liel ākais doktorantu īpatsvars ir 
sociālajās zinātnēs un šo doktorantu vidū ir 
izteikts sieviešu dzimuma pārsvars. 
Savukārt MK Rīkojums nr. 548 „Par 
prioritārajiem zinātnes virzieniem 
fundamentālo un lietišėo pētījumu 
finansēšanai 2002-2005. gadam” paredz 
atbalstīt tieši dabas un inženierzinātnes, 
kurās lielākais doktorantu skaits ir vīrieši. 
Tas iezīmē dzimuma segregācijas 
tendences un to, ka vienlaicīgi ar valsts 
atbalstu noteiktām zinātĦu nozarēm tiek 
atbalstīta vīriešu zinātniskās karjeras 
iespējas. Lai īstenotu IZM „Vadlīnijas 
augstākās izglītības, zinātnes un 
tehnoloăiju attīstībai līdz 2010. gadam” ir 
nepieciešams paredzēt pasākumus, kas 
piesaistītu sievietes valsts atbalstāmajām 
zinātĦu nozarēm.” 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka šis iebildums tiks Ħemst 
vērā nosakot prioritātes Operacionālo 
programmu līmenī. 

Sk. IzziĦas 41.punktu. 

46.  2.2.1.2.sadaĜa (sākot ar 116.rindkopu) [FM ESFD] 

2.2.1.2. un 2.2.3.2. pārklājas un būtu 
apvienojamas, jāatsakās no 2.2.1.2. Tā 
vietā 2.2.1. nobeigumā būtu jādod atsauce 
uz 2.2.3.2. No 2.2.3.2. galveno problēmu 
uzskaitījuma jāsvītro atsauce uz P&A 
nepietiekamajiem cilvēkresursiem un 
finansējumu. 

ĥemts vērā. Sk. NSID tekstu 

47.  118. rindkopa 
Pašlaik Latvijā var runāt par izveidotiem 
diviem nozaru klasteriem: koksnes 
pārstrādes un kokrūpniecības sektorā un 
medikamentu izstrādes un ražošanas 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Papildus noteikti jāmin šobrīd izstrādē 
esošais elektronikas un elektrotehnikas 
nozares klasteris 

Šobrīd Latvijā tiek īstenots Latvijas 

DaĜēji Ħemts vērā. 
VSS saskaĦošanas procedūras ietvaros 
tiks precizēta informācija par klasteriem 
to uzskaitījumā, saskaĦojot informāciju 
118. un 141.rindkopā. kā arī papildus 

Sk. NSID tekstu 
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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. 

elektronikas un elektrotehnikas nozares 
attīstības projekts, kura mērėis ir attīstīt 
ražošanu ar augstu pievienoto vērtību 
elektronikā un elektrotehnikā. 

tiks minēts elektronikas un 
elektrotehnikas nozares klasteris. 

 

48.  120. rindkopa 
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.). 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam precizēt, kādu iemeslu dēĜ 
Latvijas zinātnieki nevar atĜauties savu 
rezultātu patentēšanu ārzemēs. 

Informācijas precizēšana palīdzētu noteikt 
rīcības, kas būtu veicamas, lai situāciju 
uzlabotu, t.sk., iespējams, piesaistot ES 
finansējumu. 

ĥemts vērā. 
 

Patentu reăistrācija nevar notikt augsto 
patentu reăistrēšanas izdevumu dēĜ. 

Tā kā Latvijas zinātnieki augsto patentu 
izdevumu reăistrācijas izmaksu dēĜ 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.). 

49.  123. rindkopa 
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 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Nepieciešams uzsvērt, ka kaimiĦvalstīs 
zinātnes/tehnoloăiskie parki un biznesa 
inkubatori aptver visu valsts teritoriju, 
kamēr Latvijā tie atrodas Rīgas reăionā, 
kas ir uzskatāms par trūkumu, jo tiek 
kavēta zinātnes un uzĦēmējdarbības 
attīstība reăionos. 

Precizējoša informācija sekmētu ES 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienonšanās, ka Ekonomikas ministrija 
precizēs iebildumā minēto informāciju. 

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 
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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 
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 

finanšu piesaistei tekstā minētās 
infrastruktūras attīstībai reăionos. 

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 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. 
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konsultantu sagatavošanu atbilstoši 
pasaules pieredzei. 

50.  127. rindkopa 
Galvenās risināmās problēmas: 

- 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. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt problēmu 
uzskaitījumu ar: 

- Kritiski nelīdzsvarots zinātniskā 
potenciāla sadalījums un nepieciešamās 
infrastruktūras trūkums valsts teritorijā 
(Rīga vs. Reăioni).  

Papildinājums tiek piedāvāts, Ħemot vērā 
pastāvošo situāciju valstī un līdzšinējo 
finanšu ieguldījumu no SF un citiem 
investīciju avotiem. 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka IzM  precizēs problēmas 
formulējumu. 

Galvenās risināmās problēmas: 

- 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. 

51.  131. rindkopa 
Kā galvenās problēmas un šėēršĜi 
ekonomikas attīstībai var tikt identificēti 
šādi faktori, kuri sīkāk analizēti 
nākošajās sadaĜās: 

- zema uzĦēmējdarbības aktivitāte; 

- nepietiekamas investīcijas inovācijās, 
P&A un pievienotās vērtības celšanā, 
nepietiekama tehnoloăiju pārnese un 
apgūšana;  

- tirgus nenodrošina pietiekamu 
pieejamību finanšu resursiem un 
dažādiem finanšu instrumentiem; 

- esošie valsts atbalsta risinājumi ir 
fragmentēti un nenodrošina kompleksu 
risinājumu konkurētspējas palielināšanai. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt problēmu 
uzskaitījumu ar: 

Nelīdzsvarota uzĦēmējdarbības aktivitāte 
reăionos. 

Papildinājums tiek piedāvāts, Ħemot vērā 
pastāvošo situāciju valstī atbilstoši 
statistiskajiem rādītājiem, kas ir minēti arī 
NSID. 

ĥemts vērā. 
 

Redakcionāli papildināta NSID 
131.rindkopa. 

Kā galvenās problēmas un šėēršĜi 
ekonomikas attīstībai var tikt identificēti šādi 
faktori, kuri sīkāk analizēti nākošajās 
sadaĜās: 

- zema uzĦēmējdarbības aktivitāte; 

- nepietiekamas investīcijas inovācijās, P&A 
un pievienotās vērtības celšanā, 
nepietiekama tehnoloăiju pārnese un 
apgūšana;  

- tirgus nenodrošina pietiekamu pieejamību 
finanšu resursiem un dažādiem finanšu 
instrumentiem; 

- esošie valsts atbalsta risinājumi ir 
fragmentēti un nenodrošina kompleksu 
risinājumu konkurētspējas palielināšanai; 

- nelīdzsvarota uzĦēmējdarbības aktivitāte 
reăionos. 

52.  132. rindkopa 
Augsta uzĦēmējdarbības aktivitāte ir 
viens no svarīgākajiem nosacījumiem 
ekonomiskajai augšupejai. Līdzīgi kā ES 
valstīs, Latvijā 74,9% ir mikro 
uzĦēmumu, 20,9% mazie uzĦēmumu un 
4,2% vidējo uzĦēmumu, kopumā 99,3% 
no visiem uzĦēmumiem ir tieši MVU. 

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

Ierosinām atsaucē, kas norādīta ar Nr. 8. 
un kurā veikta norāde uz Nacionālo 
Attīstības Plānu (turpmāk – NAP), norādīt 
gadu periodu NAP (2004-2006 vai 2007-
2013). 

ĥemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka EM redakcionāli precizēs 
iebildumā minēto atsauci.. 

Augsta uzĦēmējdarbības aktivitāte ir viens 
no svarīgākajiem nosacījumiem 
ekonomiskajai augšupejai. Līdzīgi kā ES 
valstīs, Latvijā 74,9% ir mikro uzĦēmumu, 
20,9% mazie uzĦēmumu un 4,2% vidējo 
uzĦēmumu, kopumā 99,3% no visiem 
uzĦēmumiem ir tieši MVU. Tomēr pēc 
uzĦēmumu skaita Latvija joprojām ir vienā 
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Tomēr pēc uzĦēmumu skaita Latvija 
joprojām ir vienā no pēdējām vietām ES. 
Jaundibināto uzĦēmumu skaits pa 
gadiem ir Ĝoti mainīgs un 2004. gadā 
pieauga par 32,9% – 10225 
uzĦēmumiem. Pēc MVU skaita uz 1000 
iedzīvotājiem Latvija ar savu rādītāju 
(20) būtiski atpaliek no ES caurmēra 
rādītāja (aptuveni 50) [atsauce Nr.8 
Nacionālais Attīstības Plāns, 168. lpp.]. 
Tātad kopumā salīdzinoši augstais jauno 
uzĦēmumu rašanās rādītājs un zemais 
uzĦēmumu kopskaits uz iedzīvotāju 
skaitu norāda, ka dzīvotspēja starp 
jaunradītajiem uzĦēmumiem ir zema. 

no pēdējām vietām ES. Jaundibināto 
uzĦēmumu skaits pa gadiem ir Ĝoti mainīgs 
un 2004. gadā pieauga par 32,9% – 10225 
uzĦēmumiem. Pēc MVU skaita uz 1000 
iedzīvotājiem Latvija ar savu rādītāju (20) 
būtiski atpaliek no ES caurmēra rādītāja 
(aptuveni 50) [atsauce Nr.8 Nacionālais 
Attīstības Plāns, 168. lpp.]. Tātad kopumā 
salīdzinoši augstais jauno uzĦēmumu rašanās 
rādītājs un zemais uzĦēmumu kopskaits uz 
iedzīvotāju skaitu norāda, ka dzīvotspēja 
starp jaunradītajiem uzĦēmumiem ir zema. 

53.  132.rindkopa (skatīt iepriekš) [Tehnoloăiju Attīstības forums 
09.12.2005] 

Latvijā ir mazāk kā 20 ekonomiski aktīvo 
uzĦēmumu uz 1000 iedzīvotājiem, kamēr 
ES vidēji 40-60 uzĦēmumu. Analizējot šos 
datus dzimumu griezumā, var secināt, ka 
netiek izmantots sieviešu, iespējamo 
uzĦēmēju, potenciāls Latvijā. No minētā 
uzĦēmumu skaita tikai ¼ gadījumu darba 
devēji ir sievietes. ěoti neaktīva 
uzĦēmējdarbība ir augsto tehnoloăiju 
ražošanas sektorā. Šeit segregācija 
dzimumu aspektā izpaužas vēl vairāk, jo 
pēc nozaru ekspertu vērtējuma darba 
devēju sieviešu skaits procentuāli no 
kopējā skaita ir vēl mazāks nekā 
tradicionālajās nozarēs – aptuveni 1/8 no 
darba devējiem. 

Iesakām papildināts 2.2.2.1. sadaĜas 132. 
rindkopu ar sekojošu informāciju: 

„Analizējot šos datus dzimumu griezumā, 
var secināt, ka netiek izmantots sieviešu, 
iespējamo uzĦēmēju, potenciāls Latvijā. 
No minētā uzĦēmumu skaita tikai ¼ 
gadījumu darba devēji ir sievietes. 

ĥemts vērā. 
 

Redakcionāli papildināta NSID 
132.rindkopa. 

Augsta uzĦēmējdarbības aktivitāte ir viens 
no svarīgākajiem nosacījumiem 
ekonomiskajai augšupejai. Līdzīgi kā ES 
valstīs, Latvijā 74,9% ir mikro uzĦēmumu, 
20,9% mazie uzĦēmumu un 4,2% vidējo 
uzĦēmumu, kopumā 99,3% no visiem 
uzĦēmumiem ir tieši MVU. Tomēr pēc 
uzĦēmumu skaita Latvija joprojām ir vienā 
no pēdējām vietām ES. Jaundibināto 
uzĦēmumu skaits pa gadiem ir Ĝoti mainīgs 
un 2004. gadā pieauga par 32,9% – 10225 
uzĦēmumiem. Pēc MVU skaita uz 1000 
iedzīvotājiem Latvija ar savu rādītāju (20) 
būtiski atpaliek no ES caurmēra rādītāja 
(aptuveni 50). Tātad kopumā salīdzinoši 
augstais jauno uzĦēmumu rašanās rādītājs un 
zemais uzĦēmumu kopskaits uz iedzīvotāju 
skaitu norāda, ka dzīvotspēja starp 
jaunradītajiem uzĦēmumiem ir zema.  

Analizējot šos datus dzimumu griezumā, var 
secināt, ka netiek izmantots sieviešu, 
iespējamo uzĦēmēju, potenciāls Latvijā. No 
minētā uzĦēmumu skaita tikai ¼ gadījumu 
darba devēji ir sievietes. Iesaistot vairāk 
sievietes uzĦēmējdarbībā aktīvo uzĦēmumu 
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Iesaistot vairāk sievietes uzĦēmējdarbībā 
aktīvo uzĦēmumu skaitu varētu palielināt 
vismaz līdz 30 uzĦēmumiem uz 1000 
iedzīvotājiem.” 

skaitu varētu palielināt vismaz līdz 30 
uzĦēmumiem uz 1000 iedzīvotājiem. 

54.  135. rindkopa 
Lai veicinātu uzĦēmējdarbības 
uzsākšanas veicināšanu ir nepieciešami 
pasākumi uzĦēmējdarbības motivācijas 
sekmēšanai visos izglītības posmos sākot 
jau ar pamatizglītību. Tāpat 
uzĦēmējdarbības uzsācējiem jānodrošina 
atbalsts no brīža, kad cilvēks vēlas 
uzsākt uzĦēmējdarbību līdz brīdim, kad 
uzĦēmums patstāvīgi var konkurēt tirgū. 
Šāda veida atbalsts ietvertu sekojošus 
instrumentus – apmācības, konsultāciju 
pakalpojumus ieskaitot konsultāciju 
atbalstu, kā arī atbalstu finanšu 
pieejamības nodrošināšanai uzsācēju 
biznesa plāna īstenošanai. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Starp nepieciešamajiem pasākumiem 
jāparedz pašvaldību iesaistītšana 
inovatīvas uzĦēmējdarbības veicināšanā. 

ĥemot vērā NSID atspoguĜotos statistikas 
datus par uzĦēmējdarbības attīstību 
Latvijā, jāsecina, ka „Augsta 
uzĦēmējdarbības aktivitāte ir viens no 
svarīgākajiem nosacījumiem 
ekonomiskajai augšupejai. Līdzīgi kā ES 
valstīs, Latvijā 74,9% ir mikro uzĦēmumu, 
20,9% mazie uzĦēmumu un 4,2% vidējo 
uzĦēmumu, kopumā 99,3% no visiem 
uzĦēmumiem ir tieši MVU.”(132.p.) 

Turklāt „UzĦēmējdarbības uzsācējiem 
pietrūkst nepieciešamo zināšanu sekmīgai 
uzĦēmējdarbības veikšanai. Nepietiekamu 
finansējuma pieejamību parasti uzskata par 
galveno šėērsli uzĦēmējdarbības 
uzsācējiem.”(133.p.) 

Papildus 134.p. identificētajiem 
struktūrfondu finanšu atbalsta pasākumiem 
uzĦēmējdarbības veicināšanā, būtu 
jāatzīmē arī vēl pirmsiestāšanās finanšu 
programmu Phare pieredze, kur Phare 
ESK programmas ietvaros tieši tiek 
veicināta inovatīvās uzĦēmējdarbības 
attīstība. Tā kā uzĦēmējiem trūkst papildu 
finanšu līdzekĜu, lai veiksmīgi attīstītu uz 
inovācijām balstītu uzĦēmējdarbību, Phare 
programmas ietvaros tiek novirzīti arī 
vietējām pašvaldībām, lai tās, savukārt, 
sniegtu atbalstu MVU (biznesa inkubaoru 
izveide utml.). Tādējādi MVU tiek dota 
iespēja attīstīt turpmāk savu 
uzĦēmējdarbību, neieguldot nekustamā 

Nav Ħemts vērā. 
 

2.2.2.1.sadaĜas uzdevums ir analizēt 
situāciju uzĦēmējdarbības attīstībā, nevis 
piedāvāt darbības virzienus. Tas ir OP 
aprakstu uzdevums.   

Lai veicinātu uzĦēmējdarbības uzsākšanas 
veicināšanu ir nepieciešami pasākumi 
uzĦēmējdarbības motivācijas sekmēšanai 
visos izglītības posmos sākot jau ar 
pamatizglītību. Tāpat uzĦēmējdarbības 
uzsācējiem jānodrošina atbalsts no brīža, kad 
cilvēks vēlas uzsākt uzĦēmējdarbību līdz 
brīdim, kad uzĦēmums patstāvīgi var 
konkurēt tirgū. Šāda veida atbalsts ietvertu 
sekojošus instrumentus – apmācības, 
konsultāciju pakalpojumus ieskaitot 
konsultāciju atbalstu, kā arī atbalstu finanšu 
pieejamības nodrošināšanai uzsācēju biznesa 
plāna īstenošanai. 
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īpašuma attīstīšanā papildu līdzekĜus. 
ĥemot vērā iepriekšējo pozitīvo pieredzi, 
vēlams arī nākamajā plānošanas periodā 
paredzēt pašvaldību iesaisti MVU 
uzĦēmējdarbības veicināšanā. Līdz ar 
nekustamā īpašuma attīstīšanu 
uzĦēmējdarbības vides attīstībai, vietējās 
pašvaldības nodrošinātu arī cilvēkresursu 
attīstību, t.i., apmācības darba 
kvalifikācijas celšanai, bezdarbnieku 
pārkvalifikācijai, u.tmldz. 

Jāatzīmē, ka MVU neiegulda finanšu 
līdzekĜus mūsdienu prasībām atbilstošā 
infrastruktūras attīstībā ierobežoto resursu 
dēĜ, kā arī neiegulda finanšu līdzekĜus 
cilvēkresursos, jo cilvēkresursi nav 
prioritāte uzĦēmējiem savas darbības 
attīstībā un peĜĦas gūšanā. Līdz ar to, ja ES 
finanšu resursi tiktu novirzīti 
uzĦēmējdarbības attīstībai tieši caur 
vietējām pašvaldībām, kuru mērėis ir 
attīstīt uzĦēmējdarbības vidi savā konkrētā 
teritorijā, ieguvēji būtu ne tikai uzĦēmēji, 
bet arī pašvaldības, kas sakārtotu 
uzĦēmējdarbības vidi savā teritorijā, kā arī 
papildu investīciju „iepludināšanu” ārpus 
valsts galvaspilsētas. 

55.  135.rindkopa (skatīt iepriekš) [Tehnoloăiju Attīstības forums 
09.12.2005] 

Iesakām papildināt 2.2.2.1. sadaĜas 135. 
rindkopu ar šādu informāciju: 

„Ir nepieciešams izstrādāt īpašas atbalsta 
programmas sieviešu uzĦēmējdarbības 
atbalstam, kas šobrīd ir neizmantots 
potenciāls Latvijas uzĦēmējdarbībā. Tās 
varētu ietvert struktūrfondu programmas, 
apmācības, konsultatīvo atbalstu, kā arī 
labvēlīgu nodokĜu atvieglojumu 
programmu, uzsākot uzĦēmējdarbību.” 

Nav Ħemts vērā. 
 

2.2.2.1.sadaĜas uzdevums ir analizēt 
situāciju uzĦēmējdarbības attīstībā, nevis 
piedāvāt darbības virzienus. Tas ir OP 
aprakstu uzdevums.   

Sk. IzziĦas 52.punktu. 
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56.  136.rindkopa 
Galvenās problēmas: 

- mazs skaits uzĦēmumu;  

- zems jaunu un dzīvotspējīgu 
uzĦēmumu veidošanās rādītājs;  

- nepietiekamas zināšanas 
uzĦēmējdarbības uzsācējiem;  

- nepietiekama finanšu pieejamība 
uzĦēmējdarbības uzsākšanai.  

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

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt problēmu 
uzskaitījumu ar: 

- (precizēta redakcija) nepietiekama 
finanšu, infrastruktūras un atbalsta 
mehānismu pieejamība uzĦēmējdarbības 
uzsākšanai; 

- zema produkcijas ražošana ar augstu 
pievienoto vērtību. 

Papildinājums tiek piedāvāts, Ħemot vērā 
NSID ietverto informāciju. 

ĥemts vērā. 
 

Redakcionāli precizēta NSID 
136.rindkopa. 

Galvenās problēmas: 

- mazs skaits uzĦēmumu;  

- zems jaunu un dzīvotspējīgu uzĦēmumu 
veidošanās rādītājs;  

- nepietiekamas zināšanas uzĦēmējdarbības 
uzsācējiem;  

- nepietiekama finanšu, infrastruktūras un 
atbalsta mehānismu pieejamība 
uzĦēmējdarbības uzsākšanai; 

- zema produkcijas ražošana ar augstu 
pievienoto vērtību; 

 

57.  136.rindkopa (skatīt iepriekš) [Tehnoloăiju Attīstības forums 
09.12.2005] 

Iesakām papildināt 2.2.2.1. sadaĜas 136. 
rindkopu ar sekojošiem apakšpunktiem: 

- zems sieviešu uzĦēmumu īpatsvars;  

- nepietiekams valsts un finansiālais 
atbalsts sievietēm – potenciālajām 
uzĦēmējām. 

Nav Ħemts vērā. 
Skat. iepriekšējo 

 

 

Sk. IzziĦas 54.punktu. 

58.  2.2.2.2. sadaĜa „Investīcijas produktīvās 
kapacitātes paaugstināšanā un klasteru 
attīstība” 

[REA 08.12.2005] 

Kā norādīts stratēăijas 4.2.2.2. punktā, arī 
Rīgas Ekonomikas augstskola pieredzes 
ceĜā ir nonākusi pie secinājuma, ka 
uzĦēmējdarbībai jāsaĦem lielāks atbalsts, 
lai veicinātu biznesa panākumus. To var 
panākt, izveidojot izglītības klasterus, kas 
pastāv lielākajā daĜā pasaules valstu, taču 
neeksistē Latvijā.  

Izglītības klasteris ietvertu lielāko daĜu 
Latvijas izglītības institūciju un būtu 
sadarbības forums biznesa attīstības 
veicināšanai. Izglītības klasteris arī 
palīdzētu jau pastāvošajiem biznesa 
klasteriem, palielinot to produktivitāti.  

Pastāv termins „Triple Helix”, kas raksturo 
korporatīvās lomas starp valdību, biznesu 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka EM  sadarbībā ar REA 
precizēs priekšlikumu un 
nepieciešamības gadījumā iestrādās to 
NSID tekstā. 

Sk. NSID tekstu 
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un izglītības institūcijām. Bez šīs 
trīspusējās sadarbības Latvijai ir maz 
iespēju nodrošināt optimālu ekonomikas 
darbību. Latvijas valdība ir iedrošinājusi 
biznesa klasterus sniegt vienotu viedokli 
valdībai, taču tas nebūs pilnvērtīgs tik ilgi, 
kamēr izglītības klasteri nepiegādās idejas 
biznesam un zināšanas valdībai.   

Izglītības klasteris arī veicinās mācību 
programmu uzlabošanu. Kā piemēru var 
minēt Rīgas Ekonomikas augstskolas 
veidotos uzĦēmējdarbības studiju kursus, 
ko apmeklēja gan REA studenti, gan Rīgas 
Tehniskās universitātes inženierzinātĦu 
maăistra programmu studenti, gan Latvijas 
Universitātes bioloăijas maăistra studiju 
studenti.   

Latvijā jau ir nepieciešamie resursi 
veiksmīgam biznesam. Taču, lai šos 
resursus attīstītu saprātīgā un 
uzĦēmējdarbībai draudzīgā veidā, ir 
nepieciešams finansiāls atbalsts biznesa 
attīstības centru izveidošanai universitātēs. 
Šie centri būs atbildīgi par noteiktu iespēju 
identificēšanu, un tie būs spējīgi zināšanas 
pārvērst darbībā 

59.  138.rindkopa 
Gan investīciju, gan eksporta struktūra 
(sk. zemāk) liecina, ka pašreizējā posmā 
Latvijas tautsaimniecībā dominē nozares 
ar zemu pievienoto vērtību, t.i., uz dabas 
resursu pārstrādi un lēta darbaspēka 
izmantošanas priekšrocībām balstītas 
nozares, kas nākotnē nevar nodrošināt 
strauju ekonomisko izaugsmi. 2002. 
gadā darba ražīgums Latvijā bija 
aptuveni trešā daĜa no vidējā darba 
ražīguma ES. Pie tam darba ražīguma 
ziĦā Latvija atpaliek no visām jaunajām 
ES dalībvalstīm, apsteidzot tikai 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām izvairīties no abstraktas vai plaši 
traktējamas informācijas un vārdu 
izmantošanas: nozares”(138.r.) 
(nepieciešams konkretizēt, kādas nozares 
un produkcija ir domātas), utml.). 

Nav Ħemts vērā. 
 

Rindkopā vārds „nozare” lietots 
kontekstā „nozare ar zemu pievienoto 
vērtību, t.i. uz dabas resursu pārstrādi un 
lēta darbaspēka izmantošanas 
priekšrocībām balstītas nozares”. 
Detalizētāk precizēt šādas nozares nav 
nepieciešams. 

Gan investīciju, gan eksporta struktūra (sk. 
zemāk) liecina, ka pašreizējā posmā Latvijas 
tautsaimniecībā dominē nozares ar zemu 
pievienoto vērtību, t.i., uz dabas resursu 
pārstrādi un lēta darbaspēka izmantošanas 
priekšrocībām balstītas nozares, kas nākotnē 
nevar nodrošināt strauju ekonomisko 
izaugsmi. 2002. gadā darba ražīgums Latvijā 
bija aptuveni trešā daĜa no vidējā darba 
ražīguma ES. Pie tam darba ražīguma ziĦā 
Latvija atpaliek no visām jaunajām ES 
dalībvalstīm, apsteidzot tikai kandidātvalstis 
Bulgāriju un Rumāniju . 
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kandidātvalstis Bulgāriju un Rumāniju . 

60.  141. rindkopa 
Balstoties uz nozaru pētījumiem, Latvijā 
var tikt identificētas vairākas sadarbības 
nozares jeb klasteri – kokapstrāde, 
ėīmiskā rūpniecība (farmācija), 
metālapstrāde, transports un loăistika un 
sakari (informācijas komunikāciju 
tehnoloăijas). 

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

Ierosinām papildināt teikumu ar 
„biotehnoloăijas un pārtikas tehnoloăijas”, 
izsakot to šādā redakcijā: „Balstoties uz 
nozaru pētījumiem, Latvijā var tikt 
identificētas vairākas sadarbības nozares 
jeb klasteri – kokapstrāde, ėīmiskā 
rūpniecība (farmācija), metālapstrāde, 
transports un loăistika un sakari 
(informācijas un komunikāciju 
tehnoloăijas), kā arī biotehnoloăijas un 
pārtikas tehnoloăijas”. 

Nav Ħemts vērā. 

 
SaksaĦošanas sanāksmē EM kā 
kompetentā institūcija norādīja, ka NSID 
tekstā kā atsevišėu nav nepieciešams 
minēt biotehnoloăiju un pārtikas 
tehnoloăijas  klasteri. Tas tiks darīts OP 
līmenī. Diskusijas rezultātā tiek panākta 
vienošanās neminēt papildus klasterus, 
bet 141. rindkopu, aiz klasteru 
uzskaitījuma, papildināt šādā redakcijā: 
”un citi.” 

Balstoties uz nozaru pētījumiem, Latvijā var 
tikt identificētas vairākas sadarbības nozares 
jeb klasteri – kokapstrāde, ėīmiskā 
rūpniecība (farmācija), metālapstrāde, 
transports un loăistika un sakari 
(informācijas komunikāciju tehnoloăijas) un 
citi klasteri. 

61.  141. rindkopa 
Balstoties uz nozaru pētījumiem, Latvijā 
var tikt identificētas vairākas sadarbības 
nozares jeb klasteri – kokapstrāde, 
ėīmiskā rūpniecība (farmācija), 
metālapstrāde, transports un loăistika un 
sakari (informācijas komunikāciju 
tehnoloăijas). 

[KM 01.12.2005 Nr.2.4.5.1-1/3871] 

27. lpp., 141. rindkopa, papildus 
minētajām sadarbības nozarēm jeb 
klasteriem identificēt vēl vienu sadarbības 
nozari – radošās industrijas 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

Sk. IzziĦas 60. punktu. 

Sk. IzziĦas 60. punktu. 

62.  144.rindkopa 
Ėīmiskajai rūpniecībai Latvijā ir stabilas 
tradīcijas, augsti kvalificēti speciālisti, 
ilgstoši ir ražota plaša spektra produkcija 
gan gala patēriĦam, gan starppatēriĦam, 
ir laba zinātniskās pētniecības bāze. 
Ėīmiskās rūpniecības īpatsvars apstrādes 
rūpniecības kopējā pievienotajā vērtībā 
veido apmēram 6%. Ėīmiskās 
rūpniecības produkcijas eksports gandrīz 
vienmērīgi sadalās pa galvenajiem 
Latvijas eksporta partneriem, kas tomēr 
galvenokārt liecina par nozares vājo 
konkurētspēju attīstīto valstu tirgos. 
Apmēram divas trešdaĜas produkcijas 
eksporta uz ES valstīm nonāk Lietuvā un 
Igaunijā. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām izvairīties no abstraktas vai plaši 
traktējamas informācijas un vārdu 
izmantošanas: „plaša spektra produkcija” 
(144.r.) (nepieciešams konkretizēt, kādas 
nozares un produkcija ir domātas), utml.). 

Nav Ħemts vērā. 
 

Priekšlikums neatbilst NSID 
kompetencei. 

 

Ėīmiskajai rūpniecībai Latvijā ir stabilas 
tradīcijas, augsti kvalificēti speciālisti, 
ilgstoši ir ražota plaša spektra produkcija gan 
gala patēriĦam, gan starppatēriĦam, ir laba 
zinātniskās pētniecības bāze. Ėīmiskās 
rūpniecības īpatsvars apstrādes rūpniecības 
kopējā pievienotajā vērtībā veido apmēram 
6%. Ėīmiskās rūpniecības produkcijas 
eksports gandrīz vienmērīgi sadalās pa 
galvenajiem Latvijas eksporta partneriem, 
kas tomēr galvenokārt liecina par nozares 
vājo konkurētspēju attīstīto valstu tirgos. 
Apmēram divas trešdaĜas produkcijas 
eksporta uz ES valstīm nonāk Lietuvā un 
Igaunijā. 
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63.  145. rindkopa 
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. Sakaru nozares 
īpatsvars valsts ekonomikā ir īpaši 
mainījies pēdējos gados, kad 
nostabilizējušās tirgus attiecības un 
strauji pieaudzis pieprasījums pēc sakaru 
pakalpojumiem. Ekonomiskās 
aktivitātes, kas saistītas ar informācijas 
un komunikāciju tehnoloăiju (IKT) 
preču un pakalpojumu ražošanu, 2004. 
gadā sastādīja apmēram 6,2% no IKP. 

[KM 01.12.2005 Nr.2.4.5.1-1/3871] 

2.2.1.4. sadaĜu „Investīcijas produktīvās 
kapacitātes paaugstināšanā un klasteru 
attīstība” papildināt ar jaunu rindkopu (aiz 
145. rindkopas): ”Radošās industrijas ir 
nozares ar lielu intelektuālo un zemu 
dabisko resursu ietilpību, kas rada 
produktus ar augstu pievienoto vērtību 
(t.sk. piem., programmēšana, 
audiovizuālās nozares, prese, reklāmas 
pakalpojumi u.c. ) kurām, radot un 
izmantojot intelektuālo īpašumu, piemīt 
potenciāls vairot labklājību un radīt darba 
vietas. Pētījumi liecina, ka radošo 
industriju nozarēm Latvijā ir 
prognozējams ievērojams attīstības 
potenciāls (Pikārds, Roberts G./ 
Toivonens, Timo E. „Autortiesību un ar 
tām saistīto nozaru ekonomiskais 
ieguldījums Latvija”, Rīga 2005) 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

Sk. IzziĦas 60. punktu. 

Sk. IzziĦas 60. punktu. 

64.  148. rindkopa 
2004.–2006.gada SF plānošanas periodā 
SF finansēja aktivitātes komercdarbības 
infrastruktūras modernizēšanai 
(standartu ieviešanai, pieslēgumiem un 
laboratoriju veidošanai). Tika piešėirti 
granti konsultācijām un 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 atbalsta 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam precizēt redakciju teikumam: 
„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…” 

Atbilstoši piedāvātai redakcijai var secināt, 
ka tieši individuālie uzĦēmumi ir vainīgi 
grantu shēmas birokratizācijā. Uzskatām, 
ka pie birokrātiskās shēmas izveides ir 
vainojamas iestādes, kas strādā pie 
tehnisko dokumentu – vadlīniju, 
pieteikuma formu, līgumu un procedūru 

ĥemts vērā. 
 

Redakcionāli precizēta 148.rindkopa. 

2004.–2006.gada SF plānošanas periodā SF 
finansēja aktivitātes komercdarbības 
infrastruktūras modernizēšanai (standartu 
ieviešanai, pieslēgumiem un laboratoriju 
veidošanai). Tika piešėirti granti 
konsultācijām un darbinieku tālākizglītībai. 
Granti tika piešėirti individuāliem 
uzĦēmumiem, tādējādi radot nepieciešamību 
sarežăītākām procedūrām, ar kurām 
uzĦēmēji saskārās finansējuma saĦemšanai 
un kas bieži ir par pamatu zemai uzĦēmēju 
aktivitātei, piesakoties valsts atbalstam. 
2007. – 2013. gada plānošanas periodā 
atbalsta instrumenti jāveido, piedāvājot 
kombinētas atbalsta instrumentu paketes, 
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instrumenti jāveido, piedāvājot 
kombinētas atbalsta instrumentu paketes, 
savukārt cilvēkresursu attīstībai 
uzĦēmumos jāpiedāvā ne tikai 
individuālie granti, bet specializētas 
apmācību programmas, kas vērstas uz 
uzĦēmumu apmācību vienā vai vairākās 
saistītās nozarēs. 

izstrādes. savukārt cilvēkresursu attīstībai uzĦēmumos 
jāpiedāvā ne tikai individuālie granti, bet 
specializētas apmācību programmas, kas 
vērstas uz uzĦēmumu apmācību vienā vai 
vairākās saistītās nozarēs. 

65.  151.rindkopa 
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. 

147.rindkopa 
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 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 

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

151.rindkopu ierosinām papildināt, kā 
vienu no galvenajām problēmām minot arī 
publiskās infrastruktūras uzlabošanas 
nepieciešamību reăionos, atbilstoši 
situācijas analīzē konstatētajam 
(147.rindkopa). 

ĥemts vērā. 
 

Redakcionāli papildināta 151.rindkopa. 

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; 

- publiskās infrastruktūras nolietojums. 
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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. 

66.  167. rindkopa 
Bez tam riska kapitāla finansējums ir 
svarīgs ātri augošu un inovatīvu 
uzĦēmumu attīstībai, kuriem bieži nav 
pieejami komercbanku aizdevumi. 
Nesekmējot moderna finanšu tirgus 
attīstību, kur komercbanku finansējumu 
papildina dažāda veida riska kapitāla 
finansējums, nebūs iespējams sekmīgi 
risināt iepriekšējās sadaĜās norādītās 
problēmas veiksmīgas inovāciju sistēmas 
attīstībā, tehnoloăiju pārnesē, 
produktivitātes un eksporta sekmēšanā. 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

Lūdzam norādīt 167. punkta ietvaros, ka 
arī elastīga darba laika, darba veikšanas 
mājās iespēju un pašnodarbinātības iespēju 
veicināšana būtu nozīmīgs ieguldījums 
darba un ăimenes dzīves saskaĦošanas 
iespēju pilnveidošanā. 

Nav Ħemts vērā. 
 

SadaĜa aplūko finansējuma pieejamības 
jautājumus, un tie tieši nav saistīti ar 
darba laika elastību, darba vietu, utml. 

Priekšlikums neatbilst NSID 
kompetencei. 

 

Bez tam riska kapitāla finansējums ir svarīgs 
ātri augošu un inovatīvu uzĦēmumu 
attīstībai, kuriem bieži nav pieejami 
komercbanku aizdevumi. Nesekmējot 
moderna finanšu tirgus attīstību, kur 
komercbanku finansējumu papildina dažāda 
veida riska kapitāla finansējums, nebūs 
iespējams sekmīgi risināt iepriekšējās 
sadaĜās norādītās problēmas veiksmīgas 
inovāciju sistēmas attīstībā, tehnoloăiju 
pārnesē, produktivitātes un eksporta 
sekmēšanā. 

67.  2.2.4. sadaĜa „Informācijas sabiedrības 
attīstība” (sākot ar 172.rindkopu) 

[Latvijas Televīzija 08.12.2005 
Nr.1527/01-5] 

Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas, 
kas ir Nacionālā stratēăiskā 
ietvardokumenta 2007. - 2013. gada 
periodam projekta pamatā, ietver sadaĜu, 
kas paredz no ES struktūrfondu līdzekĜiem 
līdzfinansēt informācijas sabiedrības 
attīstību veicinošus projektus un norises. 

Nav Ħemts vērā. 
 

NSID neparedz projektu nosaukšanu. 
KSV par informācijas sabiedrību runā kā 
par piekĜuvi un saturu, neizdalot TV.  

Lai priekšlikumu Ħemtu vērā, trūkst 
pamatojuma.   

 

2.2.4. sadaĜa „Informācijas sabiedrības 
attīstība” (sākot ar 172.rindkopu) 
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Sabiedriskajai televīzija ir lielākais 
apraides pārklājums, kas nodrošina 
informācijas pieejamību vislielākajai 
auditorijai un tai pat laikā sabiedriskā 
televīzija ir vienīgais televīzijas medijs, 
kura pamat pienākumos ietilpst sabiedrības 
informēšana, līdz ar to uzskatām, ka jaunās 
televīzijas koncepcija atbilst EK 
izvirzītajām prasībām.  

Lūdzam paredzēt sabiedriskās televīzijas 
jaunās ēkas būvniecības un nepieciešamo 
tehnoloăisko iekārtu iegādes izmaksu 
līdzfinansēšanas iespējas no struktūrfondu 
līdzekĜiem, to ietverot minētajā projektā. 
Uzskatam, ka televīzijas būvniecības un 
tehnoloăiskais koncepts iekĜaujas gan 
Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 
sadaĜā 2.2.4. “Informācijas sabiedrības 
attīstība”, gan arī sadaĜā 4.3.2.3 
“Informācijas un komunikāciju 
tehnoloăijas”. 

Sabiedriskās televīzijas jaunās ēkas 
būvniecības plānotās izmaksas ir aptuveni 
12 miljoni eiro, savukārt jauno tehnoloăiju 
iegādei būtu nepieciešams aptuveni līdz 22 
miljoniem eiro. Finansējumu paredzēts 
iegūt no Televīzijas nekustamo īpašumu 
realizācijas, neradot papildus slogus valsts 
budžetam. Tikai nepietiekama finansējuma 
gadījumā ir paredzēts piesaistīt valsts 
finanšu līdzekĜus. Radot iespēju šim 
projektam piesaistīt Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansējumu un Televīzijai 
darbojoties kā līdzfinansētājam, būtu 
iespēja maksimāli samazināt risku pēc 
valsts budžeta dotācijas nepieciešamības 
projekta realizēšanai. 

68.  2.2.4. sadaĜa „Informācijas sabiedrības 
attīstība” (sākot ar 172.rindkopu) 

[SM 14.12.2005 Nr.03-04-2/618] 

Lūdz Ħemt vērā un iespēju robežās iekĜaut 
NSID informāciju. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 

Sk. NSID tekstu 
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vienošanās, ka SM vienosies ar 
ĪUMEPSIL, un izstrādās NSID teksta 
redakciju. 

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.  
No 2003.gada 1.janvāra likvidēti visi ierobežojumi komercdarbībai un pakalpojumu sniegšanai elektronisko sakaru tirgū. Noteikts universālā telekomunikāciju pakalpojuma 

apjoms.  
Līderis Latvijas elektronisko sakaru tirgū ir publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla operators SIA “Lattelekom”, kura darbības virzieni uz šo brīdi ir: fiksētās balss telefonijas 

pakalpojumi, datu pakalpojumi, integrēti informācijas tehnoloăijas (IT) un telekomunikāciju risinājumi, interneta pakalpojumi, kontaktu risinājumi un informatīvie pakalpojumi, sadarbība ar 
citiem elektronisko sakaru komersantiem. 
Publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla pakalpojumu tirgus liberalizācija sākās tikai ar 2003. gadu, kad beidzās SIA „Lattelekom” ekskluzīvās tiesības darbam publiskā fiksētā elektronisko 
sakaru tīklā. Kā lielākie fiksēto balss telefonijas pakalpojumu tirgus operatori vēl minami „CSB Telecom”, „Latvijas DzelzceĜš”, „Lattelenet”, „Aeronavigācijas serviss” un „Telekom 
Baltija”.  
 

Fiksēto balss telefonijas pakalpojumu tirgus 2004.gada beigās 

Lattelekom SIA

CSC Telecom

Latvijas DzelzceĜš

Lattelenet

Telenets

Aeronavigācijas 
serviss

Citi

 
Avots: Satiksmes ministrija, 2005 

2004. gada beigās balss telefonijas alternatīvo operatoru skaits sasniedza 88, bet interneta pakalpojumu sniedzēju skaits – 270. 
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 iedzīvotājiem. 
Fiksēto elektronisko sakaru tīkla pārklājums ES vidēji ir 86,5%, kamēr Latvijā 2003.g. tas ir 28,9%. Tīkla ciparizācijas līmenis Rīgas rajonā ir 99,76% biznesa sektorā. Talsu 

rajonā, piemēram, tas ir 45,07% biznesa sektorā un 0,94% privātajā sektorā. 
SIA „Lattelekom” cipariz ācijas līmenis  Latvijas rajonos 
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Rajona 
nosaukums 

Ciparizācijas % uz 
01.01.2005. 

Ciparizācijas % 
uz 01.07.2005. 

Ciparizācijas % uz 
01.01.2006. 

Aizkraukles rajons 86.4% 86.6% 89.3% 
Alūksnes rajons 57.4% 58.1% 66.5% 
Balvu rajons 44.7% 45.1% 61.9% 
Bauskas rajons 77.9% 78.0% 83.6% 
Cēsu rajons 68.9% 69.2% 78.8% 
Daugavpils rajons 87.5% 87.5% 90.6% 
Dobeles rajons 74.2% 74.3% 74.4% 
Gulbenes rajons 50.6% 51.6% 69.8% 
Jēkabpils rajons 63.7% 63.8% 79.3% 
Jelgavas rajons 88.6% 88.7% 91.7% 
Krāslavas rajons 63.3% 63.4% 67.5% 
Kuldīgas rajons 85.5% 85.6% 85.9% 
Liepājas rajons 86.7% 87.3% 90.5% 
Limbažu rajons 77.3% 77.5% 77.5% 
Ludzas rajons 56.9% 57.4% 66.8% 
Madonas rajons 57.8% 58.5% 75.3% 
Ogres rajons 97.0% 97.1% 97.1% 
PreiĜu rajons  63.3% 63.5% 70.9% 
Rēzeknes rajons 69.4% 69.5% 75.7% 
Rīgas rajons 100.0% 100.0% 100.0% 
Saldu rajons 80.1% 80.7% 82.2% 
Talsu rajons 56.4% 57.8% 79.5% 
Tukuma rajons 79.9% 80.6% 80.6% 
Valkas rajons 61.2% 61.7% 68.1% 
Valmieras rajons 76.7% 76.8% 85.4% 
Ventspils rajons 84.8% 85.0% 89.5% 

KOPĀ 89.7% 89.9% 92.6% 
Avots: SM dati, 2005. 

Latvijā mobilo sakaru pakalpojumi tiek nodrošināti kopš 1992.gada. Latvijā 1995. gadā mobilo elektronisko sakaru pieslēgumu skaits uz 100 iedzīvotājiem bija 0,6, taču 
2004. gadā jau bija gandrīz 66 pieslēgumi. Mobilo elektronisko sakaru tīklus veido trīs uzĦēmumi: SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA “Tele2” un SIA „Triatel“. No 2005.gadā Latvijā 
darbību uzsāka ceturtais UMTS/GSM operators SIA „Bite Latvija”, kas pieder Lietuvas mobilo sakaru operatoram „Bite Lietuva”. Mobilo sakaru pakalpojumus sniedz arī SIA “ZetCOM”, 
kas darbojas kā virtuālais operators, izmantojot SIA „Latvijas mobilais telefons” tīkla resursus. 

Tiek uzsākta trešās paaudzes mobilo tīklu izbūve un pakalpojumu sniegšana.  
Kopumā nodrošinājums ar elektronisko sakaru pakalpojumiem labāks ir pilsētās un uzĦēmumu koncentrācijas vietās, bet lauku teritorijās pieejamie elektronisko sakaru pakalpojumi 
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ir mazāk kvalitatīvi un parasti dārgāki.  
2005.gadā vēl nav uzsākta zemes ciparu televīzijas un ciparu radio apraide. 
2004.gadā platjoslu piekĜuvi Latvijā izmanto tikai 5% no privātajiem interneta lietotājiem (dati: Eurostat LETA –EPI 29.06.2005.). Salīdzinājumā: Dānijā – 36%; Igaunijā – 20%; 

Lielbritānijā – 16%; Somijā – 21%; Vācijā – 18%. 
Būtiskākie šādas situācijas cēloĦi ir: 
1. Iedzīvotāju zemā pirktspēja kombinācijā ar zemo apdzīvotību, kas ir galvenais šėērslis platjoslas piekĜuves pakalpojumu izplatībai; Zemais ienākumu līmenis elektronisko 

sakaru pakalpojumu lietotājiem attālinātajos reăionos ir šėērslis samaksai par elektronisko sakaru pakalpojumiem. Kā rezultātā arī elektronisko sakaru komersanti neizvērš savus tīklus 
attālinātajos reăionos. 

2. Iedzīvotāju vairākumam izdevumi par piekĜuvi platjoslas pakalpojumiem nav ekonomiski attaisnojami. Izdodot naudu par platjoslas pieslēgumu, praktiski nevar ietaupīt 
kādus citus izdevumus vai izmaksas (piemēram - izmaksas, kas saistītas ar ceĜa izdevumiem, izziĦas iegūšanas izdevumiem). IzĦēmums ir interneta piekĜuves nodrošināšanas komersantu 
piedāvājums balss pārraidei par lētākiem tarifiem nekā tie ir pašreiz elektronisko sakaru tirgū un ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem nozīmīgs ieguvums ir interneta banku pakalpojumi. 

3. Mazie un vidējie elektronisko sakaru komersanti platjoslu piekĜuves iespēju neizvērš zemas apdzīvotības teritorijās, jo izvēršana saistās ar lieliem finanšu līdzekĜu 
ieguldījumiem. 

Platjoslas piekĜuves nodrošināšana vienīgi un tikai uz pelnošas komercdarbības pamatiem (bez valsts aktīvas līdzdalības) nenodrošina nepieciešamos platjoslas piekĜuves izplatības 
pieauguma tempus un veicina "digitālās plaisas" padziĜināšanos gan sociālo slāĦu starpā, gan starp valsts reăioniem ar dažādiem ekonomiskās un kultūras attīstības līmeĦiem. 

Laika periodā līdz 2013.gadam sasniedzamie rezultāti: 
1. Līdz 2010.gadam nodrošināt platjoslas piekĜuves iespējas internetam 85% no valsts teritorijas un 100% - valsts pārvaldes iestādēm. Platjoslu piekĜuves iespēju nodrošināšana ietver: 
esošās elektronisko sakaru infrastruktūras uzlabošanu, nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, infrastruktūras uzturēšanu. 
2. Līdz 2012.gadam nodrošināt pāreju no televīzijas un radio zemes analogās apraides uz ciparu apraides formātu.  

Līdz 2013.gadam nodrošināt, ka Ăeogrāfiskā informācijas sistēma (ĂIS) ietver informāciju arī par elektronisko sakaru tīklu pārklājumu Latvijā. 

69.  2.2.4. sadaĜa „Informācijas sabiedrības 
attīstība” (sākot ar 172.rindkopu) 

[SM 14.12.2005 Nr.03-04-2/618] 

Norāda, ka tekstā būtu jāiekĜauj arī 
informācija par šādiem valstiski 
atbalstāmiem projektiem: 

- Valsts institūciju informācijas un datu 
pārraides drošības nodrošināšana;  

- Vienota publisko valsts iestāžu radiotīklu 
izveidošana; 

- Vienota ārkārtējās palīdzības tālruĦa 
numura 112 ieviešana un ar to saistītās 
infrastruktūras izveidošana; 

- Zvanītāja atrašanās vietas noteikšanas 
sistēmas izveidošana ārkārtējās palīdzības 
tālruĦa numura 112 vajadzībām; 

- Platjoslas piekĜuves internetam 
nodrošināšana mazāk attīstītos reăionos; 

- Iedzīvotāju informācijas centra 
izveidošana (datorizēts Call Center, kurš 
nodrošina iedzīvotājiem iespēju vienuviet 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka SM vienosies ar 
ĪUMEPSIL un  izstrādās NSID teksta 
redakciju. 

Sk. IzziĦas 69. punktu. 
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saĦemt informāciju par visām valsts un 
pašvaldību un dažādām ES iestādēm, kā 
arī biznesa struktūrām); 

- Videokonferenču tīkla izveidošana valsts 
institūciju vajadzībām; 

- ES satelītu radionavigācijas sistēmas 
GALILEO izmantošana satiksmes drošības 
problēmu (ārkārtas palīdzības sakaru un 
vadības nodrošināšanai, autotransporta 
kustības kontroles un vadības 
nodrošināšanai, bīstamo kravu 
pārvadājumu kontrolei un novērošanai, 
kustības navigācijas vadībai u.c.) un citu 
sakaru un transporta problēmu risināšanai 
Latvijā. 

70.  173. rindkopa 
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 
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 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt pēdējā teikuma 
redakciju, izsakot to sekojošā redakcijā: 
„…sakārtojot valsts, reăionu un pašvaldību 
pārvaldes struktūru…”. 

Uzskatām, ka tekstā minētās problēmas un 
uzskaitītie rezultāti ir būtiski arī reăionālās 
(tad, kad tās tiks izveidotas) un vietējo 
pašvaldību darba kvalitātes uzlabošanā un 
nevar tikt attiecināti tikai uz valsts 
pārvaldi.  

Vai arī aicinām sniegt skaidrojumu, kuri 
līmeĦi NSID tiek saprasti ar valsts 
pārvaldi. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas 
likumam jēdziens “valsts pārvalde” 
ietver arī pašvaldības. 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka jēdzienu “valsts 
pārvalde” aizstās ar jēdzienu ”publiskā 
pārvalde”. 

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 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. 
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procesā. 

71.  2.2.4. sadaĜa „Informācijas sabiedrības 
attīstība” 2.2.4.1. sadaĜa „IKT un 
interneta pielietojumi” (sākot ar 
174.rindkopu) 

[Latvijas Zvērinātu notāru padome 
05.12.2005 Nr. Izej. 01-11/572] 

Aicina papildināt projektu šādās sadaĜās. 

Deleăējot valsts varas funkciju īstenošanu 
noteiktiem subjektiem, valsts interesēs ir 
sagaidīt šo funkciju izpildi atbilstoši valsts 
pārvaldes īstenošanas principiem – 
kvalitatīvāks, pieejamāks un lētāks 
pakalpojums iedzīvotājiem, Valsts līmeĦa 
elektronisko datu bāžu izveidošana un 
uzturēšana, nolūkā veicināt privāttiesisko 
attiecību drošību, ir pamats operatīvai un 
efektīvai informācijas pieejamībai visā 
valsts teritorijā. Testamentu reăistrs būtu 
viena no šādām datu bāzām, kas sniegtu 
apkopotu informāciju par iedzīvotāju 
pēdējās gribas rīkojumiem un Ĝautu īstenot 
mantošanas procesu atbilstoši šiem 
rīkojumiem. Testaments Latvijā ir 
nākotnes dokuments, uz kura pamata 
drīzumā norisināsies īpašnieku maiĦa gan 
maziem, gan Ĝoti lieliem īpašumiem, līdz 
ar to testamentu elektroniskā reăistra 
funkcionēšana kalpos kā garants 
ieinteresēto personu tiesisko interešu 
drošībai. 

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 
reăioniem, gan ārvalstu datu bāzēm ir 
nepieciešams priekšnoteikums brīvai 
personu un informācijas apritei. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Nepieciešamība izveidot vienotu 
publisko testamentu reăistru ir aktuāla, 
taču tā uzskatāma par valsts pārvaldei 
piekrītošu funkciju un nav saistāma ar 
SF investīciju mērėiem.  

Sk. NSID projektu. 

Sk. 2.2.4. sadaĜu „Informācijas sabiedrības 
attīstība”. 

72.  175. rindkopa 
Interneta izplatības rādītājs 2004.gadā 

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

SadaĜā 2.2.4. „Informācijas sabiedrības 

ĥemts vērā. 
 

Rīgā un citās Latvijas lielākās pilsētās 
interneta pieejamības līmenis pēdējos gados 
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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%  lauku iedzīvotāju. 

attīstība” ierosinām papildināt 
175.rindkopu ar īsu skaidrojumu, kā tiek 
mērīts interneta izplatības rādītājs (40,4% 
no kopējā iedzīvotāju skaita). Ierosinām 
minēto rindkopu papildināt ar informāciju 
par interneta lietotāju skaitu Rīgā (mājās 
un darbā), lai padarītu iespējamu datu 
salīdzināšanu par situāciju Rīgā un lauku 
rajonos.  

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka ĪUMEPLS precizēs 
informāciju. 

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 pieslēgums1 
(Lietuvā - 12%, Igaunijā – 31%, ES25 vidēji 
- 43%)2. 2004. gadā datoru ir lietojuši 54%, 
bet internetu 44% iedzīvotāju. Savukārt 
regulāri (vismaz reizi nedēĜā), datoru lieto 
36%, bet internetu, tikai 27% iedzīvotāju.3  

Interneta izmantošana griezumā pa pilsētām 
un laukiem4 

[Tabula] 

Pieeja platjoslas interneta pieslēgumam 
2004.gadā bija tikai 5% mājsaimniecību, bet 
2005.gadā – 15% (Lietuvā – attiecīgi 4% un 
12%, Igaunijā 20% un 30%, ES25 vidēji – 
15% un 23 %)5. Lai piekĜūtu internetam, 
visvairāk tiek lietots dators, kā arī mobilais 
telefons. 

 

73.  175.rindkopa (skatīt iepriekš) [FM ESFD] 

Vajadzīgs skaidrojums, kas ir domāts ar - 
interneta izplatības rādītājs 40,4% no 
kopējā iedzīvotāju skaita, kas ir tuvs ES 
vidējiem rādītājiem, ja vēlāk runāts par 
zemo interneta un datora lietotāju skaitu? 

ĥemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka ĪUMEPLS precizēs 
informāciju. 

Sk. NSID redakciju. 

74.  177. rindkopa 
Interneta un datoru lietotāju zemo skaitu 
nosaka zemais datoru skaits 

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

177.rindkopā lūdzam norādīt apgalvojuma, 
ka interneta lietošanas izplatību kavē 

ĥemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 

Interneta un datoru lietotāju nelielo skaitu 
ietekmē nelielais datoru skaits 
mājsaimniecībās. Kopumā IKT nelietošanas 

                                           
1 Latvijas statistikas gadagrāmata, Centrālā statistikas pārvalde, 2005 
2 Eurostat, 2004 
3 Latvijas statistikas gadagrāmata, Centrālā statistikas pārvalde, 2005 
4 Latvijas Interneta asociācija, 2005 (www.lia.lv) 
5 Eurostat, 2004 un 2005 
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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 IKT . 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. 

nepietiekamas latviešu valodas un 
svešvalodas zināšanas, avotu. Pretējā 
gadījumā šāds apgalvojums ir apšaubāms. 

vienošanās, ka ĪUMEPLS precizēs 
informāciju. 

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%)6. 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, zināšanas7. 
Līdzās pieejamības problēmām, būtisks 
interneta un datora nelietošanas iemesls ir 
prasmju trūkums darbam ar IKT. 
Modernajam darba tirgum un informācijas 
sabiedrības attīstībai neatbilstošās 
iedzīvotāju profesionālās zināšanas un 
prasmes, tai skaitā, IKT jomā, ir viens no 
svarīgākajiem iemesliem salīdzinoši 
augstajam bezdarba līmenim valstī8.  

2005.gadā internets bija pieejams 
gandrīz visās publiskajās bibliotēkās (mērėis 
2006.gadā - 100%), kā arī lielākā daĜā 
pašvaldību iestādēs (98,3% - 2004). Rajonu 
centros pieejami komerciāli interneta pieejas 
punkti.  

 

75.  192. rindkopa 
Galvenās problēmas, kas saistītas ar IKT 
un interneta izmantošanu un e-

[RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

Papildināt ar apakšpunktu sekojošā 
redakcijā: „e-pakalpojumu ieviešanai, 

Nav Ħemts vērā. 
 

Piedāvātā problēma nav risināma ar SF 

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

                                                                                                                                                                                                                   
6 Pētījums „Informācijas sabiedrības attīstība”, Informācijas Sabiedrības birojs, 2004.gada marts 
7 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. 
8 „Par bezdarbu valstī”, Centrālā statistikas pārvalde,  24.02.2004 
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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. 

kuros paredzēta dokumentu nosūtīšana 
publiskās pārvaldes iestādēm, 
nepieciešami grozījumi valsts līmeĦa 
normatīvajos aktos” 

intervenci.  

 

SaskaĦošanas sanāksmē RīgasDomes 
pārstāvis nepiedalās. 

- 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. 

76.  2.3. sadaĜa „Darba tirgus un 
cilvēkresursu attīstība” (sākot ar 
193.rindkopu) 

[RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

Kā viena no aktuālākajām problēmām 
valstī būtu minama darbaspēka aizplūšana 
uz ES-15 iezīmējot šīs problēmas 
kompleksu risinājumu, t.i., pasākumus 
darbaspēka noturēšanai Latvijā un 
aizplūdušā darbaspēka atgriešanos 
veicinošus pasākumus, kā arī 
uzĦēmējdarbībai labvēlīgas vides 
veidošanu īpaši iedzīvotājiem pēc 
atgriešanās Latvijā. 

ĥemts vērā. 
 

Netiek noliegta darbaspēka emigrācijas 
problēma kā problēma, kas kavē 
nodarbinātības līmeĦa paaugstināšanu. 
SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka EM sniegs kvantitatīvu 
informāciju, kas raksturos problēmu.  

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, 

� 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 riskam 
pakĜauto iedzīvotāju grupām, 
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� 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 ieviešanā iesaistīto 
institūciju administratīvā kapacitāte un 
savstarpējā sadarbība, vāji attīstītas 
partnerības vietējā līmenī efektīvai un 
integrētai nodarbinātības politikas 
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ieviešanai, 

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

� zema iedzīvotāju ekonomiskā 
aktivitāte un pašnodarbināto 
iedzīvotāju skaits. 

 

77.  199. rindkopa 
Informācijā 2005.gada augustā Ministru 
prezidentam par Imigrācijas likuma 
izpildes nepieciešamību, Labklājības 
ministrija sniedza informāciju arī par 
darbaspēku aizplūšanu. ZiĦojumā tika 
minēts: "Kā informē Veselības 
ministrija, veselības aprūpes jomā ir 
veikta cilvēkresursu situācijas analīze, uz 
kuru balstoties ir izstrādātas 
pamatnostādnes „Cilvēkresursu attīstība 
veselības aprūpē”, kuras apstiprinātas ar 
Ministru kabineta 2005.gada 18.maija 
rīkojumu Nr.326. Pamatnostādnēs 
uzsvērts, ka valstī ir nepietiekams skaits 
ārstniecības personu (ārsti, māsas, 
vecmātes un ārsta palīgi, neatliekamās 
medicīnas personāls, farmaceiti un 
farmaceitu asistenti), lai tiktu 
nodrošināta kvalitatīva veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība visiem Latvijas 
iedzīvotājiem. Papildus Veselības 
ministrija atzīmē, ka patlaban ir 
vērojama ārstu un māsu aizplūšana uz 
ārvalstīm. Savukārt Ekonomikas 
ministrija pieĜauj iespēju, ka nākotnē 
varētu trūkt kvalificētu speciālistu 
enerăētikas nozarē, bet Satiksmes 
ministrija informē par nepietiekošu 
speciālistu skaitu aviācijas nozarē." 

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

SadaĜā 2.3.1. „Nodarbinātība un bezdarbs” 
ierosinām veikt šādus labojumus un 
papildinājumus:  

199. rindkopā atstāt informāciju par 
cilvēkresursu problēmām veselības 
aprūpes jomā, atsauci uz politikas 
plānošanas dokumentiem atspoguĜojot 
lapas apakšā. 

ĥemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka LM redakcionāli precizēs 
NSID 199. rindkopu. 

 

199. rindkopas redakcija ir veidota 
saskaĦā ar izziĦu par atzinumos 
sniegtajiem iebildumiem” 42.punktam 

ĥemot vērā tautsaimniecības pārorientēšanos 
no plānveida uz brīvā tirgus ekonomiku, kā 
arī nepietiekamās mūžizglītības iespējas, 
pēdējās desmitgades laikā vērojama aizvien 
plašāka darbaspēka prasmju un iemaĦu 
neatbilstība darba tirgus prasībām. Šobrīd, 
lai veiktu darba tirgus monitoringu un 
konstatētu darbaspēka trūkumu konkrētos 
tautsaimniecības sektoros un profesiju 
grupās, pietrūkst ticamu statistisko datu un to 
analīzes. 2007.gada vidū paredzami ESF 
atbalstīto darba tirgus pētījumu gala rezultāti, 
kas dos padziĜinātu ieskatu par problēmām 
darba tirgū un priekšlikumus to risināšanai. 
Rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai 
nepieciešams turpmāks atbalsts darba tirgus 
ilgtermiĦa prognozēšanas sistēmas izveidei 
un stiprināšanai, darba tirgus pētījumu 
veikšanai un darba tirgus monitoringā 
iesaistīto institūciju kapacitātes stiprināšanai. 



FMIzz_230106; IzziĦa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 2013.gada periodam projekts” 53

78.  201. rindkopa 
Visaugstākais nodarbinātības līmenis ir 
Rīgas reăionā (2004. gadā – 67,3%) un 
Kurzemē (62%), bet zemāks – Latgalē 
(53,6%), Zemgalē (59,6%), Vidzemē 
(60,2%) un Kurzemē (62%). Vērojama 
tendence nodarbinātības līmenim 
palielināties Kurzemē, Rīgas reăionā, bet 
samazināties Vidzemē, Zemgalē un 
Latgalē. Atšėirības infrastruktūrā, 
ăeogrāfiskajā novietojumā un resursu 
pieejamībā ietekmē tautsaimniecības 
attīstības ātrumu un konjunktūru. 
Darbaspēka ăeogrāfiskā mobilitāte 
(iekšzemes) ir minimāla, Ħemot vērā 
nepietiekamo satiksmes infrastruktūru, 
augstās īres maksas, mazattīstītu 
dzīvojamo ēku celtniecību, kas mazina 
teritoriālās kohēzijas iespējas. 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜas „2.3.1.1. Nodarbinātība” 
201.punktā vārdu „Kurzemē” minēt tikai 
vienu reizi runājot par visaugstāko vai 
zemāko nodarbinātības līmeni. 

ĥemts vērā.  
 

Redakcionāli precizēta NSID 
201.rindkopa. 

Visaugstākais nodarbinātības līmenis ir 
Rīgas reăionā (2004. gadā – 67,3%) un 
Kurzemē (62%), bet zemāks – Latgalē 
(53,6%), Zemgalē (59,6%), Vidzemē 
(60,2%). Vērojama tendence nodarbinātības 
līmenim palielināties Kurzemē, Rīgas 
reăionā, bet samazināties Vidzemē, Zemgalē 
un Latgalē. Atšėirības infrastruktūrā, 
ăeogrāfiskajā novietojumā un resursu 
pieejamībā ietekmē tautsaimniecības 
attīstības ātrumu un konjunktūru. 
Darbaspēka ăeogrāfiskā mobilitāte 
(iekšzemes) ir minimāla, Ħemot vērā 
nepietiekamo satiksmes infrastruktūru, 
augstās īres maksas, mazattīstītu dzīvojamo 
ēku celtniecību, kas mazina teritoriālās 
kohēzijas iespējas. 

79.  202. rindkopa 
Salīdzinājumā ar Eiropas Savienības 
(ES-25 – 15,9%, ES-15 – 14,9%) vidējo 
pašnodarbināto īpatsvars nodarbināto 
iedzīvotāju kopskaitā Latvijā ir samērā 
zems šis radītājs, 2004.gadā tas veidoja 
13,3% (2003.gadā 13,0%) no 
pamatdarbā nodarbinātajiem bija 
pašnodarbinātas personas.  %. Turklāt 
laika periodā no 1997.gada līdz 
2004.gadam pašnodarbināto īpatsvars 
nodarbināto iedzīvotāju kopskaitā 
samazinājās par 46,6% jeb 6,2 
procentpunktiem (no 19,5% līdz 13,3%). 
Piemēram, Lietuvā šis radītājs veido 
18,4%, Čehijā – 18,8%, Polijā – 29,0% 
un Itālij ā – 25,2%. Analizējot 
pašnodarbināto īpatsvara nodarbināto 
iedzīvotāju kopskaitā struktūru par 
vecuma grupām, izrādās, ka Eiropas 
Savienībā, t.sk. Latvijā, vairāk nekā 75% 

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

SadaĜā 2.3.1. „Nodarbinātība un bezdarbs” 
ierosinām veikt šādus labojumus un 
papildinājumus:  

Precizēt 202.rindkopas pirmā teikuma 
redakciju. 

ĥemts vērā. 
 

Redakcionāli precizēts NSID 
202.rindkopas 1.teikums. 

Salīdzinājumā ar Eiropas Savienības (ES-25 
– 15,9%, ES-15 – 14,9%) vidējais 
pašnodarbināto īpatsvars nodarbināto 
iedzīvotāju kopskaitā Latvijā ir visai zems, 
2004.gadā 13,3% (2003.gadā 13,0%) no 
pamatdarbā nodarbinātajiem bija 
pašnodarbinātas personas.   
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no pašnodarbināto vecums ir virs 55 
gadiem, līdz ar to ir nepieciešams 
panākt, lai gados jauno pašnodarbināto 
īpatsvars palielinātos. 

80.  2.3.1.2. sadaĜa „Bezdarbs” (sākot ar 
205.rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Šeit būtu jārunā tikai par reăistrēto 
bezdarba līmeni, definējot, kas ir reăistrēts 
bezdarbnieks. Turklāt nodaĜa tiek nobeigta 
bez konkrētiem secinājumiem. 

Latvijā ir būtiska atšėirība starp faktisko 
un reăistrēto bezdarba līmeni. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

ĥemot vērā, ka NSID apstiprina Eiropas 
Komisija, dokumentā nepieciešamas 
atsauces arī uz EUROSTAT informāciju.  

SaskaĦošanas sanāksmē LM tika 
aicināta sniegt informāciju slēptā 
bezdarba novērtējumam. Savukārt, LM 
norādīja, ka NSIDā jau ir iekĜauti visa 
pieejamā informācija, kā arī, ka LM 
rīcībā nav šāda novērtējuma. 

Sk. NSID projektu. 

2.3.1.2. sadaĜa „Bezdarbs” (sākot ar 
205.rindkopu) 

81.  209. rindkopa 
Salīdzinot ar citām ES dalībvalstīm, 
Latvijā ir salīdzinoši augsts bezdarba 
līmenis iedzīvotājiem ar zemu izglītības 
un prasmju līmeni. Tam par iemeslu ir 
profesionālās kvalifikācijas trūkums, kā 
arī neatbilstošās zināšanas un prasmes 
mūsdienu zināšanu sabiedrības attīstībai: 
informācijas tehnoloăijas, komunikācijas 
prasmes, uzĦēmējdarbības 
pamatzināšanas, svešvalodu un valsts 
valodas zināšanas. 2004. gadā no 
reăistrēto bezdarbnieku kopskaita 39,9% 
bija ar vidējo un pamata profesionālo 
izglītību, 25,5% ar vispārējo vidējo un 
pamata -20,9% . Turpretim bezdarba 
līmenis iedzīvotājiem ar augstāko 
izglītību 2003 gadā bija 6,3 %, kas bija 
tikai par 1,4 procentu punktiem augstāks 
nekā ES vidējais rādītājs . 2004.gadā 
bezdarba līmenis jauniešiem (15-24 
gadi) bija 19,0%, un tas ir samazinājies 
salīdzinājumā ar 23,6% 1999.gadā, tikai 
par 0,8 procentu punktiem pārsniedzot 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Bezdarbnieku sadalījuma pa izglītības 
līmeĦiem analīze būtu veicama, 
pamatojoties uz datiem par attiecīgajām 
grupām iedzīvotāju kopskaitā, piem., 
bezdarbnieku ar augstāko izglītību 
īpatsvars būtu jāsalīdzina ar iedzīvotāju ar 
augstāko izglītību īpatsvaru attiecīgajā 
vecuma grupā. 

Reālo bezdarba situāciju pa iedzīvotāju 
grupām var noteikt tikai, definējot, cik 
liels ir bezdarbnieku īpatsvars attiecīgajā 
iedzīvotāju grupā. 

Nav Ħemts vērā. 

 
SaskaĦošanas sanāksmē LM tika 
aicināta sniegt nepieciešamo 
informāciju. Savukārt, LM norādīja, ka 
NSIDā jau ir iekĜauti visa pieejamā 
informācija un LM r īcībā nav datu 
prasītajā griezumā. 

Salīdzinot ar citām ES dalībvalstīm, Latvijā 
ir salīdzinoši augsts bezdarba līmenis 
iedzīvotājiem ar zemu izglītības un prasmju 
līmeni. Tam par iemeslu ir profesionālās 
kvalifikācijas trūkums, kā arī neatbilstošās 
zināšanas un prasmes mūsdienu zināšanu 
sabiedrības attīstībai: informācijas 
tehnoloăijas, komunikācijas prasmes, 
uzĦēmējdarbības pamatzināšanas, 
svešvalodu un valsts valodas zināšanas. 
2004. gadā no reăistrēto bezdarbnieku 
kopskaita 39,9% bija ar vidējo un pamata 
profesionālo izglītību, 25,5% ar vispārējo 
vidējo un pamata -20,9% . Turpretim 
bezdarba līmenis iedzīvotājiem ar augstāko 
izglītību 2003 gadā bija 6,3 %, kas bija tikai 
par 1,4 procentu punktiem augstāks nekā ES 
vidējais rādītājs . 2004.gadā bezdarba 
līmenis jauniešiem (15-24 gadi) bija 19,0%, 
un tas ir samazinājies salīdzinājumā ar 
23,6% 1999.gadā, tikai par 0,8 procentu 
punktiem pārsniedzot ES vidējo rādītāju pēc 
EUROSTAT datiem. 2004.gadā bezdarba 
līmenis personām pirmspensijas (55-64 gadi) 
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ES vidējo rādītāju pēc EUROSTAT 
datiem. 2004.gadā bezdarba līmenis 
personām pirmspensijas (55-64 gadi) 
vecumā bija 8,3% (9,1% sievietēm un 
7,5% vīriešiem) no visiem 
bezdarbniekiem, kas ir nedaudz vairāk 
kā 2003. gadā . 

vecumā bija 8,3% (9,1% sievietēm un 7,5% 
vīriešiem) no visiem bezdarbniekiem, kas ir 
nedaudz vairāk kā 2003. gadā . 

82.  218. rindkopa 
Sievietes dominē tādās nozarēs kā 
veselība un sociālā aprūpe (87% no 
nodarbināto kopējā skaita), izglītība 
(83%) un viesnīcas un restorāni (69%). 
Turpretī vīrieši dominē tādās nozarēs kā 
lauksaimniecība, medniecība un 
mežsaimniecība (63%), būvniecība 
(89%), transports, glabāšana un sakari 
(72%) . Arī darba devēju vidū dominē 
vīrieši: 2004.gadā no 34 500 darba 
devēju 22 500 (jeb 65%) bija vīrieši, 
12100 (jeb 35%)- sievietes.  Bez tam 
iedzīvotāju aptaujas liecina, ka 
sabiedrībā valda izteikti priekšstati par 
to, kuras profesijas ir piemērotas vienam 
vai otram dzimumam. Bērnu dārza 
audzinātājas, mājsaimnieces, sekretāres 
profesijas tiek uzskatītas par sievietēm 
piemērotām, kamēr autobusa šofera, 
militārpersonas, celtnieka profesijas tiek 
piedēvētas pārsvarā vīriešiem . 

219. rindkopa 
Vienlaikus jānorāda, ka vērojama arī 
vertikālā segregācija – gandrīz visās 
tautsaimniecības nozarēs vērojama 
nevienlīdzība sieviešu un vīriešu 
atalgojumā. Latvijā 2004.gadā sievietes 
vidējais atalgojums bija par 16% mazāks 
kā vīrieša vidējais atalgojums. Dažās 
nozarēs šī atalgojuma atšėirība ir īpaši 
izteikta, piemēram, finanšu starpniecībā, 
vairumtirdzniecībā un 

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

SadaĜā 2.3.1. „Nodarbinātība un bezdarbs” 
ierosinām veikt šādus labojumus un 
papildinājumus:  

218.rindkopas trešo teikumu pārcelt uz 
219.rindkopu aiz ceturtā teikuma. 

ĥemts vērā.  
 

Redakcionāli precizētas 218. un 
219.rindkopas. 

Sievietes dominē tādās nozarēs kā veselība 
un sociālā aprūpe (87% no nodarbināto 
kopējā skaita), izglītība (83%) un viesnīcas 
un restorāni (69%). Turpretī vīrieši dominē 
tādās nozarēs kā lauksaimniecība, 
medniecība un mežsaimniecība (63%), 
būvniecība (89%), transports, glabāšana un 
sakari (72%) . Bez tam iedzīvotāju aptaujas 
liecina, ka sabiedrībā valda izteikti 
priekšstati par to, kuras profesijas ir 
piemērotas vienam vai otram dzimumam. 
Bērnu dārza audzinātājas, mājsaimnieces, 
sekretāres profesijas tiek uzskatītas par 
sievietēm piemērotām, kamēr autobusa 
šofera, militārpersonas, celtnieka profesijas 
tiek piedēvētas pārsvarā vīriešiem . 

 
Vienlaikus jānorāda, ka vērojama arī 
vertikālā segregācija – gandrīz visās 
tautsaimniecības nozarēs vērojama 
nevienlīdzība sieviešu un vīriešu atalgojumā. 
Latvijā 2004.gadā sievietes vidējais 
atalgojums bija par 16% mazāks kā vīrieša 
vidējais atalgojums. Dažās nozarēs šī 
atalgojuma atšėirība ir īpaši izteikta, 
piemēram, finanšu starpniecībā, 
vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā 
sievietes saĦem par 22-43% mazāk kā 
vīrieši. Arī darba devēju vidū dominē vīrieši: 
2004.gadā no 34 500 darba devēju 22 500 
(jeb 65%) bija vīrieši, 12100 (jeb 35%)- 
sievietes.  ES-25 vidējais rādītājs sieviešu un 
vīriešu atalgojuma atšėirībai ir 16%, 
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mazumtirdzniecībā sievietes saĦem par 
22-43% mazāk kā vīrieši. ES-25 vidējais 
rādītājs sieviešu un vīriešu atalgojuma 
atšėirībai ir 16%, svārstoties no 6% 
Itālij ā līdz pat 32% Kiprā . Šāda 
atalgojuma atšėirība ir saistīta ar sieviešu 
un vīriešu ieĦemtajām amata pozīcijām, 
augstākos amatus ar augstāku 
atalgojumu pārsvarā ieĦem vīrieši, 
vietnieku un izpildītāju līmenī strādā 
sievietes. Analizējot sieviešu un vīriešu 
īpatsvaru dažādās profesiju grupās 
Latvijā – divas trešdaĜas no 
likumdevējiem, valsts vecākajām 
amatpersonām un vadītājiem ir vīrieši 
(63%), turpretī vecāko speciālistu, 
speciālistu, kalpotāju un pakalpojumu un 
tirdzniecības darbinieku vidū vairākums 
strādājošo ir sievietes (64-85% no kopējā 
skaita) . 

svārstoties no 6% Itālij ā līdz pat 32% Kiprā . 
Šāda atalgojuma atšėirība ir saistīta ar 
sieviešu un vīriešu ieĦemtajām amata 
pozīcijām, augstākos amatus ar augstāku 
atalgojumu pārsvarā ieĦem vīrieši, vietnieku 
un izpildītāju līmenī strādā sievietes. 
Analizējot sieviešu un vīriešu īpatsvaru 
dažādās profesiju grupās Latvijā – divas 
trešdaĜas no likumdevējiem, valsts 
vecākajām amatpersonām un vadītājiem ir 
vīrieši (63%), turpretī vecāko speciālistu, 
speciālistu, kalpotāju un pakalpojumu un 
tirdzniecības darbinieku vidū vairākums 
strādājošo ir sievietes (64-85% no kopējā 
skaita) . 

83.  219. rindkopa 
Vienlaikus jānorāda, ka vērojama arī 
vertikālā segregācija – gandrīz visās 
tautsaimniecības nozarēs vērojama 
nevienlīdzība sieviešu un vīriešu 
atalgojumā. Latvijā 2004.gadā sievietes 
vidējais atalgojums bija par 16% mazāks 
kā vīrieša vidējais atalgojums. Dažās 
nozarēs šī atalgojuma atšėirība ir īpaši 
izteikta, piemēram, finanšu starpniecībā, 
vairumtirdzniecībā un 
mazumtirdzniecībā sievietes saĦem par 
22-43% mazāk kā vīrieši. ES-25 vidējais 
rādītājs sieviešu un vīriešu atalgojuma 
atšėirībai ir 16%, svārstoties no 6% 
Itālij ā līdz pat 32% Kiprā . Šāda 
atalgojuma atšėirība ir saistīta ar sieviešu 
un vīriešu ieĦemtajām amata pozīcijām, 
augstākos amatus ar augstāku 
atalgojumu pārsvarā ieĦem vīrieši, 
vietnieku un izpildītāju līmenī strādā 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

219. punktā lūdzam norādīt, ka zemāks 
atalgojums ir ne tikai vertikālās, bet arī 
horizontālās segregācijas dēĜ. Sieviešu 
profesijas ir zemāk apmaksātas un netiek 
ievērots likuma nosacījums par vienādu 
darba samaksu par vienādas vērtības 
darbu. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē LM tika 
aicināta sniegt nepieciešamo 
informāciju. Sanāksmes gaitā panākta 
vienošanās,ka LM precizēs datus. 

 

Vienlaikus jānorāda, ka vērojama arī 
vertikālā segregācija – gandrīz visās 
tautsaimniecības nozarēs vērojama 
nevienlīdzība sieviešu un vīriešu atalgojumā. 
Latvijā 2004.gadā sievietes vidējais 
atalgojums bija par 16% mazāks kā vīrieša 
vidējais atalgojums. Dažās nozarēs šī 
atalgojuma atšėirība ir īpaši izteikta, 
piemēram, finanšu starpniecībā, 
vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā 
sievietes saĦem par 22-43% mazāk kā 
vīrieši. ES-25 vidējais rādītājs sieviešu un 
vīriešu atalgojuma atšėirībai ir 16%, 
svārstoties no 6% Itālij ā līdz pat 32% Kiprā . 
Šāda atalgojuma atšėirība ir saistīta ar 
sieviešu un vīriešu ieĦemtajām amata 
pozīcijām, augstākos amatus ar augstāku 
atalgojumu pārsvarā ieĦem vīrieši, vietnieku 
un izpildītāju līmenī strādā sievietes. 
Analizējot sieviešu un vīriešu īpatsvaru 
dažādās profesiju grupās Latvijā – divas 
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sievietes. Analizējot sieviešu un vīriešu 
īpatsvaru dažādās profesiju grupās 
Latvijā – divas trešdaĜas no 
likumdevējiem, valsts vecākajām 
amatpersonām un vadītājiem ir vīrieši 
(63%), turpretī vecāko speciālistu, 
speciālistu, kalpotāju un pakalpojumu un 
tirdzniecības darbinieku vidū vairākums 
strādājošo ir sievietes (64-85% no kopējā 
skaita) . 

trešdaĜas no likumdevējiem, valsts 
vecākajām amatpersonām un vadītājiem ir 
vīrieši (63%), turpretī vecāko speciālistu, 
speciālistu, kalpotāju un pakalpojumu un 
tirdzniecības darbinieku vidū vairākums 
strādājošo ir sievietes (64-85% no kopējā 
skaita) . 

Lai arī Darba likumā pārĦemtas Padomes 
1975. gada 10. februāra direktīvas Nr.75/117 
par dalībvalstu likumu tuvināšanu, ievērojot 
principu par vienādu atalgojumu vīriešiem 
un sievietēm, prasības, trūkst datu par 
faktisko situāciju Latvijā attiecībā uz darba 
samaksas salīdzināmību par tādu pašu darbu 
un vienādas vērtības darbu abiem 
dzimumiem 

84.  235. rindkopa 
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, 

- 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 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Nepieciešams minēt, kā Latvijas darba 
tirgu ietekmē norises ES kopējā darba 
tirgū. 

Kopš Latvija ir ES dalībvalsts, Latvijas 
darba tirgus ir kā daĜa no ES kopējā darba 
tirgus. 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē LM tika aicināts 
sniegt informāciju. Savukārt, LM 
norādīja, ka NSIDā jau ir iekĜauta visa 
pieejamā informācija un papildus datu 
iekĜaušana nav nepieciešama. Kā arī LM 
rīcībā nav statistikas, kas raksturotu ES 
kopējā darba tirgus ietekmi uz Latvijas 
darba tirgu, izĦemot to, ka bezdarbam 
Latvijā ir tendence samazināties. 

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, 

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

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

85.  2.3.2.1. sadaĜa „Izglītība un 
tālākizglītība” (sākot ar 236.rindkopu) 

[Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

Punktā 2.3.2.1. Izglītība un tālākizglītība, 
nav skaidrs par kādu tālākizglītības 
virzienu iet runa -vai profesionālo 
tālākizglītību vai kādu citu. Statistikas dati 
ir nepilnīgi, informācija ir ierobežota (tikai 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē IzM sniedz 
skaidrojumu Latgales plānošanas 
reăiona attīstības padomes iebildumam 

 

Sk. NSID projektu. 

2.3.2.1. sadaĜa „Izglītība un tālākizglītība” 
(sākot ar 236.rindkopu) 
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par skolniekiem) 

86.  2.3.2.1. sadaĜa „Izglītība un 
tālākizglītība” (sākot ar 236.rindkopu) 

[Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

Īpašu uzmanību ir jāpievērš mūžizglītības 
jautājumiem (sistēmas savietojamība 
pieaugušo izglītībā, sistematizēta datu bāze 
par mūžizglītības pieejamību un iespējām), 
pedagoăiskā personāla tālākizglītība. 

Nav Ħemts vērā. 

 
SaskaĦošanas sanāksmē IzM tika lūgts 
sniegt informāciju par pieejamo 
statistiku par mūžizglītības jautājumiem. 
IzM norādīja, ka statistika ir pieejama, 
bet nav pieejami autentiski secinājumi, 
līdz ar to noraida nepieciešamību īpašu 
uzmanību pievērst mūžizglītībai, 
pamatojoties uz datu neesību. 

Sk. NSID projektu. 

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

87.  2.3.2.1. sadaĜa „Izglītība un 
tālākizglītība” (sākot ar 236.rindkopu) 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

2.3.2.1.1. sadaĜā lūdzam iekĜaut papildus 
apakšpunktu par pedagogu raksturojumu 
vispārējā izglītībā šādā piedāvātā redakcijā 
„Vispārizglītojošo skolu skolotāji pārsvarā 
ir sievietes (88%). Tas veicina stereotipu 
nostiprināšanos par sieviešu un vīriešu 
darbības jomām un profesijām, kas 
atspoguĜojas arī horizontālajā dzimumu 
segregācijā nodarbinātībā. Viena dzimuma 
īpatsvars skolā iespējams ir saistīts ar 
faktu, ka salīdzinoši vairāk zēnu nekā 
meiteĦu pārtrauc izglītību pamatskolā un 
vidusskolā.” 

Nav Ħemts vērā. 
 

Secinājums par dzimumu proporciju 
skolotājiem kā izglītības pārtraukšanas 
iemeslu nav pierādāms.  

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanaš, ka šo secinājums tiks minēts 
kā fakts pie nodarbinātības sadaĜas. 

 

Sk. NSID projektu. 

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

88.  242. rindkopa 
2004.mācību gadā no kopējā vispārējās 
vidējās izglītības absolventu skaita 26 % 
izglītību neturpināja; t.i. ir spiesti ieiet 
darba tirgū bez kvalifikācijas un 
acīmredzot ar vājām sekmēm (var 
pamatot ar ISEC datiem par 
centralizētajiem eksāmeniem ), jo nevar 
turpināt izglītību augstākā līmenī. 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

Lūdzam 242. punktu papildināt ar 
sekojošu informāciju „59% atskaitīto no 
vispārizglītojošām dienas skolām ir zēni. 
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, 
ka 67,1% darbaspēka ar pamatizglītību vai 
nepabeigtu pamata izglītību ir vīrieši. Tas 
nozīmē, ka tieši vīrieši ir pakĜauti riskam 
ieiet darba tirgū bez kvalifikācijas un veikt 
zemas kvalifikācijas darbus. Tas eventuāli 
varētu būt saistīts ar vīriešu nodarbinātību 
nepastāvīgos darbos un risku veikt darbu, 
par kuru netiek veiktas sociālās iemaksas.” 

ĥemts vērā. 

 
SaskaĦošanas sanāksmes laikā IzM 
izteica viedokli, ka ”Martas” 
ierosinātais papildinājums ir iekĜaujams 
tekstā. 

2004. un 2005. mācību gadā no kopējā 
vispārējās vidējās izglītības absolventu skaita 
vidēji 26 % izglītību neturpināja; t.i. ir 
spiesti ieiet darba tirgū bez kvalifikācijas un 
nepietiekamām iespējām (tajā skaitā zemu 
sekmju dēĜ) turpināt izglītību augstākā 
līmenī.  

59% atskaitīto no vispārizglītojošām dienas 
skolām ir zēni. Centrālās statistikas 
pārvaldes dati liecina, ka 67,1% darbaspēka 
ar pamatizglītību vai nepabeigtu pamata 
izglītību ir vīrieši. Tas nozīmē, ka tieši 
vīrieši ir pakĜauti riskam ieiet darba tirgū bez 
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kvalifikācijas un veikt zemas kvalifikācijas 
darbus.” 

 

89.  242.rindkopa (skatīt iepriekš) [PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

2004.mācību gadā no kopējā vispārējās 
vidējās izglītības absolventu skaita 26 % 
izglītību neturpināja; t.i. ir spiesti ieiet 
darba tirgū bez kvalifikācijas un 
acīmredzot (?) ar vājām sekmēm (var 
pamatot ar ISEC datiem par 
centralizētajiem eksāmeniem), jo nevar 
turpināt izglītību augstākā līmenī. (viena 
daĜa aizbrauc uz ārzemēm strādāt vai 
mācīties, citiem ăimenes vai finansiālie 
apstākĜi; katr ā ziĦā tik acīmredzams te 
nekas nav, kāpēc izglītība netiek 
turpin āta); nākamajos punktos parādās 
termins „zemas pamatprasmes” – 
vajadzētu pietur ēties pie viena termina, 
jo „v ājas sekmes” un zemas prasmes 
nav viens un tas pats. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka rindkopā tiks ielikta 
valsts centralizēto eksāmenu rezultatīvā 
statistika. IzM piedāvās redakciju. 

Komentārs Ħemts vērā pēc būtības. Tas 
ir iestrādāts NSID tekstā. 

Sk. NSID projektu. 

 

90.  Attēli (pēc 242. un 243. paragrāfiem) [FM ESFD] 

Precizēt redakciju, norādot attēlu 
numerāciju un nosaukumu. 

ĥemts vērā. Sk. NSID projektu. 

 

91.  Attēli (pēc 242.rindkopas) [LM 05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

SadaĜā 2.3.2. „Darbaspēka izglītība, 
apmācība un sagatavošana” ierosinām 
veikt šādus labojumus un papildinājumus: 

Attēlos aiz 242.rindkopas par skolēnu un 
vidusskolēnu tālākā mācību ceĜa izvēli 
sniegt datus dzimuma griezumā. 

ĥemts vērā. 
 

IzM izstrādās redakciju. 

Sk. 88. priekšlikumu. 

92.  246. rindkopa 
Gandrīz trešā daĜa no vispārējās vidējās 
izglītības absolventiem spiesti ieiet darba 
tirgū bez kvalifikācijas un ar zemām 
pamatprasmēm. Viens no iemesliem tam 
ir fakts, ka profesionālās orientācijas 

[PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

Gandrīz trešā daĜa no vispārējās vidējās 
izglītības absolventiem spiesti ieiet darba 
tirgū bez kvalifikācijas un ar zemām 
pamatprasmēm. (vairāk velk uz ¼ daĜu, 
ja t īri matemātiski; par zemām 

ĥemts vērā. 
 

IzM izstrādās redakciju. 

Sk. 88. priekšlikumu. 
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pasākumi skolās joprojām ir 
nepietiekami un jauniešu tālākās 
izglītības ceĜa izvēle nav pietiekami 
mērėtiecīga. 

pamatprasmēm sk. iepriekš; korekti 
būtu pievienot datus par 
pamatprasmēm (ISEC dati par 
centralizētajiem eksāmeniem) 
arodizglītībā un secināt …) 

93.  247. rindkopa 
Kopumā Latvijā jauniešu līdzdalība 
vidējās izglītības pakāpē ir nepietiekama 
(73,7%), piemēram, attīstītajās Eiropas 
valstīs un ASV/Kanāda – (sk. datus ES 
vidējais 2010. programma, OECD dati 
un UNESCO izglītība visiem dati). Tā 
cēlonis ir zemais priekšzināšanu līmenis. 
Aptuveni 63 % audzēkĦu mācās 
profesionālās vidējās izglītības 
programmās un pieaugums ir atkarīgs no 
audzēkĦu priekšzināšanu līmeĦa. 

[PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

Kopumā Latvijā jauniešu līdzdalība 
vidējās izglītības pakāpē ir nepietiekama 
(73,7%), piemēram, attīstītajās Eiropas 
valstīs un ASV/Kanāda – (sk. datus ES 
vidējais 2010. programma, OECD dati un 
UNESCO izglītība visiem dati). – 
konkr ētas atsauces vai dati; 
redakcionāli j āprecizē.  
Tā cēlonis ir zemais priekšzināšanu 
līmenis. Tad varbūt vajadzētu risināt 
jautājumu par „zemaj ām 
priekšzināšanām”, jo pie iespējamajiem 
risinājumiem šis neparādās. Citādi 
iznāk, ka cīnāmies ar sekām, nevis 
cēloĦiem. 
Aptuveni 63 % audzēkĦu mācās 
profesionālās vidējās izglītības 
programmās un pieaugums ir atkarīgs no 
audzēkĦu priekšzināšanu līmeĦa. 

244. punktā norādīts, ka pastāv 
disproporcija starp vispārējās izglītības 
un profesionālās izglītības ceĜa izvēli pēc 
pamatskolas. 2004/2005 mācību gadā 
kopā no 16 – 18 gadus vecajiem: 26% 
(29,7 tūkst.) mācās profesionālajā 
izglītībā, bet 74% (70,9 tūkst.) – 
vispārējā izglītībā. Kas ir domāts šajā 
punktā? 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

IzM izstrādās redakciju. 

Kopumā Latvijā jauniešu līdzdalība vidējās 
izglītības pakāpē ir nepietiekama (73,7%) 
salīdzinot ar attīstītajām ES valstīs un 
ASV/Kanādu. Tā cēlonis ir zemais 
priekšzināšanu līmenis un nepietiekami 
attīstīta „otrās iespējas” izglītība. 

94.  248. rindkopa 
Galvenās problēmas: 

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

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

SadaĜā 2.3.2. „Darbaspēka izglītība, 
apmācība un sagatavošana” ierosinām 
veikt šādus labojumus un papildinājumus: 

248.rindkopu papildināt, galveno 

ĥemts vērā. 
 

IzM izstrādās redakciju. 

Galvenās problēmas: 
• liels skolnieku īpatsvars ar zemu 

pamatprasmju līmeni un nepietiekams 
īpatsvars ar augstu kompetences 
līmeni 
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- 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 

problēmu uzskatījumā akcentējot atsevišėu 
problēmu aktualitāti vienam no 
dzimumiem. Piemēram, liela daĜa no 
atskaitītajiem skolēniem ir zēni, kam vēlāk 
ir salīdzinoši grūtāk iekĜauties darba tirgū, 
kā arī ierobežotas iespējas tālāk izglītoties. 

• 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 

95.  248.rindkopa (skatīt iepriekš) [Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

248. punktu lūdzam papildināt ar sekojošu 
problēmu: „Salīdzinoši lielāks zēnu 
īpatsvars pārtrauc mācības dažādās 
formālās izglītības pakāpēs. Eventuāli tas 
ir iemesls vīriešu noziedzības, alkoholisma 
un pašnāvību riskam.” 

ĥemts vērā. 

 
SaskaĦošanas sanāksmes laikā IzM 
izteica viedokli, ka ”Martas” 
ierosinātais papildinājums ir iekĜaujams 
tekstā. 

Sk. 94. priekšlikumu 

96.  258. rindkopa 
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, kuri iegūst kvalifikāciju, spēj 
iekĜauties darba tirgū vai turpināt 
izglītību. 

[PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

CSP vajadzētu atsaukties uz oficiālajiem 
statistikas datiem) dati liecina kaut ko 
nedaudz citu - profesionālās izglītības 
absolventu bezdarbnieku īpatsvars 
ievērojami pārsniedz vispārējās vidējās 
izglītības absolventu īpatsvaru un tas nav 
īpaši mainījies pēdējo gadu laikā (pēdējā 
gada laikā par pieaudzis). Šie dati rāda, ka 
jaunieši, kuri iegūst kvalifikāciju, diemžēl 
nespēj iekĜauties darba tirgū vai turpināt 
izglītību.  

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

IzM izstrādās redakciju. Nepieciešamie 
dati tiks minēti tālākizglītības sadaĜā. 
248. rindkopa paliek nemainīga. 

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, kuri 
iegūst kvalifikāciju, spēj iekĜauties darba 
tirgū vai turpināt izglītību. 
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5-11. BEZDARBNIEKU SADAL ĪJUMS PĒC IZGL ĪTĪBAS LĪMEĥA GADA BEIG ĀS 
Mērvienība: % no bezdarbnieku kopskaita 
 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

PAVISAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Augstākā izglītība 13.1 8.4 6.4 5.9 6.0 6.1 6.8 7.1 6.9 7.1 7.3 7.1 7.7 

Vidējā izglītība .... .... .... .... .... .... .... .... .... 69.6 68.3 62.9 65.6 

vidējā vispārējā izglītība 30.7 32.1 34.4 34.1 33.4 30.2 31.3 30.9 29.6 27.8 28.3 25.5 27.4 

vidējā profesionālā izglītība 22.2 20.9 21.4 21.1 21.3 21.7 21.4 21.4 20.9 41.8 40.0 37.4 38.2 

Arodizgl ītība 13.9 10.4 9.8 12.3 14.6 16.3 16.6 17.7 19.6 .... .... .... .... 

Pamatizglītība .... .... .... .... .... .... .... .... .... 21.3 22.5 21.6 22.0 

pamatizglītība (7-9 mācību gadi) 20.1 28.2 28.0 23.0 22.0 22.9 21.7 21.0 20.8 20.3 20.0 19.1 19.9 

arodizglītība ar pamatizglītību .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1.0 2.5 2.5 2.1 

Zemāka par pamatskolas izglītību un bez skolas 
izglītības 

.. .... .... 3.6 2.7 2.8 2.2 1.9 2.2 2.0 1.9 1.8 2.0 

Izglītība nav uzrādīta .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 6.6 2.7 

Piezīmes: Nodarbinātības valsts aăentūras dati. Sākot ar 2001.gadu, bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeĦa tiek apkopots atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijai, kura 
ir pielīdzināta Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas 1997.gada versijai (ISCED).  
Izglītības līmenis, Arodizglītība: Līdz 2001.gadam arodizglītību ieguvušo bezdarbnieku skaitā iekĜauti arī tie, kas beiguši arodskolu, vienlaicīgi iegūstot vidējo izglītību.  
Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde   
97.  260. rindkopa 

2004.gadā PI programmas absolvēja 
11374 audzēkĦi, no tiem pakalpojumu 
nozarē 24%, veselības aprūpē 8%, 
lauksaimniecībā – 2%, inženierzinātnēs 
(t.sk. materiālu apstrāde un tehnika) – 
41%, sociālās zinātnes – 15%, 
humanitārās zinības un māksla – 5%, 
vispārējās izglītības programmas 
(izlīdzinošo 1 gada programmu) 2% 
(2005,CSP). 

261. rindkopa 
Absolventu struktūra reăionālā un 
nozaru griezumā pierāda, ka PI 
programmu piedāvājums ir apmierinošs, 
tomēr, atbilstoši pieaugošajam 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

260. un 261. punktos minēto informāciju 
lūdzam norādīt arī dzimumu griezumā 
„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).Tas liecina par dzimumu 
segregāciju profesionālās izglītības 
programmās, kas turpmāk atspoguĜojas arī 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

IzM izstrādās redakciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261. rindkopa 

Absolventu struktūra reăionālā un nozaru 
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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. 

dzimumu segregācijā nodarbinātībā. Ja 
palielina valsts finansējumu 
inženierzinātĦu un dabas zinātĦu nozarēs, 
vienlaicīgi neveicot pasākumus, kas 
popularizētu meiteĦu iesaisti šo izglītības 
programmu apguvē, pastāv drauds atbalstīt 
tikai viena dzimuma izglītības un nākotnes 
karjeras iespējas, tādējādi sekmējot darba 
tirgus segregāciju.” 

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. 

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  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 



FMIzz_230106; IzziĦa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 2013.gada periodam projekts” 65

speciālistu skaits nepalielināsies.  

98.  269. rindkopa 
Pedagogi pakāpeniski noveco. 
Samazinās jaunu pedagogu un palielinās 
gados vecāku pedagogu īpatsvars 
profesionālās izglītības iestādēs. 
Salīdzinoši zemā atalgojuma dēĜ, 
problemātiski piesaistīt jaunus cilvēkus 
no ražošanas. 

270. rindkopa 
Vairāk kā 2/3 pedagogu ir vecumā virs 
40 gadiem. Tas nozīmē, ka viĦi ir 
beiguši augstskolas pirms vairāk kā 15 
gadiem un viĦiem ir bijušas maz iespēju 
iepazīties ar modernajām ražošanas 
tehnoloăijām. 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

269. un 270. punktos minēto informāciju 
lūdzam norādīt arī dzimumu griezumā 
„Profesionālajā izglītībā tāpat kā vispārējā 
un augstākajā izglītībā nodarbināto 
pedagogu pārsvarā ir sievietes.” 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

IzM izstrādās redakciju. 

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.).9 
Profesionālās izglītības pedagogiem netiek 
pietiekoši nodrošināta tālākizglītība (ja tiek 
piedāvāti kursi 25 klausītājiem, piesakās 
vidēji 36; pieprasījums pārsniedz 
piedāvājumu par 44%). 

 

99.  274. rindkopa 
Galvenās problēmas:  

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

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

SadaĜā 2.3.2. „Darbaspēka izglītība, 
apmācība un sagatavošana” ierosinām 
veikt šādus labojumus un papildinājumus: 

274.rindkopu papildināt ar situācijas 
analīzē uzsvērto gados vecāku pedagogu 
īpatsvara palielināšanos profesionālās 
izglītības iestādēs, ja tas būtiski ietekmē 
izglītības kvalitāti. 

ĥemts vērā. 
 

IzM izstrādās redakciju. 

Galvenās problēmas:  
• Profesionālās orientācijas, jauniešu 

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

                                           
9 Izglītības un zinātnes ministrijas dati 
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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. 

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. 

 

100.  274.rindkopa (skatīt iepriekš) [Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

274. punktu lūdzam papildināt ar 
problēmu : „Ir izteikta audzēkĦu dzimumu 
segregācija profesionālajās izglītības 
programmās. Tas atsaucas uz horizontālo 
dzimumu segregāciju nodarbinātībā.” 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

IzM izstrādās redakciju. SaskaĦošanas 
sanāksmē panākta vienošanās, ka 
problēma tiks identificēta. 

Sk. iepriekšējo. 

101.  276. rindkopa 
2004./2005.a.g. studējošo kopskaits bija 
130 693, kas bija par 46% vairāk kā 
1999.gadā. Studentu skaits uz 10 000 

[PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

lai maksimāli nodrošinātu 
priekšnosacījumus savai tālākai darba 
dzīvei. – varbūt tas ir skaidrojams ar 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

IzM izstrādās redakciju. 

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 
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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 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. 

augstu vidējās un augstākās izglītības 
prestižu un kvalitatīvu vispārējo vidējo 
izglītību? varbūt tieši augstākā izglītība 
maksimāli nodrošina priekšnosacījumus 
tālākai darba dzīvei? No šī komentāra var 
saprast, ka augstākā izglītība ir kas 
slikts, jo tās ieguves pamatā norādīti 
trūkumi citā jomā. 
Augstais studējošo skaits nenorāda uz 
augstu izglītības kvalitāti, ko apliecina arī 
ierobežotais publiskais finansējums uz 
vienu studējošo. – Ĝoti riskants un 
tendenciozs vispār īgs apgalvojums, 
turkl āt tabulas 2. rindiĦa šo 
apgalvojumu apgāž. Apgalvojumus tiek 
balstīts uz noliegumu, kas nav īsti 
korekti. Par ko tad liecina augstais 
studējošo skaits? 

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 vidējās izglītības 
iegūšanas, lai maksimāli nodrošinātu 
priekšnosacījumus savai tālākai darba dzīvei.  
 
Kopumā pozitīvajai iezīmei valsts sociālo 
slāĦu struktūras raksturojumā – augstais 
studējošo skaits – līdz šim nav sekojusi 
atbilstoša publiskā finansējuma sadales 
stratēăija, piešėirtie valsts budžeta līdzekĜi 
augstākajai izglītībai nenodrošina studiju 
iespējas strauji pieaugušajam studētgribētāju 
skaitam ( 77% no studējošajiem studē par 
saviem finansu līdzekĜiem). 

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

 Latvija ES vidēji 

Studentu skaits 
uz 10000 
iedzīvotājiem 

556 371 

Augstākās 
izglītības 
kopējais 
finansējums 

1,5 % 1,1 % 
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Tajā skaitā 
publiskais 
finansējums 
pret IKP 

0,6 % 0,9 % 

 

102.  279. rindkopa 
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. 

[PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

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 – ja šāds vērt ējums 
būtu, vai tad būtu lielāks studentu skaits 
eksaktajās programmās augstskolās? 
ěoti hipotētiski.  

Nav Ħemts vērā. 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. 

103.  284. rindkopa 
No kopējā grādu vai kvalifikāciju 
ieguvušo studentu skaita 69% bija 
sievietes, kas liecina, ka vīrieši augstākās 
izglītības ieguvē ir pasīvāki nekā 
sievietes. 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

Lūdzam 284. punktu papildināt ar 
sekojošu redakciju „Lai gan sievietēm ir 
vidēji augstāka izglītība nekā vīriešiem, 
tomēr nodarbinātībā vērojama vertikālā un 
horizontālā dzimumu segregācija. Sieviešu 
reproduktīvās dzīves likumsakarības liek 
sievietēm uz laiku pārtraukt viĦu 
profesionālās karjeras izaugsmi.” 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

IzM izstrādās redakciju. 

Sk. NSID projektu. 

104.  286. rindkopa 
Apmēram 25-30% no kopējām 
augstskolu telpām ir pietiekami 
modernas un atbilst mūsdienu prasībām, 
savukārt, 20-25% ir apmierinošā stāvoklī 

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

SadaĜā 2.3.2. „Darbaspēka izglītība, 
apmācība un sagatavošana” ierosinām 
veikt šādus labojumus un papildinājumus: 

ĥemts vērā. 
 

IzM precizēs datus un atsauci. 

Apmēram 25-30% no kopējām augstskolu 
telpām ir pietiekami modernas un atbilst 
mūsdienu prasībām, savukārt, 20-25% ir 
apmierinošā stāvoklī (IZM dati). Atlikušai 
pusei no augstskolu un koledžu telpām, kas 
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Atlikušai pusei no augstskolu un koledžu 
telpām, kas pamatā pieder valstij, ir 
nepieciešama renovācija. Lielākā daĜa no 
ēkām ir būvētas pirms 30 gadiem un 
agrāk, to kapitālie remonti praktiski nav 
veikti. Inženierkomunikāciju tīkli, 
siltummezgli, ūdensapgādes un 
ventilācijas sistēmas ir stipri 
nolietojušās. To pašu var teikt par 
laboratoriju, institūtu iekārtām un 
aprīkojumu, zinātnisko aparatūru un citu 
pētniecībai nepieciešamo infrastruktūru, 
kas ir novecojusi un nolietojusies, tāpēc 
tās atjaunošana ir Ĝoti aktuāla problēma 
praktiski visām valsts augstskolām, it 
īpaši reăionālajām augstskolām, kurās 
atsevišėos gadījumos nav pat 
novecojušos iekārtu. 

286.rindkopas pirmajā teikumā minētos 
apgalvojumus par augstskolu telpu 
atbilstību prasībām ierosinām pamatot, 
norādot attiecīgo datu avotu. 

pamatā pieder valstij, ir nepieciešama 
renovācija. Lielākā daĜa no ēkām ir būvētas 
pirms 30 gadiem un agrāk, to kapitālie 
remonti praktiski nav veikti. 
Inženierkomunikāciju tīkli, siltummezgli, 
ūdensapgādes un ventilācijas sistēmas ir 
stipri nolietojušās. To pašu var teikt par 
laboratoriju, institūtu iekārtām un 
aprīkojumu, zinātnisko aparatūru un citu 
pētniecībai nepieciešamo infrastruktūru, kas 
ir novecojusi un nolietojusies, tāpēc tās 
atjaunošana ir Ĝoti aktuāla problēma praktiski 
visām valsts augstskolām, it īpaši 
reăionālajām augstskolām, kurās atsevišėos 
gadījumos nav pat novecojušos iekārtu. 

105.  294. rindkopa 
Pieaugušo tālākizglītība pēdējo gadu 
laikā ir attīstījusies, jo tās nodrošināšanā 
iesaistījušās dažādas valsts un privātās 
izglītības iestādes. Tika dibināti 
pieaugušo izglītības centri laukos un 
pilsētās, kā arī pie skolām. Ir uzsākts 
darbs pie mūžizglītības stratēăijas 
izstrādes. 

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

Teikumā „Tika dibināti pieaugušo 
izglītības centri laukos un pilsētās, kā arī 
pie skolām” dzēst vārdus „kā arī pie 
skolām”, jo nav tādu administratīvu 
teritoriju. Visu teikumu izteikt šādā 
redakcijā „Tika dibināti pieaugušo 
izglītības centri laukos un pilsētās”. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē tiek izteikta 
atbalsts attiecībā par administratīvo 
teritoriju norādi izglītības centru izveidē, 
taču kā atsevišėu teikumu ir jāpatur 
norādi, ka šādi izglītības centri tika 
veidoti pie izglītības iestādēm.  

 

IzM sniegs redakciju. 

Tika dibināti pieaugušo izglītības centri 
laukos un pilsētās. Tie dibināti pie skolām. 

106.  300. rindkopa 
Līdz ar to svarīga ir izglītojamo ar 
speciālām vajadzībām integrācija 
vispārējās, profesionālās, augstākās un 
interešu izglītības programmās. 

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

Teikumu „Līdz ar to svarīga ir izglītojamo 
ar speciālām vajadzībām integrācija 
vispārējās, profesionālās, augstākās un 
interešu izglītības programmās” papildināt 
ar vārdiem „kā arī turpmākā iesaistīšanās 
mūžizglītībā”, izsakot visu teikumu šādā 
redakcijā: „L īdz ar to svarīga ir 
izglītojamo ar speciālām vajadzībām 
integrācija vispārējās, profesionālās, 
augstākās un interešu izglītības 

ĥemts vērā.  
 

Redakcionāli precizēta 300.rindkopa. 

Līdz ar to svarīga ir izglītojamo ar speciālām 
vajadzībām integrācija vispārējās, 
profesionālās, augstākās un interešu 
izglītības programmās, kā arī turpmākā 
iesaistīšanās mūžizglītībā. 
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programmās, kā arī turpmākā iesaistīšanās 
mūžizglītībā”. 

107.  311. rindkopa 
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; 

- bezpajumtnieki; 

- etniskās minoritātes; 

- cilvēktirdzniecības upuri. 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

Lūdzam 311. punktu papildināt ar 
sekojošām riska grupām: vecāki, kuriem ir 
bērns invalīds; personas , kurām ir jākopj 
kāds ăimenes loceklis; vardarbības ăimenē 
upuri; nepilnās ăimenes. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
Rindkopa uzskaita Nacionālajā rīcības 
plānā nabadzības un sociālās atstumtības 
mazināšanai 2004.-2006.gadam minētās 
riska grupas. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka LM papildinās 311. 
rindkopu ar 2 iztrūkstošajām grupām. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē nolemts 
papildināt grupu uzskaitījumu. 
311.rindkopa precizēta, Ħemot vērā arī 
„IzziĦas par sniegtajiem iebildumiem”  
114.punktu. 

 

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 
� ieslodzītie 
� personas, kas atbrīvotas no 
ieslodzījuma vietām 
� bezpajumtnieki 
� vardarbības un cilvēktirdzniecības 
upuri 
� personas ar atkarības problēmām 
� vecāki, kuriem ir bērns invalīds, un 
personas , kurām ir jākopj kāds 
ăimenes loceklis. 

 

108.  2.3.3.1. sadaĜa „Nodarbinātības un 
iekĜaujoša darba tirgus veicināšana” 
(sākot ar 312.rindkopu) 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

Uzskatām, ka 2.3.3.1. sadaĜas ietvaros 
nepieciešams iespējamo risinājumu vai 
prioritārs pasākumu apraksts, lai 
nodrošinātu minēto riska grupu integrāciju 
darba tirgū. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Pasākumu apraksts nav NSID analīzei 
piekritīgs jautājums. 

Sk. NSID projektu. 

Sk.  2.3.3.1.sadaĜu „Nodarbinātības un 
iekĜaujoša darba tirgus veicināšana” 

109.  337. rindkopa 
2004.gadā tika uzsākta pasākumu 
„Valsts programmas cilvēku 
tirdzniecības novēršanai 2004.-

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

337. punktā lūdzam norādīt šėēršĜus 
minētās programmas sasniegšanā, 
piemēram, nav piešėirti pietiekami 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē LM apstiprina, 

2004.gadā tika uzsākta pasākumu „Valsts 
programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 
2004.-2008.gadam” īstenošana. 2004.gadā 
uzsākās informatīvās kampaĦas realizēšana, 
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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 normatīvās 
bāzes pakalpojuma saĦemšanas 
reglamentācijai izstrāde. 

līdzekĜi, lai veiktu cilvēku tirdzniecības 
upuru rehabilitāciju, kas ietver re-
integrāciju darba tirgū; netiek pietiekamā 
apjomā realizēti pasākumi, lai iedrošinātu 
un informētu cilvēku tirdzniecības upurus 
vērsties pēc palīdzības; valstī netiek veikti 
pietiekami preventīvie pasākumi 
(piemēram, nav institūcijas, kas pārbaudītu 
masu medijos ievietotos darba 
sludinājumus). 

ka programmu nav izdevies realizēt. LM 
piekrīt, ka tas ir jāmin. 

 

Atbilstoši 10.01. sanāksmē nolemtajam, 
LM ierosina izteikt 337.rindkopu šādā 
redakcijā: „2004.gadā tika uzsākta 
pasākumu „Valsts programmas cilvēku 
tirdzniecības novēršanai 2004.-
2008.gadam” īstenošana. 2004.gadā 
uzsākās informatīvās kampaĦas 
realizēšana, lai pievērstu sabiedrības 
uzmanību cilvēku tirdzniecības 
jautājumiem. 2005.gadā izveidots 
tiesiskais pamats sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu saĦemšanai cilvēku 
tirdzniecības upuriem,10 apmācīti 60 
speciālisti. 2006. tiks uzsākta valsts 
nodrošināta cilvēku tirdzniecības upuru 
rehabilitācija- par valsts budžeta 
līdzekĜiem pakalpojumu plānots sniegt 
14 personām.”. 

lai pievērstu sabiedrības uzmanību cilvēku 
tirdzniecības jautājumiem. 2005.gadā 
izveidots tiesiskais pamats sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu saĦemšanai 
cilvēku tirdzniecības upuriem,11 apmācīti 60 
speciālisti. 2006. tiks uzsākta valsts 
nodrošināta cilvēku tirdzniecības upuru 
rehabilitācija- par valsts budžeta līdzekĜiem 
pakalpojumu plānots sniegt 14 personām. 

110.  2.3.4. sadaĜa „Darbaspēka kvalitāte – 
veselības aprūpe” (sākot ar 
339.rindkopu) 

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

SadaĜas 2.3.4. „Darbaspēka kvalitāte – 
veselības aprūpe” ietvaros tiek 
identificētas problēmas, kuru risināšanas 
nepieciešamība daĜēji parādās tikai 
tematiskajā asī Nr.1 (656), tomēr 
operacionālās programmas (turpmāk – OP) 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” ietvaros 
nav saprotams, kura virziena ietvaros 
minētās problēmas tiks risinātas. Ja 
minētās problēmas tiek domāts risināt 
kompleksi OP „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” ietvaros, tad nepieciešams, 
pirmkārt, papildināt, tematisko asi Nr. 3 un 

ĥemts vērā. 
 

VeM izstrādās redakciju. 

Sk. NSID projektu. 

                                           
10 Ministru kabineta 22.11.2005 noteikumi Nr.882 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saĦem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasībām sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” 
11 Ministru kabineta 22.11.2005 noteikumi Nr.882 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saĦem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasībām sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” 
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šīs OP virziena „Sociālo infrastruktūra” 
aprakstu ar veicamiem pasākumiem. 

111.  2.3.4. sadaĜa „Darbaspēka kvalitāte – 
veselības aprūpe” (sākot ar 
339.rindkopu) 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

Lūdzam 2.3.4. sadaĜas ietvaros rast iespēju 
ieviest papildus punktu par HIV 
inficēšanos, norādot tajā inficēto skaitu uz 
100 000 iedzīvotājiem, kas konkrētāk 
raksturotu Latvijas situāciju, Ħemot vērā, 
ka lielākā daĜa HIV inficēto vēl nav 
nonākuši AIDS stadijā. Kā arī lūdzam šajā 
papildus punktā kā īpašu riska grupu 
iekĜaut jaunas sievietes un intravenozo 
narkotiku lietotāju partneres. 

DaĜēji Ħemts vērā. 

 
VeM sniegs kvantitatīvu informāciju par 
tās rīcībā esošajiem datiem. 

 

 

Sk. NSID projektu. 

112.  2.3.4. sadaĜa „Darbaspēka kvalitāte – 
veselības aprūpe” (sākot ar 
339.rindkopu) 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

Papildus minētajam lūdzam 2.3.4. sadaĜas 
ietvaros iekĜaut sekojošu informāciju: 

- kā tiek Ħemtas vērā atšėirīgās sieviešu un 
vīriešu vajadzības, plānojot veselības 
infrastruktūras un sistēmas uzlabošanu. 
Pētījumi rāda, ka vīrieši daudz retāk nekā 
sievietes izmanto veselības profilakses 
pasākumus, kurus piedāvā veselības 
aprūpes sistēma. TādēĜ pieejamības 
problēma var kĜūt par šėērsli slimības 
laicīgai diagnosticēšanai un ārstēšanai, kas 
var radīt augstākus slimības un letalitātes 
rādītājus – šajā gadījumā vīriešu vidū; 

- analīze par grupu, kas vispār nav 
reăistrējušies pie ăimenes ārstiem. Pēc 
2003.gadā veiktā seksuālās un 
reproduktīvās veselības pētījuma, tad 5% 
sieviešu un 12 % vīriešu nav reăistrējušies 
pie ăimenes ārstiem, kā plānots sasniegt 
šīs grupas; 

- par reproduktīvo veselību: (augstais 
mākslīgo abortu skaits uz 1000 dzīvi 
dzimušajiem (674 aborti 2004.g.);  pēdējā 
gada laikā pieaugusi inficēšanās ar 
gonoreju (liels reăistrēto vīriešu skaits); 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

VeM izstrādās redakciju. 

SaskaĦošanas sanāksmē VeM min, ka 
piekrīt, ka 2.3.4.1. sadaĜā pārādās 
informācija par vecumiem un 
dzimumiem. 

 

Sk. NSID projektu.  
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augsts ielaistu dzemdes kakla vēža un 
krūts dziedzeru vēža īpatsvars); 

- par pieaugošajiem invaliditātes 
gadījumiem (2004.gadā kopējais 
pirmreizējo invalīdu skaits pieaudzis par 
11%). Nav informācijas, kas tiek darīts, lai 
to novērstu; 

- par bērnu un jauniešu veselības 
jautājumiem; 

- par medicīnisko rehabilitāciju; 

- par aprūpes nodrošināšanu veciem 
cilvēkiem; 

- par vardarbību, kas saistīta ar 
dzimumpiederību un veselību, pievēršot 
uzmanību vardarbībai kā būtiskam 
sabiedrības veselības riska faktoram; 

- Lūdzam atsaukties arī uz Sabiedrības 
veselības programmu, kas nosaka 
prioritātes un indikatorus sasniedzamajiem 
mērėiem līdz 2010.gadam un 
Tūkstošgades attīstības mērėu programmu 
ar sasniedzamajiem indikatoriem līdz 
2015.gadam. 

113.  340. rindkopa 
Salīdzinot ar citu ES valstu iedzīvotāju 
veselības stāvokli, Latvijas iedzīvotāju 
stāvoklis ir neapmierinošs. Pēc Eiropas 
veselības atlanta (Atlas of Health in 
Europe) Latvija 2003.gadā bija pirmajā 
vietā (Latvija katru gadu ir 1.vietā kopš 
2000.gada) starp ES dalībvalstīm 
mirstības ziĦā vecuma grupā līdz 64 
gadiem (501,5 uz 100 000 iedzīvotājiem, 
ES vidējais rādītājs ir 228,2).1 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

340. punktā lūdzam norādīt mirstības datus 
dzimumu griezumā, pievēršot uzmanību 
augstajam vīriešu mirstības rādītājam. 

ĥemts vērā. 
 

VeM sniegs informāciju par mirstību 
dzimumu griezumā. 

Sk. NSID projektu. 

114.  340.rindkopa (skatīt iepriekš) 

341. rindkopa 
Latvijā ir visaugstākā mirstība Eiropā no 
sirds un asinsvadu saslimšanām ( 773,8 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

340. – 343. punktu ietvaros lūdzam 
papildināt ar iespējamo pasākumu 
uzskatījumu augstās mirstības no sirds un 

Nav Ħemts vērā. 
 

SadaĜas mērėis ir raksturot esošo 
situāciju, nevis piedāvāt pasākumu 

340.rindkopa (skatīt iepriekš) 

341. rindkopa 
Latvijā ir visaugstākā mirstība Eiropā no 
sirds un asinsvadu saslimšanām ( 773,8 
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gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, 
Eiropas vidējais rādītājs ir 
390,2).004.gadā Latvijā ir pieaudzis 
audzēju izsaukto nāves gadījumu 
skaits(251,3 gadījumi uz 100 000 
iedzīvotājiem).Eiropā tas ir 
zemāks.(Veselības aprūpes statistikas 
gadagrāmata 2004). 

342. rindkopa 
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).   

343.  rindkopa 
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 
pasaulē. Mirstība no pašnāvībām ieĦem 
5.vietu starp visiem mirstības cēloĦiem 
Latvijā. 

asinsvadu saslimšanām mazināšanai, kā arī 
atsevišėi izdalīt sieviešu un vīriešu nāves 
cēloĦus. 

uzskaitījumu mirstības no sirds un 
asinsvadu saslimšanām mazināšanai. 

 

VeM informē, ka šādu informāciju 
iekĜaus OP līmenī. 

gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, Eiropas 
vidējais rādītājs ir 390,2).004.gadā Latvijā ir 
pieaudzis audzēju izsaukto nāves gadījumu 
skaits(251,3 gadījumi uz 100 000 
iedzīvotājiem).Eiropā tas ir 
zemāks.(Veselības aprūpes statistikas 
gadagrāmata 2004). 

342. rindkopa 
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).   

343.  rindkopa 
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 
pasaulē. Mirstība no pašnāvībām ieĦem 
5.vietu starp visiem mirstības cēloĦiem 
Latvijā. 

115.  342. rindkopa (skatīt iepriekš) 
343.  rindkopa (skatīt iepriekš) 

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

342. un 343.rindkopu ierosinām papildināt 
ar informāciju par HIV un AIDS inficēto 
personu iespējām darba tirgū, 
diskriminācijas gadījumiem un pakĜautību 

DaĜēji Ħemts vērā.  
 

VeM sniegs informāciju OP līmenī. 

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 
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sociālās atstumtības riskam.  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).   

 
 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. 

116.  Tabula Nr.12 (pēc 343.rindkopas) [LM 05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

SadaĜā 2.3.4. „Darbaspēka kvalitāte- 
veselības aprūpe” ierosinām papildināt 
tabulā Nr.12 sniegtos datus dzimumu 
griezumā 

ĥemts vērā. 
 

VeM sniegs informāciju dzimumu 
griezumā. 

Sk. NSID projektu. 

117.  347. rindkopa 
Latvijas iedzīvotāju dzīvesveida un 
veselību ietekmējošie paradumu rādītāji 
joprojām ir vieni no vissliktākajiem 
Eiropā (smēėē 47% vīriešu un 18 % 
sieviešu, Eiropā vidēji-30 %). Pēdējos 
gados ir vērojama šo rādītāju 
uzlabošanās: samazinās smēėētāju skaits, 
mainās uztura paradumi. Skolēnu 
ieradumu pētījumi liecina par sliktu stāju 
un līdz ar to fizisko veselību, kaitīgiem 
ēšanas paradumiem. Veselības 
veicināšanas programmu realizācija 
veicina sabiedrības izglītošanu saistībā ar 
veselību ietekmējošiem faktoriem un 
veselību kā vērtību. Veselības 
veicināšanas programmas ietver valsts 
politikas veidošanu un sadarbības 
uzlabošanu ar pašvaldībām, 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

347. punkta ietvaros kā problēmu lūdzam 
norādīt arī pētījuma par veselības izglītības 
kvalitāti un zināšanu pieejamību 
jauniešiem trūkumu. 

DaĜēji Ħemts vērā.  
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka šo problēmu norādīs 
situācijas analīzes sadaĜā. 

Sk. NSID tekstu 
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likumdošanas pilnveidošanu, sabiedrības 
informācijas kampaĦas (TV un radio 
klipu izveide un translēšana, informatīvi 
materiāli, vides reklāma u.c.), speciālistu 
izglītošanu. Programmas sekmīga 
realizēšanai valstī ir izveidota veselības 
veicināšanas infrastruktūra ar 
reăionālajiem koordinatoriem Latvijas 
pašvaldībās. 

118.  358. rindkopa 
Salīdzinot ar Eiropas valstīm, pacientu 
skaits uz 1 PVA ārstu ir viens no 
lielākajiem, īpaši lauku rajonos. Latvijā 
uz 1 PVA ārstu ir no 1700 līdz 2100 
pacientu; Igaunijā – 1500; Norvēăijā – 
1205 un Vācijā – 679. [62.atsauce: 
Vienotais programmdokuments. 2004.-
2006.g. – Finanšu ministrija, 2003.g.] 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

358. punktā PVA ārstu skaitu lūdzam 
aktualizēt saskaĦā ar 2004. gada datiem; 

ĥemts vērā. 
 

VeM aktualizēs informāciju pēc 
iespējami jaunākiem statistikas datiem. 

Sk. NSID projektu. 

119.  359. rindkopa 
Pašreiz valstī ir nepietiekama pieejamība 
primārās veselības aprūpes 
pakalpojumiem it sevišėi lauku 
teritorijās, kā arī slimnīcu izvietojuma 
tīkls ir Ĝoti blīvs un dabiskās stacionāru 
apkalpošanas zonas vairākkārt pārklājas. 
Līdz ar to slimnīcas nav pietiekoši 
noslogotas un resursi netiek izmantoti 
racionāli. Ne tikai valstī kopumā, bet arī 
viena reăiona ietvaros pastāv liela 
atšėirība slimnīcu gultu noslogojumā un 
vidējos ārstēšanās ilgumos. Pamatā 
ārstniecībā izmantojamās tehnoloăijas 
koncentrējas Rīgas un atsevišėu lielāko 
pilsētu ārstniecības iestādēs. Lielākā daĜa 
esošo tehnoloăiju tiek izmantotas 
neracionāli un finansiāli nepamatoti: 
notiek dublējošu tehnoloăiju 
koncentrācija un nepilnīgs to 
noslogojums. Arī NMP dienesta 
koordinācija ir vāja, kas apgrūtina 

[Marta 09.12.2005 Nr.2-2/28EQ] 

359. punktā reālo brigāžu materiāli 
tehnisko nodrošinājumu lūdzam norādīt 
saskaĦā ar 2005. gada datiem. 

ĥemts vērā. 
 

VeM aktualizēs informāciju ar iespējami 
jaunākiem datiem, kas raksturo NMP 
brigāžu skaitu un tehnisko 
nodrošinājumu.  

Sk. NSID projektu. 
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pacientiem savlaicīgi saĦemt palīdzību 
īpaši lauku rajonos. Iemesls tam ir lielie 
attālumi, sliktais autoceĜu stāvoklis, 
nepietiekošs NMP 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. 

120.  2.4.1. sadaĜa „Transports un 
komunikācijas” (sākot ar 372. rindkopu) 

[Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

Lūdzam iekĜaut Daugavpils transporta 
mezgla nākamo kārtu finansēšanu. 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē SM norāda, ka 
konkrētu projektu nosaukumi tiks iekĜauti 
OP līmenī. 

Sk. NSID projektu. 

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

121.  2.4.1. sadaĜa „Transports un 
komunikācijas” (sākot ar 372. rindkopu) 

[PDF 09.12.2005] 

Tā kā transports ir viens no galvenajiem 
vides piesārĦojuma avotiem un Latvijā 
tuvāko gadu laikā ir jāievieš ES tematiskā 
stratēăija gaisa kvalitātes uzlabošanā, 
vēlamies uzsvērt vairākus punktus, kas 
mūsuprāt NSID nav pietiekami 
atspoguĜoti.  

SadaĜa 2.4.1.4 Ostas 

429. punkts min ka Rīga ir Ten-T 
sastāvdaĜa. Šobrīd vēl tikai tiek veikts 
projekts par iespēju iekĜaut Rīgas ostu 
Ten-T koridorā. Un tas nav skatīts 
Kohēzījas fondā kā arī nav bijis ietekmes 
uz vidi novērtējums projektam vai 
objektam, nav bijis arī Strateăiskais 
ietekmes uz vidi novērtējums. Ievērojot 
cik liels Rīgā ir gaisa piesārĦojums ar 
cietajam daĜiĦām (putekĜiem) PM10, ko 
var samazināt mazinot transporta plūsmu, 
ka arī ievērojot plānoto dzelzceĜa kravu 
novirzīšanu no Rīgas centra, tas tā var arī 
nebūt ka Rīga kĜūst par lielu tranzīta centru 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē SM norāda, ka 
konkrētu projektu nosaukumi tiks iekĜauti 
OP līmenī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sk. NSID projektu. 

2.4.1. sadaĜa „Transports un komunikācijas” 
(sākot ar 372. rindkopu) 
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un lietderīgi kĜūs kravas novirzīt uz 
Kurzemes ostām. Līdz ar ko gan 429. gan 
438.zemāk nav korekts. 

438 punkts 92.lpp skaidri saka ka 
KundziĦsalā, Krievu salā  un MangaĜsalā 
būs jāveido ostas infrastruktūra. Mēs 
gribam vērst jūsu uzmanību uz lielo 
sabiedrības pretestību šai jautājumā un 
viedokĜus, kas izteikti Rīgas Attīstības 
plāna apspriešanas laikā. Tā kā gaisa 
piesārĦojums ar cietajām daĜiĦām PM10 
pārsniedz ES gaisa struktūrdirektīvas 
saistošos noteikumus un plāni ir pretrunā 
ar izveidoto Nature 2000 teritorijām, ir 
iespējama tiesvedība šajos jautājumos un 
rezultāts nav paredzams. 

SadaĜa 2.4.1.2.3. Sabiedriskais transports.  

Jāpiemin, ka Rīgā sāktas veidot izdalītas 
sabiedriskā transporta joslas un būtu 
nepieciešams šo procesu papildus finansēt 
un paplašināt. Jo tikai sabiedriskais 
transports spēj samazināt gaisa 
piesārĦojumu pilsētvidē, kurā 
nozīmīgākais piesārĦojuma avots ir 
iekšdedzes dzinēja autotransports.  

SadaĜa 2.4.1.3 DzelzceĜš. 

Nepietiekoši izmantots dzelzceĜa 
transporta potenciāls pasažieru 
pārvadāšanā kurš būtu jāatjauno vismaz 
90.g apjomā (regulāri vairāki reisi dienā uz 
Liepāju, Ventspili, Limbažiem, u.tml). 
Tam galvenais iemesls ir tas, ka dzelzceĜš 
ir piemērotākais veids, kā nodrošināt 
mobilitāti ar minimālu emisiju.  

SadaĜu papildināt ar šādu tekstu: 

Elektriskā dzelzceĜa transporta tīkla 
atjaunošanai un paplašināšanai (piemēram 
elektriskais vilciens uz Krustpili, 
Limbažiem vai Saldu) ES līdzekĜu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav Ħemts vērā. 
 

FM piekrīt izteiktajam apgalvojumam, 
taču šis jautājums ir iekĜauts zem 
sabiedriskā transporta prioritātes 
noteikšanas (411.rindkopa). 

 

 

 

Nav Ħemts vērā. 
 

DzelzceĜa pārvadājumu subsidēšana nav 
ES struktūrfondu uzdevums. Maršrutu 
atvēršana un slēgšana ir atkarīga no 
ekonomiskiem aspektiem. 

Attiecībā par dzelzceĜa infrastruktūras 
modernizāciju uzskatām, ka 
2.4.1.3.1.sadaĜā iekĜautā informācija ir 
pietiekama, kā arī samērotas iespējas ar 
vajadzībām.  
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piesaistījums būtu Ĝoti perspektīvs. Līdzīgi, 
gandrīz visus ES lielpilsētu centrus ar 
lidostu savieno ērts un ātrs elektriskais 
transports. Arī šāda virszemes elektriskā 
sliežu projekta integrācija pilsētas un 
piepilsētas transporta plūsmas apkalpošanā 
būtu perspektīva ES līdzekĜu 
līdzfinansējuma saĦemšanai. 

 

 

122.  2.4.1. sadaĜa „Transports un 
komunikācijas”, 2.4.1.1. sadaĜa 
„AutoceĜi” (sākot ar 372. rindkopu) 
Tabula Nr. 16 

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

16. tabulā 2. šėiras autoceĜu kopējā 
garuma, kā arī ar melno segumu un grants 
un šėembu segumu klātā ceĜu garuma dati 
atšėiras no 542. rindkopā aprakstītās 
situācijas, ierosinām saskaĦot skaitlisko 
informāciju, lai būtu vienots situācijas 
raksturojums. 

Nav Ħemts vērā. 
RAPLM un SM norāda, ka 16. tabulā 
sniegtā informācija ir pēdējā pieejamā. 
SaskaĦošanas sanāksmē tika panākta 
vienošanās, ka tik  norādīti informācijas 
avoti un atsauces gadi. 

Sk. NSID projektu. 

2.4.1. sadaĜa „Transports un komunikācijas”, 
2.4.1.1. sadaĜa „AutoceĜi” (sākot ar 372. 
rindkopu) 
Tabula Nr. 16 

123.  2.4.1. sadaĜa „Transports un 
komunikācijas”, 2.4.1.1. sadaĜa 
„AutoceĜi” (sākot ar 372. rindkopu) 

[Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

Lielākais finansējums transporta tīkla 
attīstībai ir novirzīts tieši ViaBaltica un 
tam pieguĜošo dažādas nozīmības autoceĜu 
kvalitātes uzlabošanai, taču nav akcentēti 
tādi svarīgi transporta koridoru attīstība, uz 
kuriem satiksmes intensitāte pēc iestāšanās 
ES ir ievērojami palielinājusies, piemēram, 
transporta koridors Varšava- Sant.- 
Pēterburga- (posmā Medumi- Daugavpils 
– Rēzekne –GrebĦeva), kā arī citiem 
Austrumlatvijas nozīmīgiem transporta 
koridoriem. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SM norāda, ka problēma ir 
atspoguĜojama esošās situācijas aprakstā. 

Sk. NSID projektu. 

2.4.1. sadaĜa „Transports un komunikācijas”, 
2.4.1.1. sadaĜa „AutoceĜi” (sākot ar 372. 
rindkopu) 

124.  378. rindkopa 
Neskatoties uz nelielo ceĜu satiksmes 
negadījumu skaita samazinājumu 
2004.gadā, ceĜu satiksmes negadījumu 
skaits uz valsts autoceĜiem aizvien ir Ĝoti 
liels. Salīdzinājumā ar 2001.gadu, laika 
periodā no 2002. līdz 2004.gadam 
negadījumu skaits ir krietni pieaudzis. 
Piemēram, 2001.gadā bija 5834 ceĜu 

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

Vēršam uzmanību, ka 378.punktā ir minēti 
negadījumi tikai uz valsts ceĜiem. 
Uzskatām, ka būtu jāparāda statistika par 
kopējo negadījumu un bojā gājušo skaitu 
visā valstī. 

ĥemts vērā. 
 

SM sniegs atbilstošu informāciju. 

Neskatoties uz nelielo ceĜu satiksmes 
negadījumu skaita samazinājumu 2004.gadā, 
ceĜu satiksmes negadījumu skaits uz valsts 
autoceĜiem aizvien ir Ĝoti liels. Salīdzinājumā 
ar 2001.gadu, laika periodā no 2002. līdz 
2004.gadam negadījumu skaits ir krietni 
pieaudzis. Salīdzinājumā ar 2001.gadu, 
kopējā negadījumu skaitā liels īpatsvars ir 
saglabājies negadījumiem, kuros ir cietušie 
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satiksmes negadījumi, kamēr 2003.gadā 
un 2004.gadā jau vairāk nekā astoĦi 
tūkstoši negadījumu. Salīdzinājumā ar 
2001.gadu, kopējā negadījumu skaitā 
liels īpatsvars ir saglabājies 
negadījumiem, kuros ir cietušie 
(ievainoti vai bojā gājuši). 

(ievainoti vai bojā gājuši).  

 

Tabula : CeĜu satiksmes negadījumu un 
cietušo skaits (2001-2004) 

 

125.  Tabula Nr. 17 (pēc 378.rindkopas) [LM 05.12.2005 Nr. A-01-09/230] 

SadaĜā 2.4.1. „Transports un 
infrastruktūra” tabulas Nr.17 datus 
ierosinām papildināt ar datiem dzimumu 
griezumā. 

ĥemts vērā. 
 

SM sniegs atbilstošu informāciju 
dzimumu griezumā. 

Tabula Nr. 17 (pēc 378.rindkopas) 

 

Tabula : CeĜu satiksmes negadījumu un 
cietušo skaits (2001-2004) 

 

126.  382. rindkopa 
Pieaugot satiksmes intensitātei pilsētas 
un apdzīvotu vietu šėērsojošo valsts 
autoceĜu maršrutos, īpaši 
tranzītsatiksmes apjomiem, paātrināti 
pieaug autoceĜu segu konstruktīvo kārtu 
nolietošanās, samazinās satiksmes 
drošība un palielinās transporta negatīvā 
ietekme uz iedzīvotājiem. Viens no 
tranzīta satiksmes novirzīšanas 
pasākumiem no pilsētu centriem ir 
apvedceĜu izbūve. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt ar teikumu beigās: 
„Nepieciešams veikt izpēti satiksmes 
optimizācijai un ceĜu iespējamai 
paplašināšanai, atvieglojot noslogotākos 
valsts ceĜus un piedāvājot alternatīvas ceĜu 
iespējas” 

Uzskatām, ka ir nepieciešams veikt izpēti 
par valstī noslogotāko ceĜu uzlabošanu, 
paplašināšanu un satiksmes plūsmas 
sadalīšanu, iespējams, novirzot tranzīta 
transportu un kravu pa citiem ceĜiem. 
Tāpat nepieciešams pārdomāt par ceĜu 
tīkla optimizāciju, lai sekmētu iedzīvotāju 
mobilitāti reăionos, tādējādi veicinot to 
palikšanu un veicinot uzĦēmējdarbības 
attīstību. 

DaĜēji Ħemts vērā 
 

SaskaĦošanas sanāksmē SM norāda, ka 
ierosinājums tiks Ħemts vērā pēc būtības. 

Pieaugot satiksmes intensitātei pilsētas un 
apdzīvotu vietu šėērsojošo valsts autoceĜu 
maršrutos, īpaši tranzītsatiksmes apjomiem, 
paātrināti pieaug autoceĜu segu konstruktīvo 
kārtu nolietošanās, samazinās satiksmes 
drošība un palielinās transporta negatīvā 
ietekme uz iedzīvotājiem. Viens no tranzīta 
satiksmes novirzīšanas pasākumiem no 
pilsētu centriem ir apvedceĜu izbūve. 

 

127.  384. rindkopa 
Valsts galvenie autoceĜi savieno Latvijas 
Republikas autoceĜu tīklu ar citu valstu 
autoceĜu tīkliem, kā arī galvaspilsētu 
Rīgu ar rajonu administratīvajiem 
centriem. Tiek prognozēts, ka satiksmes 
intensitātes ikgadējais pieaugums no 
2005.gada līdz 2013.gadam būs 7-4% un 
no 2013.gada līdz 2020.gadam 1,4-2,6% 

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

Ierosinām precizēt 384.punktu, jo no 
piedāvātās redakcijas izriet, ka ir LR 
autoceĜu tīkls, citu valstu autoceĜu tīkli un 
valsts galvenie ceĜi, kas tos savieno; 

ĥemts vērā. 
 

Redakcionāli precizēts teikums. 

Valsts galvenie autoceĜi nodrošina  Latvijas 
Republikas autoceĜu tīkla savienošanu ar citu 
valstu autoceĜu tīkliem, kā arī galvaspilsētu 
Rīgu ar rajonu administratīvajiem centriem. 



FMIzz_230106; IzziĦa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 2013.gada periodam projekts” 81

gadā. 85% valsts galveno autoceĜu ir 
Trans-Eiropas transporta tīkla elementi. 

128.  Tabula Nr.18 (pēc 393.rindkopas) [SM 05.12.2005 Nr.03-04-2/607]  

393.punkta 18.tabulā kā datu avots 
minams VAS „Latvijas Valsts ceĜi”; 

ĥemts vērā. 

 
Precizēts informācijas avots. 

Avots: VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 

129.  394. rindkopa 
Nākošajā plānošanas periodā, iespēju 
robežās, paredzēts pabeigt 2004.-
2006.gadā uzsākto autoceĜu maršrutu 
sakārtošanu, galvenokārt veicot valsts 
1.šėiras autoceĜu asfaltēšanas darbus. 
Plānots noasfaltēt 45 km grants segu 
gadā un līdz 2013. gadam palielināt 
asfaltēto segu īpatsvaru par 315 km. 

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

394.punktā ierosinām svītrot vārdus 
„iespēju robežās”; 

ĥemts vērā. 
 

Redakcionāli precizēts teikums. 

Nākošajā plānošanas periodā paredzēts 
pabeigt 2004.-2006.gadā uzsākto autoceĜu 
maršrutu sakārtošanu, galvenokārt veicot 
valsts 1.šėiras autoceĜu asfaltēšanas darbus. 

130.  2.4.1.2. sadaĜa „Pilsētu transporta 
infrastruktūra”, 2.4.1.2.1. sadaĜa 
„Sabiedriskais transports” (sākot ar 396. 
rindkopu) 

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

2.4.1.2. sadaĜa „Pilsētu transporta 
infrastruktūra” sastāv no 3 apakšsadaĜām, 
no kurām 2 atspoguĜo situāciju Rīgā. 
Ierosinām apakšsadaĜas „Rīgas transporta 
infrastruktūra” un „Sabiedriskais 
transports Rīgā” apvienot vienā 
apakšsadaĜā ar nosaukumu „Rīgas 
transporta infrastruktūra un sabiedriskais 
transports”. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Rīgas transporta infrastruktūra  un 
sabiedriskais transports Rīgā abi ir 
pietiekami nozīmīgi jautājumi un 
pelnījuši būt nodalītās apakšsadaĜās. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka atsevišėi tiks izdalīti 
saviedriskā un pilsētu transporta 
jautājumi. 

SM norādīja, ka pilsētu tranzītu ielas ir 
ietverta autoceĜu sadaĜā. 

Sk. 2.4.1.2. sadaĜu „Pilsētu transporta 
infrastruktūra”. 

131.  2.4.1.2. sadaĜa „Pilsētu transporta 
infrastruktūra”, 2.4.1.2.1. sadaĜa 
„Sabiedriskais transports” (sākot ar 396. 
rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

2.4.1.2. punkts „Pilsētu transporta 
infrastruktūra” kopumā ir sagatavots 
diezgan tendenciozi – lobējot galvenokārt 
Rīgas vajadzības. Līdz ar to sadaĜa 
jāpārstrādā, iekĜaujot arī citu – mazāku – 
pilsētu problēmu un vajadzību 
raksturojumu. Piemēram, noteikti 
jāraksturo šādi nepieciešamie pilsētu 
transporta sistēmu attīstības pasākumi: 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē SM norāda, ka 
šie jautājumi tiks minēti OP līmenī 

2.4.1.2. sadaĜa „Pilsētu transporta 
infrastruktūra”, 2.4.1.2.1. sadaĜa 
„Sabiedriskais transports” (sākot ar 396. 
rindkopu) 
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pilsētu ielu sasaistes uzlabošana ar TEN-T 
tīklu; maăistrālo ielu caurlaidspējas 
palielināšana īpaši tranzīta pilsētās; 
satiksmes drošības uzlabojošie pasākumi. 
Augstāk minētie papildinājumi jāiekĜauj 
arī, nosakot galvenās problēmas pilsētu 
transporta infrastruktūrā (81.lpr. 412.r.) 

No trim „Pilsētu transporta infrastruktūra” 
sadaĜām divas ir par Rīgas transporta 
infrastruktūru. Turklāt arī pirmajā sadaĜā 
nav precīzi atspoguĜotas pilsētu transporta 
sistēmu nepieciešamības, piemēram, 
pilsētas ielu sasaiste ar TEN-T tīklu, 
satiksmes drošības uzlabojošie pasākumi 
pilsētās, maăistrālo ielu caurlaidspējas 
palielināšana. Kopumā valstī novērtējot 
situāciju, nav korekti teikt, ka būtiskākās 
problēmas ir vairāklīmeĦu šėērsojuma 
trūkums. Būtiska problēma, īpaši mazajās 
pilsētās, ir nepietiekama satiksmes 
drošības sistēma – ielu aprīkojums un 
luksoforu sistēmas ir katastrofālā stāvoklī, 
kas rada būtiskus riskus satiksmes 
drošībai. Turklāt aktuāla ir arī pilsētu 
maăistrālo ielu caurlaidspējas 
palielināšana. 

132.  2.4.1.2. sadaĜa „Pilsētu transporta 
infrastruktūra”, 2.4.1.2.1. sadaĜa 
„Sabiedriskais transports” (sākot ar 396. 
rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Runājot par sabiedrisko transportu, 
jāanalizē arī pasākumi iekšzemes 
aviopārvadājumu attīstībai, attīstot 
reăionālās lidostas Ventspilī un Liepājā un 
nākotnē - Daugavpilī. 

Tuvākajā nākotnē plānots izmantot lidostu 
potenciālu arī pasažieru iekšzemes 
pārvadājumos, kas noteikti jāskata 
kontekstā ar kopējo transporta sistēmas 
attīstību valstī. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Jautājums ir pietiekami atspoguĜots 
2.4.1.5.sadaĜā Lidostas (459.rindkopa). 

 

SaskaĦošanas sanāksmē SM norādīja, ka 
tas ir OP līmenis. 

Pašlaik 99% lidojumu tiek veikti no lidostas 
„Rīga”. Tomēr Liepājas un Ventspils 
pašvaldības reăiona attīstības plānu ietvaros, 
saskatot lidostas un lidlauka attīstības 
iespējas, pēdējos gados ir piešėīrušas 
līdzekĜus terminālu celtniecībai. Liepājas 
lidostā bez tam ir veikts skrejceĜa seguma 
remonts un marėējuma atjaunošanas darbi, 
gaismas sistēmas atjaunošana un citi darbi. 
Ventspilī izbūvēts lidlauka perimetra 
nožogojums, veikta ugunsdzēsības 
rezervuāra un gaisa kuău uzpildes stacijas 
izbūve un citi darbi. Sadarbībā ar 
Aizsardzības ministriju uzstādīts lidlauka 
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pieejas radars. Pilnvērtīgai šo lidostu 
attīstībai ir vajadzīgas skrejceĜu atjaunošana, 
gaismas sistēmu nomaiĦa un instrumentālās 
nosēšanās sistēmas uzstādīšana. Minēto 
reăionālo lidostu attīstība veicinās reăiona 
attīstību, kā arī tūrisma attīstības iespējas 
attiecīgajā reăionā. 2005.gada vasarā ir 
uzsākti regulārie lidojumi maršrutā Rīga – 
Liepāja. Pašlaik uz ziemas sezonu, kad ir 
nepieciešamas lielas skrejceĜa uzturēšanai, 
tie ir pārtraukti. Nākošā gada pavasarī 
regulāros lidojumus plānots atsākt. 

 

133.  2.4.1.2. sadaĜa „Pilsētu transporta 
infrastruktūra”, 2.4.1.2.1. sadaĜa 
„Sabiedriskais transports” (sākot ar 396. 
rindkopu) 

[Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

SadaĜā 2.4.1.2.1. ”Sabiedriskais 
transports”, sīki aprakstīta galvaspilsētas 
sabiedriskā transporta uzlabošanas shēma, 
taču nekas nav minēts par reăionu 
sabiedriskā transporta tālāko attīstību. 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē SM norāda, ka 
citu pilsētu transporta infrastruktūras 
apraksts tiks minēts OP līmenī 

2.4.1.2. sadaĜa „Pilsētu transporta 
infrastruktūra”, 2.4.1.2.1. sadaĜa 
„Sabiedriskais transports” (sākot ar 396. 
rindkopu) 

134.  2.4.1.2. sadaĜa „Pilsētu transporta 
infrastruktūra”, 2.4.1.2.1. sadaĜa 
„Sabiedriskais transports” (sākot ar 396. 
rindkopu) 

[Pasažieru vilciens 06.12.2005] 

Izteikt Sabiedriskā transporta un dzelzceĜa 
sadaĜu sekojošā redakcijā. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SM vienojoties ar ”Pasažieru vielciens” 
par iespējamo NSID teksta redakciju. 

Sk. NSID tekstu 

Sabiedriskais transports  

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

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 186 019,0 175 429,6 171 742,5 170 805,3 166 918,9 176 948,5 
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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 
24 122 17 502 19 610 21 531 22 602 23 504 

Sabiedriskā transporta pakalpojumus 2004.gadā izmantojuši 395,4 milj. pasažieru, tai skaitā 145,9 milj. pilsētas autobusus, 176,9 milj. pilsētas elektrotransportu, 29,5 milj. rajona maršruta 
autobusus, 19,6 milj. tālsatiksmes maršruta autobusus un 23,5 milj. iekšzemes pasažieru vilcienus  

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. Pasažieru pārvadājumi pa dzelzceĜu nodrošina iedzīvotāju un darbaspēka mobilitāti reăionu ietvaros, 
tādējādi nodrošinot reăiona vienmērīgāku attīstību. Ne mazāk svarīgs ir ekoloăiskais faktors, elektrificētais dzelzceĜš ir videi draudzīgākais sabiedriskā transporta veids reăionā.  

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.  

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

Tabula Nr. 2: Valsts atbalsts un zaudējumi sabiedriskajā transportā 2004., LVL 

 AS 
“Pasažieru 
vilciens” 

Pasažieru pārvdājumi lauku 
apvidos 

Dotācijas invalīdu un represēto personu pārvadāšanai 1 570 548 1 858 692 
Citas saĦemtās dotācijas: - - 

 –Šėērssubsīdiju likvidēšana maksājumos par dzelzceĜa 
infrastruktūras izmantošanu pasažieru pārvadājumos 

5 728 486 - 

–Valsts pasūtījums dzelzceĜa pasažieru pārvadājumiem 2 759 127 - 
Dotācijas rajonu maršrutiem  5 228 255 

Dotācijas tālsatiksmes maršrutiem  3 101 809 
Zaudējumi (neskaitot saĦemto valsts atbalstu), kas 

dzelzceĜam radušies pārvadājumiem* 
2 554 486 4 498 771 

*Nenosegtie zaudējumi.   

Avots: Satiksmes ministrija 

Minētie rādītāji liecina par to, cik svarīga ir šīs transporta nozares jomas valstiskās vadības kvalitāte un tādēĜ ir nepieciešams noteikt ilglaicīgu (sabiedriskā transporta) pasažieru 
pārvadājumu jomas attīstības politiku. 

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 
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vagonu modernizācija, kā arī jaunu vilcienu iegāde (sīkāk skat. dzelzceĜa sadaĜu). 

Rīgas transporta infrastruktūra 

Rīgas transporta sistēmas attīstības galvenais mērėis ir droša un videi draudzīga transporta sistēma, kas nodrošina ilgspējīgu Rīgas un reăiona attīstību, ir ērti lietojama un pieejama jebkuram 
rīdziniekam un pilsētas viesim. 

Rīgas 1581 ielu kopējā platība ir 10,5 milj. m2, tajā skaitā maăistrālās ielas 4,7 milj. m2. Kopējais ielu garums 1234 kilometri, tajā skaitā maăistrālo ielu kopgarums ir 5433 km. Maăistrālo 
ielu tehniskais stāvoklis pēc ekspertu vērtējuma var tikt novērtēts kā labs 35%; apmierinošs 51% un slikts 14% ielu. Tā kā Rīgas ielās intensitāte ir 15 reižu lielāka nekā vidēji valstī, tad 
seguma, kas izbūvēts atbilstoši vienotiem standartiem, izmantojot vienādas tehnoloăijas un materiālus, kalpošanas laiks ir īsāks nekā valsts autoceĜiem. Pēc RTU speciālistu veiktā pētījuma 
Rīgas ielu uzturēšanas izmaksas ir 8 reizes augstākas kā vidēji valstī un 2005.gadā remontu deficīts Rīgas ielu tīklā bija 136 miljoni LVL. 

Kopumā Rīgā ir 100 tilti, satiksmes pārvadi un gājēju tuneĜi, no kuriem labā stāvoklī - 36 objekti, apmierinošā stāvoklī – 46, neapmierinošā stāvoklī – 17 (tuvāko 5 gadu laikā nepieciešams 
veikt remonta darbus). Kritiskā stāvoklī (ievērojams nestspējas zudums, satiksmes slēgšana) viens objekts. Objektiem, kas ir neapmierinošā stāvoklī, 90% gadījumos bojāta hidroizolācija, 
ūdens atvades sistēma un deformācijas šuves, kā rezultātā virsmas ūdeĦi nokĜūst uz nesošo konstrukciju virsmas, izraisot betona un stiegrojuma koroziju. 

Veicot transporta plūsmas diennakts skaitīšanu uz trijiem tiltiem pār Daugavu ir konstatēts, ka 2005.gadā transporta plūsmas intensitāte pieaugusi par 6% salīdzinot ar iepriekšējā gada 
datiem. Pieaugošās transporta plūsmas intensitātes apstākĜos esošās infrastruktūras elementu kvalitātes uzturēšana nespēj atrisināt pieaugošās problēmas transporta sistēmas darbības 
nodrošināšanā. Rīgas ielu tīkla (transporta sistēmas) un īpaši maăistrālo ielu fragmentārais raksturs, regulējamas kustības krustojumi, vienlīmeĦa dzelzceĜa pārbrauktuves, ierobežotais 
Daugavas šėērsojumu skaits un neatrisinātie esošo tiltu pieslēgumi pilsētas ielu tīklam līdz ar pieaugošo plūsmas intensitāti atsevišėos posmos rada būtisku un reizēm kritisku transporta 
plūsmas ātruma samazināšanos un sastrēgumus.  

Lai atrisinātu tautsaimniecības pieaugušās prasības pēc kvalitatīvas transporta sistēmas un tās nodrošinošās infrastruktūras, Rīgas attīstības plāns 2006.g.-2018.g paredz palielināt esošā 
maăistrālo ielu tīkla efektivitāti to papildinot ar trūkstošiem ėēdes posmiem izveidojot ātrgaitas ielu tīklu un izbūvējot jaunus Daugavas šėērsojumus un novērst šaurās vietas esošo un 
jaunbūvējamo Daugavas šėērsojumu sasaistē ar esošo ielu tīklu, kā arī uzlabot pilsētas ielu tīkla sasaisti ar TEN-T ceĜu tīklu. 

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. 

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. 
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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, 

� 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 (ielektroniskā biĜete) ieviešana, kā rezultātā nākotnē ievērojami varētu tikt paaugstināta sabiedriskā transporta pieejamība. 

Galvenās problēmas pilsētu transporta infrastruktūrā ir: 

� pasažieru pārvadātāju regulārie zaudējumi esošajā maršrutu tīklā, kas kavē arī pakalpojumu uzlabošanās veicināšanu; 

� esošā maăistrālo ielu tīkla efektivitāte Rīgas pilsētā ir nepietiekama, šauro vietu esamība esošo Daugavas šėērsojumu sasaistē ar ielu tīklu un nepietiekamā pilsētas ielu tīkla 
sasaiste ar TEN-T ceĜu tīklu; 

� esošā sabiedriskā transporta sistēma Rīgā nenodrošina kvalitatīvu un privātajam transportam konkurētspējīgu alternatīvu transporta veidu visām iedzīvotāju grupām. 

DzelzceĜš 

Latvijas sliežu ceĜu blīvums ir 36,1 km/1000 km², kas ir salīdzinoši augsts rādītājs, Ħemot vērā, ka ES dalībvalstu vidējais sliežu ceĜu blīvums ir 48,4 km/1000 km². Elektrificētās dzelzceĜa 
līnijas ir 271 km garas un ir izvietotas Rīgas tuvumā. Esošā dzelzceĜa struktūra atbilst pašreizējam pārvadāto kravu apjomam, kā arī spēj nodrošināt lielākus kravu pārvadājumu apjomus, 
izĦemot atsevišėus posmus un stacijas. Galvenās risināmās problēmas ir saistītas ar infrastruktūras nolietojumu, kā rezultātā samazinās drošības līmenis un caurlaides spējas. 

30% (605 km) stratēăiskās nozīmes sliežu ceĜos cauri laisto kravu apjoms pārsniedz noteiktās 500 milj. bruto tonnas, kas nozīmē, ka ir jāveic šo sliežu ceĜu rekonstrukcija. Sliežu ceĜa sliktā 
tehniskā stāvokĜa dēĜ vilcienu kustības tehniskais ātrums ar katru gadu samazinās. Ja 1995.gadā vilcienu kustības tehniskais ātrums bija 46,0 km/h, tad 2003.gadā – 43,5 km/h. Tas norāda, 
ka sliežu ceĜu caurlaides spēja ir nepietiekama. 26,3% no kopējā dzelzceĜu līniju garuma nav aprīkotas ar ES drošības standartiem atbilstošām kustības vadības sistēmām. Visas stratēăiskās 
nozīmes dzelzceĜa līnijas, kas apkalpo pasažierus un veic kravu pārvadājumus, ir TEN-T sastāvdaĜas. 

Dažādu dzelzceĜa infrastruktūras standartu dēĜ (atšėirīgs sliežu platums) tiešā dzelzceĜa satiksme ar Centrālās un Rietumeiropas valstīm ir minimāla. 

Pasažieru pārvadājumi pa dzelzceĜu 

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: interoperabilitātes 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. 
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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. 

Veiktā 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. 

Austrumu-Rietumu koridora att īstība 

Daudzu Eiropas valstu pieredze pierāda, ka transporta infrastruktūras attīstībai vienmēr nedaudz jāapsteidz kravu un pasažieru apgrozības pieaugums valstī. Kvalitatīvas transporta 
infrastruktūras trūkums var pārvērst transportu, kas ir viens no pašiem spēcīgākajiem tautsaimniecības un sabiedrības attīstības faktoriem, par vienu no pašiem nopietnākajiem šīs attīstības 
bremzējošiem faktoriem. 

SaskaĦā ar vācu konsultantu firmas “De – Consult” 2004. gadā precizētajām prognozēm, Latvijas teritorijā pārvadājamo kravu apjoms 2015. gadā var sasniegt ap 100 milj. t. (2004.gadā 55 
mij.t). 

No valsts kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma dzelzceĜa kravu pārvadājumu apjoms ir apmēram 52%, bet pasažieru pārvadājumu – 6%. DzelzceĜa kravu pārvadājumu struktūrā 85% ir 
tranzīta pārvadājumi, galvenokārt no Krievijas un Baltkrievijas uz Latvijas ostām (Austrumu–Rietumu tranzīta koridors). 
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Attēls Nr. 1: Pārvadājumu apjomu pieauguma tendences (2000-2004) (milj. t) 

Avots: Satiksmes ministrija 

Tabula Nr. 3: Pārvadājumu apjomu pieauguma tendences (statistika) 
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 2000 2001 2002 2003 2004 
Kravas milj.t 36,4 37,9 40,1 49,4 55,9 
Pasažieri milj 18,2 20,1 22,0 23,0 23,5 

Avots: Satiksmes ministrija 

Līdz ar to ir nepieciešama: 

� DzelzceĜa infrastruktūras drošības līmeĦa saglabāšana (sliežu ceĜu atjaunošana 455 km un 746 komplektu pārmiju pārvadu nomaiĦa, vilcienu kustības vadības, dzelzceĜa 
ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas un sakaru sistēmas modernizācija Austrumu -Rietumu dzelzceĜa koridorā). 

� DzelzceĜa iecirkĦu Rīga – Krustpils un Daugavpils – Indra caurlaides spēju palielināšana (otrā ceĜa būvniecība ierobežojošajos iecirkĦos (bottlenecks) Rīga – Krustpils 
(52km) un Daugavpils – Indra (70km)), kā arī Rīgas uz Daugavpils dzelzceĜa mezglu modernizācija. 

DzelzceĜa elektrifik ācija 

Eiropas Savienības politika ir virzīta uz to, lai samazinātu dalībvalstu atkarību no fosilajiem enerăijas (naftas) avotiem un ieviestu alternatīvos enerăijas avotus. DzelzceĜam ir tā 
priekšrocība, ka tas var uzlabot energoresursu izmantošanas efektivitāti. Elektrolokomotīvēs enerăijas izmantošanas lietderības koeficients (84%) ir ievērojami augstāks nekā 
dīzeĜlokomotīvēs (30%). Elektroenerăiju iespējams ražot bez fosilā kurināmā izmantošanas. Lai nodrošinātu efektīvāku energoresursu izmantošanu, dzelzceĜa ilgtspējīgu attīstību, aktuāls ir 
jautājums par publiskās dzelzceĜa infrastruktūras elektrifikāciju.  

Valsts a/s "Latvijas dzelzceĜš" ir sagatavojis ziĦojumu par situāciju, problēmām un risinājumiem elektrificēto iecirkĦu modernizācijai un galveno dzelzceĜa koridoru elektrifikācijai. SM 
stratēăijā paredzēts līdz 2007. gadam izpētīt Austrumu – Rietumu dzelzceĜa koridora noslogotāko iecirkĦu elektrifikācijas un elektrificēto iecirkĦu vilces elektroapgādes sistēmu 
modernizācijas variantus un elektrifikācijas lietderību. Šāda izpēte paredzēta arī Ministru kabineta 2004.gadā apstiprinātajā “Tautsaimniecības vienotajā stratēăijā”.  

Kravu un pasažieru pārvadājumos, kā arī publiskās lietošanas dzelzceĜa infrastruktūrā pēdējos gados strauji un vienlaicīgi saasinās problēmas, kas saistītās ar dīzeĜlokomotīvju (kravu 
pārvadājumos), elektrovilcienu (pasažieru pārvadājumos) un elektrificēto iecirkĦu energoapgādes iekārtu nolietojumu, kuras ir publiskās lietošanas dzelzceĜa infrastruktūras sastāvdaĜa (no 
11 vilces apakšstacijām, kas ir valsts a/s "Latvijas dzelzceĜš", tikai 1 vēl nav izstrādājusi savu kalpošanas laika resursu, 3 apakšstacijām kalpošanas laiks jau šobrīd pārsniedz 150% no 
noteiktā). Ir skaidrs arī tas, ka palielinās pārvadājumu pašizmaksa sakarā ar dīzeĜdegvielas cenu straujo palielinājumu.  

Kravu lokomotīvju un elektrovilcienu parka nomaiĦas nepieciešamība parasti atkārtojas ik pēc 20-28 gadiem, bet elektrifikācijas iekārtu – ik pēc 40-50 gadiem.  

Nepieciešamību risināt esošās problēmas no tehniskā un ekonomiskā viedokĜa pamato: 

� pieprasījums pēc pārvadājumiem un to attīstības prognozes; 

� nepieciešamība sagatavot dzelzceĜa darbības jomās konkurētspējīgus, koordinētus un saskaĦotus perspektīvā īstenojamos pasākumus, lai nodrošinātu publiskās lietošanas 
dzelzceĜa infrastruktūras ilgtspējīgu attīstību; 

� tas, ka, naftas resursi pasaulē samazinās, kas nākotnē negatīvi ietekmēs arī Latvijas tautsaimniecības attīstību. 

Rail Baltica  

Lai novērstu tehniskus un juridiskus šėēršĜus dzelzceĜa satiksmes attīstībai uz Centrālo un Rietumeiropu, paredzēts atrast un īstenot labāko risinājumu tirgus prasībām atbilstošas dzelzceĜa 
satiksmes izveidei starp Baltijas valstīm un Centrālo un Rietumeiropu, kas tiks darīts projekta Rail Baltica ietvaros. 2005.gadā par Kohēzijas fonda līdzekĜiem ir uzsākta projekta 
priekšizpēte Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā kā EK iniciatīva (viens izpētes projekts visās valstīs, kas 100% apmērā finansēts no Kohēzijas fonda). Papildus tam 2005.gadā tiks uzsākta 
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projekta priekšizpēte telpiskās plānošanas un reăionālās attīstībās jomā Interreg IIIB programmas ietvaros. Projektu mērėis ir nodrošināt saskaĦotu, kompleksu Rail Baltica projekta 
priekšizpēti no tehniskā, ekonomiskā, reăionālās attīstības un telpiskās plānošanas aspekta visās projektā iesaistītajās valstīs.  

Pēc priekšizpētes rezultātiem tiks lemts par projekta turpmāko attīstības gaitu. 

Galvenās dzelzceĜa problēmas ir: 

� elektrovilcienu aprīkojuma neatbilstība pasažieru, tajā skaitā personu ar īpašām vajadzībām, komforta mūsdienu prasībām un ekspluatācijas rādītāju neatbilstība mūsdienu 
pilsētas un piepilsētas satiksmes prasībām;  

� elektrificēto iecirkĦu energoapgādes iekārtu nolietojums; 

� staciju pārslodze un iecirkĦu caurlaides spējas nepietiekamība, tehnoloăisko pārtraukumu skaita pieaugums un ilguma palielināšanas remonta un rekonstrukcijas darbu 
veikšanai; 

� posmos noteiktie vilcienu kustības ātruma pastāvīgie un pagaidu ierobežojumi;  

� sliežu ceĜu, būvju un iekārtu nolietojums, caurlaides un caurvedes spēju nepietiekamība prognozētā pārvadājumu apjoma nodrošināšanai. 

135.  404. rindkopa 
Rīgas 1581 ielu kopējā platība ir 10,5 
milj. m2, tajā skaitā maăistrālās ielas 4,7 
milj. m2. Kopējais ielu garums 1234 
kilometri, tajā skaitā maăistrālo ielu 
kopgarums ir 5433 km. Maăistrālo ielu 
tehniskais stāvoklis pēc ekspertu 
vērtējuma var tikt novērtēts kā labs 35%; 
apmierinošs 51% un slikts 14% ielu. Tā 
kā Rīgas ielās intensitāte ir 15 reižu 
lielāka nekā vidēji valstī, tad seguma, 
kas izbūvēts atbilstoši vienotiem 
standartiem, izmantojot vienādas 
tehnoloăijas un materiālus, kalpošanas 
laiks ir īsāks nekā valsts autoceĜiem. Pēc 
RTU speciālistu veiktā pētījuma Rīgas 
ielu uzturēšanas izmaksas ir 8 reizes 
augstākas kā vidēji valstī un 2005.gadā 
remontu deficīts Rīgas ielu tīklā bija 136 
miljoni LVL. 

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

Ierosinām lietot vienveidīgus apzīmējumus 
(piemēram, vienā 404.punktā ir minēts gan 
saīsinājums „km” gan pilns nosaukums 
„kilometri); 

ĥemts vērā.  
 

Redakcionāli precizēts teksts, lietojot 
saīsinājumu km. 

Rīgas 1581 ielu kopējā platība ir 10,5 milj. 
m2, tajā skaitā maăistrālās ielas 4,7 milj. m2. 
Kopējais ielu garums 1234 kmi, tajā skaitā 
maăistrālo ielu kopgarums ir 5433 km. 
Maăistrālo ielu tehniskais stāvoklis pēc 
ekspertu vērtējuma var tikt novērtēts kā labs 
35%; apmierinošs 51% un slikts 14% ielu. 
Tā kā Rīgas ielās intensitāte ir 15 reižu 
lielāka nekā vidēji valstī, tad seguma, kas 
izbūvēts atbilstoši vienotiem standartiem, 
izmantojot vienādas tehnoloăijas un 
materiālus, kalpošanas laiks ir īsāks nekā 
valsts autoceĜiem. Pēc RTU speciālistu 
veiktā pētījuma Rīgas ielu uzturēšanas 
izmaksas ir 8 reizes augstākas kā vidēji valstī 
un 2005.gadā remontu deficīts Rīgas ielu 
tīklā bija 136 miljoni LVL. 

136.  408. rindkopa 
Rīgas Attīstības plānā definēto ātrgaitas 
ielu tīkla izveides pirmajai kārtai 
nepieciešams realizēt sekojošus 
projektus, kuru realizāciju pie 
nodrošināta finansējuma Dome gatava 

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

408.punktā pēc 2.apakšpunkta (atzīmēts ar 
punktiĦu) minētie divi apakšpunkti 
(attiecīgi 3. un 4.) atspoguĜojami kā otrā 
apakšpunkta apakšpunkti; 

DaĜēji Ħemts vērā. 
Precizēta 408.rindkopa, izĦemot 
piemērus, bez projektu nosaukumiem. 

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: 
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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. 

 

137.  408.rindkopa (skatīt iepriekš) [RD Satiksmes departaments 09.12.2005 
Nr.DS-05-2623-nd] 

Izteikt 408 rindkopu sekojošā redakcijā: 

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

- 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. 

ĥemts vērā. 
 

Precizēta 408.rindkopa. 

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: 

 

138.  411. rindkopa 
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 

[RD Satiksmes departaments 09.12.2005 
Nr.DS-05-2623-nd] 

Izteikt 411 rindkopu sekojošā redakcijā: 

Plānošanas periodā realizējamie pasākumi: 

- ritošā sastāva (130 zemās grīdas 
tramvaju, 100 trīsasu savienoto un 155 
divasu zemās grīdas trolejbusu) iegāde, 
kas palielinās Rīgas sabiedriskā transporta 
sistēmas pievilcīgumu; 

Nav Ħemts vērā. 
 

Konkrētu indikatoru minēšana nav NSID 
atbilstošais detalizācijas līmenis. 

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

- Sabiedriskā transporta prioritātes 
noteikšana pilsētas satiksmes sistēmā. 

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

- nekustamo pamatlīdzekĜu, t.sk. 
infrastruktūras (dispečeru punkti, sliežu 
ceĜi, vilces apakšstacijas, kontakttīkli, 
kabeĜtīkli u.t.t.) izveide, rekonstrukcija un 
modernizācija; 

- sabiedriskā transporta prioritātes 
noteikšana attiecībā pret pārējiem 
transportlīdzekĜiem pilsētas satiksmē un 
atsevišėu joslu izveidošana sabiedriskajam 
transportam; 

- jaunu elektronisko maksāšanas līdzekĜu 
sistēmu ieviešana, kā rezultātā nākotnē 
ievērojami varētu tikt paaugstināta 
sabiedriskā transporta, autoparkinga u.t.t. 
pieejamība. 

izveide, rekonstrukcija un modernizācija.  

- Sabiedriskā transporta prioritātes 
noteikšana pilsētas satiksmes sistēmā. 

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

139.  412. rindkopa 
Galvenās problēmas pilsētu transporta 
infrastruktūrā ir: 

- pasažieru pārvadātāju regulārie 
zaudējumi esošajā maršrutu tīklā, kas 
kavē arī pakalpojumu uzlabošanās 
veicināšanu; 

- esošā maăistrālo ielu tīkla efektivitāte 
Rīgas pilsētā ir nepietiekama, šauro vietu 
esamība esošo Daugavas šėērsojumu 
sasaistē ar ielu tīklu un nepietiekamā 
pilsētas ielu tīkla sasaiste ar TEN-T ceĜu 
tīklu; 

- esošā sabiedriskā transporta sistēma 
Rīgā nenodrošina kvalitatīvu un 
privātajam transportam konkurētspējīgu 
alternatīvu transporta veidu visām 
iedzīvotāju grupām. 

[RD Satiksmes departaments 09.12.2005 
Nr.DS-05-2623-nd] 

Izteikt 412 rindkopu sekojošā redakcijā: 

Galvenās problēmas Rīgas transporta 
sistēmā: 

-pasažieru pārvadātāju nenosegtie 
izdevumi esošajā maršrutu tīklā, kas kavē 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos; 

-esošo maăistrālo ielu tīkla efektivitāte 
Rīgā ir nepietiekama: ierobežots Daugavas 
šėērsojumu skaits, transporta plūsmām 
neatbilstošā tiltu sasaiste ar pilsētas ielu 
tīklu, kā arī pilsētas tīkla un TEN-T ceĜu 
integritātes fragmentārais raksturs; 

- sabiedriskā transporta sistēma Rīgā 
nenodrošina kvalitatīvu un ar vieglajām 
automašīnām konkurētspējīgu 
pārvietošanās veidu. 

ĥemts vērā. 
 

Redakcionāli precizēta 412.rindkopa. 

Galvenās problēmas Rīgas transporta 
sistēmā: 

-pasažieru pārvadātāju nenosegtie izdevumi 
esošajā maršrutu tīklā, kas kavē pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanos; 

-esošo maăistrālo ielu tīkla efektivitāte Rīgā 
ir nepietiekama: ierobežots Daugavas 
šėērsojumu skaits, transporta plūsmām 
neatbilstošā tiltu sasaiste ar pilsētas ielu 
tīklu, kā arī pilsētas tīkla un TEN-T ceĜu 
integritātes fragmentārais raksturs; 

- sabiedriskā transporta sistēma Rīgā 
nenodrošina kvalitatīvu un ar vieglajām 
automašīnām konkurētspējīgu pārvietošanās 
veidu. 

140.  414.rindkopa 
30% (605 km) stratēăiskās nozīmes 
sliežu ceĜos cauri laisto kravu apjoms 
pārsniedz noteiktās 500 milj. bruto 
tonnas, kas nozīmē, ka ir jāveic šo sliežu 

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

414.punktā ierosinām atsaukties uz 
aktuālākiem datiem kā 2003.gads; 

ĥemts vērā. 
 

SM sniegs aktuālāko informāciju. 

30% (605 km) stratēăiskās nozīmes sliežu 
ceĜos cauri laisto kravu apjoms pārsniedz 
noteiktās 500 milj. bruto tonnas, kas nozīmē, 
ka ir jāveic šo sliežu ceĜu rekonstrukcija. 
Sliežu ceĜa sliktā tehniskā stāvokĜa dēĜ 
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ceĜu rekonstrukcija. Sliežu ceĜa sliktā 
tehniskā stāvokĜa dēĜ vilcienu kustības 
tehniskais ātrums ar katru gadu 
samazinās. Ja 1995.gadā vilcienu 
kustības tehniskais ātrums bija 46,0 
km/h, tad 2003.gadā – 43,5 km/h. Tas 
norāda, ka sliežu ceĜu caurlaides spēja ir 
nepietiekama. 26,3% no kopējā 
dzelzceĜu līniju garuma nav aprīkotas ar 
ES drošības standartiem atbilstošām 
kustības vadības sistēmām. Visas 
stratēăiskās nozīmes dzelzceĜa līnijas, 
kas apkalpo pasažierus un veic kravu 
pārvadājumus, ir TEN-T sastāvdaĜas. 

vilcienu kustības tehniskais ātrums ar katru 
gadu samazinās. Ja 1995.gadā vilcienu 
kustības tehniskais ātrums bija 46,0 km/h, 
tad 2004.gadā – 45,76 km/h. Tas norāda, ka 
sliežu ceĜu caurlaides spēja ir nepietiekama. 
26,3% no kopējā dzelzceĜu līniju garuma nav 
aprīkotas ar ES drošības standartiem 
atbilstošām kustības vadības sistēmām. Visas 
stratēăiskās nozīmes dzelzceĜa līnijas, kas 
apkalpo pasažierus un veic kravu 
pārvadājumus, ir TEN-T sastāvdaĜas. 

 

141.  417.rindkopa 
Tāpat pastāv problēmas ar elektrificēto 
iecirkĦu energoapgādes iekārtu 
nolietojumu, kuras ir publiskās 
lietošanas dzelzceĜa infrastruktūras 
sastāvdaĜa (no 11 vilces apakšstacijām, 
kas ir valsts a/s "Latvijas dzelzceĜš", tikai 
1 vēl nav izstrādājusi savu kalpošanas 
laika resursu, 3 apakšstacijām 
kalpošanas laiks jau šobrīd pārsniedz 
150% no noteiktā). Ir skaidrs arī tas, ka 
palielinās pārvadājumu pašizmaksa 
sakarā ar dīzeĜdegvielas cenu straujo 
palielinājumu. 

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

417.punktā ierosinām svītrot vārdus „Ir 
skaidrs arī tas, ka” 

ĥemts vērā.  
 

Redakcionāli precizēta 417.rindkopa. 

Tāpat pastāv problēmas ar elektrificēto 
iecirkĦu energoapgādes iekārtu nolietojumu, 
kuras ir publiskās lietošanas dzelzceĜa 
infrastruktūras sastāvdaĜa (no 11 vilces 
apakšstacijām, kas ir valsts a/s "Latvijas 
dzelzceĜš", tikai 1 vēl nav izstrādājusi savu 
kalpošanas laika resursu, 3 apakšstacijām 
kalpošanas laiks jau šobrīd pārsniedz 150% 
no noteiktā). Palielinās pārvadājumu 
pašizmaksa sakarā ar dīzeĜdegvielas cenu 
straujo palielinājumu. 

142.  421. rindkopa 
Elektrifikācijas lietderības izpētes 
ietvaros paredzēts izpētīt Austrumu – 
Rietumu dzelzceĜa koridora noslogotāko 
iecirkĦu elektrifikācijas un elektrificēto 
iecirkĦu vilces elektroapgādes sistēmu 
modernizācijas variantus. Šāda izpēte 
paredzēta arī Ministru kabineta 
2004.gadā apstiprinātajā 
“Tautsaimniecības vienotajā stratēăijā”. 
Valsts a/s "Latvijas dzelzceĜš" ir 
sagatavojis ziĦojumu par situāciju, 

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

421.punktā ierosinām aizstāt pēdējo 
teikumu ar teikumu: „Līdz 2007.gadam 
paredzēts izpētīt situāciju, problēmas un 
risinājumus elektrificēto iecirkĦu 
modernizācijai un galveno dzelzceĜa 
koridoru elektrifikācijai.”; 

ĥemts vērā.  
 

Redakcionāli precizēta 421.rindkopa. 

Elektrifikācijas lietderības izpētes ietvaros 
paredzēts izpētīt Austrumu – Rietumu 
dzelzceĜa koridora noslogotāko iecirkĦu 
elektrifikācijas un elektrificēto iecirkĦu 
vilces elektroapgādes sistēmu 
modernizācijas variantus. Šāda izpēte 
paredzēta arī Ministru kabineta 2004.gadā 
apstiprinātajā “Tautsaimniecības vienotajā 
stratēăijā”. L īdz 2007.gadam paredzēts 
izpētīt situāciju, problēmas un risinājumus 
elektrificēto iecirkĦu modernizācijai un 
galveno dzelzceĜa koridoru elektrifikācijai. 
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problēmām un risinājumiem elektrificēto 
iecirkĦu modernizācijai un galveno 
dzelzceĜa koridoru elektrifikācijai un SM 
stratēăijā paredzēts izpētīt līdz 2007. 
gadam. 

143.  424. rindkopa 
No valsts kopējā sauszemes 
pārvadājumu apjoma dzelzceĜa kravu 
pārvadājumu apjoms ir apmēram 52%, 
bet pasažieru pārvadājumu – 6%. 
DzelzceĜa kravu pārvadājumu struktūrā 
85% ir tranzīta pārvadājumi, galvenokārt 
no Krievijas un Baltkrievijas uz Latvijas 
ostām (Austrumu–Rietumu tranzīta 
koridors). 

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

424.punktā ierosinām atstāt tikai tabulu vai 
grafiku, kas atspoguĜo pārvadājumu 
apjomu pieauguma tendences; 

ĥemts vērā.  Svītrots Attēls Nr. 30. 

144.  2.4.1.3.3. sadaĜa „Rail Baltica” (sākot ar 
426.rindkopu) 

[Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

Kā alternatīva dotajā brīdī dzelzceĜa 
koridoram Rail Baltica ir uzskatāma jau 
esošās dzelzceĜa līnijas Varšava- Sant.-
Pēterburga attīstība, līdz ar to ir 
nepieciešams NSIDā atspoguĜot 
pamatojumu izmaksu efektivitātei Rail 
Baltica jauna dzelzceĜa koridora izveidei. 

Nav Ħemts vērā. 
 

SM norāda, ka informācija neeksistē. 

Sk. NSID projektu. 

2.4.1.3.3. sadaĜa „Rail Baltica” (sākot ar 
426.rindkopu) 

145.  2.4.1.4. sadaĜa „Ostas” (sākot ar 
429.rindkopu) 

[PreiĜu novada dome 05.12.2005] 

Kas notiek ar mūsu akvakultūru? Vai 
jaunā perioda dokuments veicinās tikai 
piejūras zvejas utt. atīstību? 

Varbūt būtu iespēja iestrādāt punktu par 
mazo akvakultūru punktu radīšanu un 
attīstīšanu laukos?  

Nav Ħemts vērā. 
 

Akvakultūras attīstība nav SF 
kompetence. Šī joma finansējama no 
Eiropas Zivsaimniecības fonda. 

Sk. NSID projektu. 

Sk. 2.4.1.4. sadaĜu „Ostas”. 

146.  430. rindkopa 
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 

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

430.punktu ierosinām papildināt ar šādu 
tekstu: „Lai gan kopējais kravu 
apgrozījumus Latvijas lielākajās ostās 
pieaug, tomēr atsevišėās kravu grupās ir 
vērojams negatīvas tendences, kas ir 
saistītas ar konkurences palielināšanos 

ĥemts vērā.  
 

Papildināta 430.rindkopa. 

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 
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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. 

Baltijas jūras reăiona ostu starpā. Īpaši 
samazinās augstākās vērtības kravu 
apjoms (ăenerālkravas, nafta u.c.), kas 
liecina par negatīvām ostu attīstības 
tendencēm.”. Tālāk tekstu ierosinām 
papildināt ar 434.punktā ietverto tekstu; 

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 apgrozījumus Latvijas 
lielākajās ostās pieaug, tomēr atsevišėās 
kravu grupās ir vērojams negatīvas 
tendences, kas ir saistītas ar konkurences 
palielināšanos Baltijas jūras reăiona ostu 
starpā. Īpaši samazinās augstākās vērtības 
kravu apjoms (ăenerālkravas, nafta u.c.), kas 
liecina par negatīvām ostu attīstības 
tendencēm. 

147.  Tabula Nr.23 (pēc 432. rindkopas) [SM 05.12.2005 Nr.03-04-2/607]  

23.tabulas virsrakstu ierosinām izteikt šādā 
redakcijā: „Kravu apgrozība ostās Baltijas 
valstīs 2005.g. I pusgadā”; 

ĥemts vērā. 
 

Precizēts Tabulas Nr.23 nosaukums. 

Tabula Nr.23. Kravu apgrozība ostās Baltijas 
valstīs 2005.g. I pusgadā 

148.  433. rindkopa 
Latvijas ostas, ja salīdzina kravu 
apgrozījumus 2004. gada 1. pusgadā ar 
2005. gada 1. pusgada datiem, ir 
uzlabojušas rezultātus (+1.4%), 
galvenokārt sakarā ar kravu apgrozījuma 
palielināšanos Rīgas un Ventspils 
brīvostās, kamēr kravu apgrozījums 
Liepājas ostā samazinājies. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt statistisko 
informāciju ar situāciju, piemēram, 
2002.gadā, lai varētu objektīvāk novērtēt 
pastāvošās tendences. 

Salīdzinot statistiku pa 2 gadiem ir 
redzama īstermiĦa dinamika, bet nevar 
izdarīt secinājumus, vai tāda tā ir vērojama 
ilgstošākā laika periodā, kas objektīvāk 
pamatotu nepieciešamos finanšu 
ieguldījumus uzlabojumu veikšanai. 

ĥemts vērā. 
 

SM sniegs informāciju par attīstības 
dinamiku, sākot no 2002.gada. 

Sk. NSID projektu. 

 

433. rindkopa 

Latvijas lielās ostas, ja salīdzina kravu 
apgrozījumus 2004. gada 11mēnešos ar 
2005. gada 11mēnešu datiem, ir uzlabojušas 
rezultātus (+2,9%). 

 

149.  440. rindkopa 
Rīgas osta ir galvenā pasažieru osta 
Latvijā, apkalpoto pasažieru skaits 2004. 
gadā sasniedza 229,4 tūkstošus, tomēr 
pasažieru apkalpošanas iespējas ostā nav 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Nepieciešams apskatīt pasažieru skaita 
paaugstināšanas iespējas ne tikai Rīgas 
ostā, bet arī pārējās Latvijas lielajās ostās. 

ĥemts vērā. 
 

SM istrādās redakciju. 

440. rindkopa 

Rīgas osta ir galvenā pasažieru osta Latvijā, 
apkalpoto pasažieru skaits 2004. gadā 
sasniedza 229,4 tūkstošus, tomēr pasažieru 
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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. 

441. rindkopa 
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 
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.  

442. rindkopa 
Ventspilij patreiz ir prāmju satiksme ar 
Igauniju, Vāciju, Zviedriju. Ventspils 
ostas tehniskais nodrošinājums prāmju 

Šāda pieeja praksē apliecinātu valsts vēlmi 
veicināt attīstību reăionos, nevis tikai runāt 
par nepieciešamību to darīt. 

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. 
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apkalpošanā būs pietiekams pēc 
Kohēzijas fonda projekta „PievadceĜu 
rekonstrukcija Ventspils ostas 
termināliem” realizācijas. Šī projekta 
viena no sastāvdaĜām ir jauna prāmju 
termināla kompleksa būvniecība. 

150.  451. rindkopa 
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. 

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

451.punktā precizējams gada skaitlis no 
2006. uz 2005. – tekstā domāts atsaukties 
uz 2005.gada janvāra vētru; 

ĥemts vērā. 
 

Redakcionāli precizēta 451.rindkopa. 

Pēdējo gadu postošo vētru ietekmē aktuāla ir 
krasta nostiprinājumu izbūve visās mazajās 
ostās. 2005.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 2005.gada janvāra vētras 
rezultāti Skultē un Salacgrīvā. Minētās ostas 
šobrīd izstrādā projektus kopējām 
hidrotehniskajām būvēm krastu aizsardzībai. 

151.  451.rindkopa (skatīt iepriekš) [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Redakcionāla kĜūda - vētras Latvijā bija 
2005. gada janvārī nevis 2006.g. 

ĥemts vērā. 
 

Redakcionāli precizēta 451.rindkopa. 

Pēdējo gadu postošo vētru ietekmē aktuāla ir 
krasta nostiprinājumu izbūve visās mazajās 
ostās. 2005.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 2005.gada janvāra vētras 
rezultāti Skultē un Salacgrīvā. Minētās ostas 
šobrīd izstrādā projektus kopējām 
hidrotehniskajām būvēm krastu aizsardzībai. 

152.  452. rindkopa 
Galvenās ostu problēmas ir: 

- Mazajās ostās kuăošanas infrastruktūra 
ir nolietojusies (viĜĦlauži, moli u.c.). 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

„Pirmajā punktā jālabo teksts: „Gan 
lielajās, gan mazajās ostās kuăošanas 
infrastruktūra ir nolietojusies(..)” 

ĥemts vērā. 
 

Precizēta 452.rindkopa. 

Galvenās ostu problēmas ir: 

-  Ostu infrastruktūra ir nolietojusies 
(viĜĦlauži, moli u.c.), īpaši molu stāvoklis 
vairākās Latvijas mazajās ostās ir 
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īpaši molu stāvoklis vairākās Latvijas 
mazajās ostās ir neapmierinošs; 

- 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. 

Secinājumiem jāsakrīt ar iepriekš tekstā 
raksturoto situāciju - infrastruktūra ir 
nolietojusies ne tikai mazajās, bet arī 
lielajās ostās (sk.., piemēram, 446.r., 
448.r., 449.r.). 

neapmierinošs; 

- 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. 

153.  2.4.1.5. sadaĜa „Lidostas” (sākot ar 
453.rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām iekĜaut informāciju par mazajām 
lidostām, kas ir visos Latvijas reăionos un 
var tikt izmantotas tūrisma, neatliekamās 
medicīnas, ugunsdzēsības un 
lauksaimniecības vajadzībām. Ir 
nepieciešams sniegt atbalstu šo lidostu 
daudzfunkcionālā tīkla izveidei, 
pilnveidojot infrastruktūru ar nolūku 
sekmēt kvalitatīvu funkciju veikšanu. 

Nav Ħemts vērā. 
459.rindkopa pietiekami apraksta 
reăionālo lidostu problemātiku, kuras 
būtu lietderīgi atbalstīt SF ietvaros. 

Pašlaik 99% lidojumu tiek veikti no lidostas 
„Rīga”. Tomēr Liepājas un Ventspils 
pašvaldības reăiona attīstības plānu ietvaros, 
saskatot lidostas un lidlauka attīstības 
iespējas, pēdējos gados ir piešėīrušas 
līdzekĜus terminālu celtniecībai. Liepājas 
lidostā bez tam ir veikts skrejceĜa seguma 
remonts un marėējuma atjaunošanas darbi, 
gaismas sistēmas atjaunošana un citi darbi. 
Ventspilī izbūvēts lidlauka perimetra 
nožogojums, veikta ugunsdzēsības 
rezervuāra un gaisa kuău uzpildes stacijas 
izbūve un citi darbi. Sadarbībā ar 
Aizsardzības ministriju uzstādīts lidlauka 
pieejas radars. Pilnvērtīgai šo lidostu 
attīstībai ir vajadzīgas skrejceĜu atjaunošana, 
gaismas sistēmu nomaiĦa un instrumentālās 
nosēšanās sistēmas uzstādīšana. Minēto 
reăionālo lidostu attīstība veicinās reăiona 
attīstību, kā arī tūrisma attīstības iespējas 
attiecīgajā reăionā. 2005.gada vasarā ir 
uzsākti regulārie lidojumi maršrutā Rīga – 
Liepāja. Pašlaik uz ziemas sezonu, kad ir 
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nepieciešamas lielas skrejceĜa uzturēšanai, 
tie ir pārtraukti. Nākošā gada pavasarī 
regulāros lidojumus plānots atsākt. 

 

154.  453. rindkopa 
Latvijas gaisa transporta infrastruktūras 
galvenie elementi ir VAS Starptautiskā 
lidosta “Rīga” (turpmāk – lidosta 
“Rīga”), VAS „Latvijas gaisa satiksme”, 
starptautiskā lidosta “Liepāja” un 
lidlauks “Ventspils”. Šīs trīs lidostas ir 
TEN-T elementi. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Jāprecizē teksts šādi: „Latvijas gaisa 
transporta infrastruktūras galvenie 
elementi ir (..), starptautiskā lidosta 
“Liepāja” un starptautiskā lidosta 
“Ventspils”. Šīs trīs lidostas ir TEN-T 
elementi. „ 

Ventspils lidosta ir sertificēta starptautisko 
regulāro lidojumu apkalpošanai. Esošajā 
teksta redakcijā var interpretēt, ka 
Ventspils lidostai ir iekšzemes lidlauks ar 
mazākām infrastruktūras iespējām. 

ĥemts vērā. 
 

SM jau ir precizējusi informāciju. 

Latvijas gaisa transporta infrastruktūras 
galvenie elementi ir VAS Starptautiskā 
lidosta “Rīga” (turpmāk – lidosta “Rīga”), 
VAS „Latvijas gaisa satiksme”, starptautiskā 
lidosta “Liepāja” un starptautiskā lidosta 
“Ventspils”. Šīs trīs lidostas, kā arī bijusī 
Daugavpils lidosta ir TEN-T elementi.  

 

155.  453.rindkopa (skatīt iepriekš) [Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

Lūdzam punktā 453. papildus Rīgas, 
Liepājas un Ventspils lidostām paredzēt 
Daugavpils lidostas attīstību un piešėirt 
tam nacionālas nozīmes projekta statusu. 

ĥemts vērā. 
 

SM jau ir precizējusi informāciju. 

Sk. iepriekšējo 

156.  460. rindkopa 
Lidostām „Liepāja” un „Ventspils” var 
būt arī liela nozīme meklēšanas un 
glābšanas pasākumu veikšanā, krasta 
apsardzes nodrošināšanā, jūras 
akvatorijas novērošanā vides 
aizsardzības interesēs. Tāpēc 2006.gadā, 
piesaistot Kohēzijas fondu līdzekĜus, tiek 
plānots veikt Kurzemes reăionālo lidostu 
attīstības koncepcijas priekšizpēti, kas 
noteiks aktuālākos abu lidostu attīstības 
jautājumus. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Teksts jāprecizē šādi: „Lidostām „Liepāja” 
un „Ventspils” ir liela nozīme meklēšanas 
un glābšanas pasākumu veikšanā, krasta 
apsardzes nodrošināšanā, jūras akvatorijas 
novērošanā vides aizsardzības interesēs. 
Atbilstoši Ministru Kabineta 31.05.2005. 
rīkojumam Nr.359 (prot. 32 §40) ir 
atbalstīta aviācijas glābšanas un 
meklēšanas koncepcija, kurā ir noteikts, ka 
līdz 2008.gadam ir jāuzsāk pastāvīgas šī 
dienesta dežūras Ventspils lidostā. 
Ventspils lidostā šobrīd nav nepieciešamās 
infrastruktūras šādu dežūru 
nodrošināšanai” 

Informācija precizēta saskaĦā ar Gaisa 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SM sniegs precizētu redakciju. 

Lidostām „Liepāja” un „Ventspils” ir liela 
nozīme meklēšanas un glābšanas pasākumu 
veikšanā, krasta apsardzes nodrošināšanā, 
jūras akvatorijas novērošanā vides 
aizsardzības interesēs. Atbilstoši Ministru 
Kabineta 31.05.2005. rīkojumam Nr.359 
(prot. 32 §40) ir atbalstīta aviācijas glābšanas 
un meklēšanas koncepcija, kurā ir noteikts, 
ka līdz 2008.gadam ir jāuzsāk pastāvīgas šī 
dienesta dežūras Ventspils lidostā. Ventspils 
lidostā šobrīd nav nepieciešamās 
infrastruktūras šādu dežūru nodrošināšanai”. 
Tāpēc 2006.gadā, piesaistot Kohēzijas fondu 
līdzekĜus, tiek plānots veikt Kurzemes 
reăionālo lidostu attīstības koncepcijas 
priekšizpēti, kas noteiks aktuālākos abu 
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spēku aviācijas un glābšanas attīstības 
koncepciju. 

lidostu attīstības jautājumus.  

 

157.  462. rindkopa 
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 
tūristu skaita palielināšanā Latvijas 
reăionos. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām problēmu uzskaitījumu 
papildināt ar sekojošām problēmām:  

- Reăionālo lidostu mazattīstītā 
infrastruktūra kavē to potenciāla 
izmantošanu tūrisma veicināšanā un tūristu 
skaita palielināšanā Latvijas reăionos, kā 
arī ir ierobežotas iespējas regulārās 
aviosatiksmes nodrošināšanai 

- Ventspils un Liepājas reăionālajās 
lidostās ir nepietiekošas aviācijas drošības 
tehnoloăijas, kas neatbilst Valsts interesēm 
pretterorisma un narkotiku tranzīta 
apkarošana pasākumu uzlabošanā. 

- Ventspils lidostas skrejceĜa garums ir 
nepietiekošs un nenodrošina esošo 
pieprasījumu lidojumiem uz Ventspili. 

Definējot problēmas, nav pietiekami 
atspoguĜotas reăionālo lidostu vajadzības. 

Nav Ħemts vērā. 
 

462. rindkopa ir optimāls reăionālo 
lidostu problemātikai veltīto apakšpunkts 
un nav nepieciešams to detalizēt. Lielāka 
detalizācijas pakāpe tiks veikta OP 
ietvaros. 

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 tūristu 
skaita palielināšanā Latvijas reăionos. 

158.  463. rindkopa 
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 

[Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

Papildināt punktu 463., kā iespējamās 
vietas varētu būt Daugavpils un Rēzeknes 
pilsētas. 

DaĜēji Ħemts vērā. 

 
SaskaĦošanas sanāksmē SM piekrita, ka 
Rēzekne un Daugavpils būs iespējamie 
attīstības centri, tādēĜ sanāksmē panākta 
vienošanās, ka šī informācijas ir jāietver 
klāsteru apraksta sadaĜā. Panākta 
vienošanās, ka EM sniegs redakciju. 

Sk. NSID projektu. pie klāsteru uzskaitījuma 
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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 ostās Rīgā Ventspilī 
un Liepājā, kā arī TEN-T tīkla 
nozīmīgākajās ceĜu un dzelzceĜu 
krustcelēs un lielāko staciju tuvumā. 

159.  2.4.2.1. sadaĜa „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūra un pakalpojumi” (sākot ar 
464.rindkopu) 

[Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 
padome 09.12.2005 Nr.266] 

LOSP aicina ietvert problēmu, kura tika 
izvirzīta 24.08.2005. gada nosūtītajā 
vēstulē Nr.181 “Par ES līdzfinansējumu 
notekūdeĦu priekšattīrīšanas ietaisēm”. 
Jāuzsver, ka šī problēma ir fiksēta arī 
Nacionālās Attīstības plāna sadaĜā “Esošās 
situācijas analīze”, taču pašreizējā 
plānošanas periodā pieejamos ES fondus 
kā līdzfinansējumu šīs problēmas 
risināšanai nevar izmantot. 

Nav Ħemts vērā. 
 

VidM norādīja, ka tas ir OP līmenis. 

 

VidM skaidro, ka EK nostāja ir 
neatbalstīt investīcijas likumdošanas 
prasību izpildei, tomēr atbildīgajām 
institūcijām būtu jāsagatavo atbilstošs 
pamatojums un argumentācija tam, ka 
nepiešėirot ES līdzekĜus tiek nodarīts 
būtisks kaitējums valsts ekonomikai. Kā 
viens no iespējamā risinājuma 
variantiem varētu būt VPP principu 

Sk. NSID projektu. 

2.4.2.1. sadaĜa „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūra un pakalpojumi” (sākot ar 
464.rindkopu) 



FMIzz_230106; IzziĦa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 2013.gada periodam projekts” 101

piemērošana problēmas risināšanai. 

160.  2.4.2.1. sadaĜa „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūra un pakalpojumi” (sākot ar 
464.rindkopu) 

[PDF 09.12.2005] 

Atzīstot nepieciešamību nodrošināt 
dzeramā ūdens kvalitāti un notekūdeĦu 
attīrīšanu atbilstoši direktīvas 91/271/EC 
prasībām, norādām, ka Latvijai līdz 2015. 
gadam ir jāievieš ŪSD prasības, ka paredz 
nodrošināt labu ūdens ekoloăisko un 
ėīmisko kvalitāti, kā arī veikt monitoringu 
un iesaistīt ieinteresētās grupas lēmumu 
pieĦemšanas procesos. Nepieciešams 
finansējums, lai sasniegtu ŪSD mērėus, kā 
arī nepieciešams izveidot / iedzīvināt 
sabiedrības līdzdalības mehānismu. ŪSD 
ieviešana paredz Upju baseina 
apsaimniekošanas plānu izstrādi. Tas 
jāizdara līdz 2009. gadam un plānu 
ieviešana jāsāk 2012. gadā. ŪSD ieviešana 
lielā mērā ir balstīta uz līdzšinējo direktīvu 
prasību ieviešanu, piemēram, notekūdeĦu 
apsaimniekošanas jomā un dzeramā ūdens 
jomā. Visā upes baseina teritorijā 
nepieciešams nodrošināt labu ekoloăisko 
un ėīmisko kvalitāti, tādēĜ ir jāpievēršas ne 
tikai šaurā nozīmē notekūdeĦu attīrīšanas 
un dzeramā ūdens piegādes jautājumiem. 
TādēĜ starp prioritārām nepieciešams 
izvirzīt šādas aktivitāšu grupas:  

1)Monitoringa staciju iegāde un 
izvietošana, lai veiktu regulārus ūdens 
kvalitātes mērījumus. Augsta dzeramā 
ūdens un peldūdeĦu kvalitāte ir saistīta ar 
sociāliem un ekonomiskiem ieguvumiem. 
Lēmumi jābalsta uz labāko pieejamo 
informāciju, kas rada nepieciešamību pēc 
atbilstošas monitoringa programmas un 
tehniskā nodrošinājuma. NSID gadījumā 
nepieciešama sasaiste ar Nacionālo 
monitoringa programmu, kas tiek 
izstrādāta un aptvers arī ūdeĦus. 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē tika pausti 
atšėir īgi viedokĜi un netika panākta 
vienošanās. VidM uzskata, ka SF nav  
atbilstošais instruments ar kura 
palīdzību jāfinansē Vides organizāciju 
ierosināto problēmu risināšanu. 

 

VidM norāda, ka izvērtējot prioritātes un 
indikatīvi pieejamos finanšu resursus, kā 
prioritāte ir noteikta Dzeramā ūdens un 
notekūdeĦu attīrīšanas direktīvu prasību 
ieviešana, kas arī sekmē ŪSD prasību 
ieviešanu. 

 

Par vides monitoringu VidM sniegs 
papildinājumu 23.01. sadaĜai Vide un 
vides infrastruktūra 2.4.1.12. (jauna) 

Sk. iepriekšējo 
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Programma paredz jaunu monitoringa 
staciju uzstādīšanu un tās īstenošanai būs 
nepieciešams ievērojams investīciju 
apjoms. Jaunu monitoringa staciju izveide 
ir paredzēta Nacionālā monitoringa 
programmā, kas tiks sagatavota līdz 2005. 
gada beigām un par kuras izstrādi ir 
atbildīga Latvijas Vides, ăeoloăijas un 
metereoloăijas aăentūra.  

2)Upju baseinu konsultatīvo padomju 
veidošanas process un nevalstisko 
organizāciju un citu pušu kapacitātes 
paaugstināšana upju baseinu pārvaldības 
jautājumos. ŪSD ieviešana paredz izveidot 
upju baseinu Konsultatīvās padomes, kurās 
ietilpst arī nevalstisko organizāciju 
pārstāvji. Lai nodrošinātu procesa 
kvalitatīvu attīstību nepieciešami 
kapacitātes paaugstināšanas un apmācības 
semināri, iespēja segt transporta izdevumu 
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas 
piedalās sanāksmēs un kompensāciju par 
ieguldīto laiku, kā arī finansēt informācijas 
materiālu un dokumentu sagatavošanu.  

3)Veidot pilot-projektus, lai novērtētu 
atsevišėu saimniecisko procesu ietekmi uz 
ūdens kvalitāti un nodrošinātu ieinteresēto 
pušu līdzdalību procesā. Piemēram, 
nepieciešams veikt pētījumu par 
mežsaimniecības ietekmi uz ūdens 
kvalitāti. 

161.  470. rindkopa 
Ūdenssaimniecības sistēmu galvenās 
problēmas ir: 

- normatīvo aktu prasībām neatbilstošas 
kvalitātes dzeramais ūdens; 

- zems centralizēto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nodrošinājuma līmenis un 
kvalitāte; 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Definētās problēmas jāpapildina ar šādu 
punktu: 

- nepietiekama centralizētās ūdensapgādes 
pakalpojumu pieejamība. 

Ne tikai centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu, bet arī centralizētās 
ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

Papildināts 470.rindkopas 
2.apakšpunkts. 

Ūdenssaimniecības sistēmu galvenās 
problēmas ir: 

- normatīvo aktu prasībām neatbilstošas 
kvalitātes dzeramais ūdens; 

- zems centralizēto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nodrošinājuma līmenis un 
pieejamība, kā arī neatbilstoša kvalitāte; 

- dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanās 
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- 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. 

joprojām ir aktuāla problēma valstī – šādas 
infrastruktūras pieejamība būtiski atšėiras 
starp pilsētām. Piemēram, pilsētās ar 
iedzīvotāju skaitu zem 10 000 pieejamība 
ir apmēram 66% iedzīvotāju. 

sadales sistēmā; 

- nepietiekama un neefektīva notekūdeĦu 
attīrīšana un neattīrīto notekūdeĦu noplūšana 
vidē; 

- nepietiekama centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu pieejamība;  

- neapmierinošais kanalizācijas sistēmu 
tehniskais stāvoklis. 

162.  470.rindkopa (skatīt iepriekš) [RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

Papildināt ar diviem apakšpunktiem 
sekojošā redakcijā: „(1) normatīvajos 
aktos nav noteiktas bīstamo vielu emisijas 
robežvērtības notekūdeĦiem, kas kavē 
ieviest ES ūdens struktūrdirektīvas 
2000/60/EC prasības; (2) netiek 
nodrošināta ūdens apgādes urbumu 
savlaicīga konservācija vai tamponāža 
gadījumos, kad ūdens apgādes urbumi 
netiek ilglaicīgi apsaimniekoti, kas rada 
potenciālus piesārĦojuma draudus pazemes 
ūdeĦiem”; 

Nav Ħemts vērā. 
 

VidM norāda, ka priekšlikumā minētais 
jau tiek darīts. VidM pauž uzskatu, ka šis 
komentārs nav jāĦem vērā. 

 

1)Normatīvās bāzes sakārtošana netiks 
veikta piesaistot ES līdzekĜus 

 

2) kā prioritāte ir noteikta pastāvošo 
ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, un 
realizējot projektus šos sistēmu attīstībai 
kā neatĦemama sastāvdaĜa ir 
ūdensgūtnes sakārtošana (t.sk. 
neizmantojamo urbumu tamponēšana)  

 

Sk. iepriekšējo 

163.  474. rindkopa 
Latvijā līdz 2005. gadam izveidoti jau 4 
sadzīves atkritumu poligoni Rīgas, 
ZiemeĜvidzemes, Ventspils un Liepājas 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
reăionos. Tas nozīmē, ka ~ 57% (2009. – 
kopā 9 poligoni, 94% iedzīvotāju) 
Latvijas iedzīvotāju ir izveidoti 
priekšnoteikumi apglabāt radītos 
sadzīves atkritumus vides aizsardzības 
prasībām atbilstošos poligonos. Divos 
sadzīves atkritumu reăionos („GetliĦi”, 
„Šėēde”) uzsākta izgāztuvē radušās 

[Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

Punktā 474 tiek minēti 4 sadzīves 
atkritumu poligoni (Rīgas, Vidzemes, 
Liepāja, Ventspils), taču nav skaidrs par 
ZiemeĜ un Dienvidlatgales atkritumu 
poligonu attīstību. 

ĥemts vērā. 

 
Sanāksmē panākta vienošanās, ka 
sadzīves atkritumu poligonu uzskaitījums 
tiks papildināts ar vēl 5 esošo poligonu 
uzskaitījumu. 474.paragr. nosaukti 9 
poligoni (kas ietver arī D-Latgales un A- 
Latgales poligonus), kuru būvniecība 
tiks pabeigta līdz 2009.gada beigām 
(periodā 2004 – 2006) 

474. paragrāfs 
Latvijā līdz 2005. gadam izveidoti jau 4 
sadzīves atkritumu poligoni Rīgas, 
ZiemeĜvidzemes, Ventspils un Liepājas 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
reăionos. Tas nozīmē, ka ~ 57% (2009. – 
kopā 9 poligoni – 4 minētie un attiecīgi 
Austrumlatgales, Dienvidlatgales, Malienas, 
Piejūras, Zemgales un Vidusdaugavas - 94% 
iedzīvotāju) Latvijas iedzīvotāju ir izveidoti 
priekšnoteikumi apglabāt radītos sadzīves 
atkritumus vides aizsardzības prasībām 
atbilstošos poligonos. Divos sadzīves 
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biogāzes savākšana un izmantošana 
elektroenerăijas iegūšanā. 

atkritumu reăionos („GetliĦi”, „Šėēde”) 
uzsākta izgāztuvē radušās biogāzes 
savākšana un izmantošana elektroenerăijas 
iegūšanā. 

164.  477. rindkopa 
Tomēr atkritumu izgāztuvēs nonāk 
daudz materiālu, kas varētu tikt atkārtoti 
izmantoti. Turklāt rodas vides 
noslogojums ar atkritumiem, kas pēc 
būtības ir otrreizējās izejvielas, un tiek 
radīts vides piesārĦojums. Lai gan 
uzĦēmumi par videi kaitīgu preču un 
produktu atlikumu savākšanu un 
utilizāciju konkursa kārtībā saĦem 
subsīdijas no Latvijas Vides aizsardzības 
fonda, atkritumu pārstrādes un 
utilizācijas iespējas ir nepietiekamas. 

[PDF 09.12.2005] 

Papildināt tekstu par to, ka punktā minētā 
LVAF subsīdiju sistēma atkritumu 
apsaimniekošanai tiks atcelta, pārejot uz 
ražotāju paplašinātās atbildības principa 
piemērošanu. 

Nav Ħemts vērā. 

 
SaskaĦošanas sanāksmes rezultātā 
panākta vienošanās, ka no 477. 
rindkopas tiek Ħemta ārā 3. rinda.  

477. paragrāfs 
Tomēr atkritumu izgāztuvēs nonāk daudz 
materiālu, kas varētu tikt atkārtoti izmantoti. 
Turklāt rodas vides noslogojums ar 
atkritumiem, kas pēc būtības ir otrreizējās 
izejvielas, un tiek radīts vides piesārĦojums.  

165.  481.rindkopa 
Atkritumu apsaimniekošanas prioritātes: 

- nodrošināt SA savākšanu no visiem 
pilsētu iedzīvotājiem un vismaz no 80% 
lauku iedzīvotāju un pārējiem atkritumu 
ražotājiem, novēršot ietekmi uz vidi, ko 
rada nelegāli izbērti atkritumi; 

- līdz 2009. gadam izveidot 10 – 12 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ar 
atkritumu apstrādes poligoniem un 
nodrošināt poligona prasībām 
neatbilstošu izgāztuvju slēgšanu; 

- līdz 2012. gadam rekultivēt visas 
slēgtās atkritumu izgāztuves, samazinot 
atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi; 

- izveidot bīstamo un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas atbalsta 
infrastruktūru; 

- izveidot dalītās atkritumu savākšanas 
sistēmu; 

- veicināt atkritumu un iepakojuma 

[RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

481. rindkopā ir uzskaitītas atkritumu 
apsaimniekošanas prioritātes. To starpā 
nav paredzēta, bet būtu jāuzrāda cieto 
sadzīves atkritumu sadedzināšana 
siltumenerăijas ražošanai un koăenerācijai. 
Apskatāmajā laika periodā tā noteikti ir 
izvēršama lielākajās pilsētās un atkritumu 
koncentrācijas vietās. To paredz arī 
izstrādātais Rīgas pilsētas siltumapgādes 
attīstības koncepcijas 2005.-
2015.g.projekts; 

Nav Ħemts vērā. 
 

VidM uzskata, ka priekšlikums nav 
jāĦem vērā. 

 

VidM skaidro, ka 481.rindkopā – kā 
viena no prioritātēm – veicināt atkritumu 
un iepakojuma pārstrādi. 

Atbilde Rīgas domei – saskaĦā ar Rīgas 
reăiona atkritumu apsaimniekošanas 
plānu GetliĦu izgāztuves darbības laiks 
plānots līdz 2017.gadam un pēc tam kā 
viens no iespējamiem risinājumiem – 
atkr. dedzinātāja būve. Līdz ar to šī  nav 
nākamā plānošanas perioda prioritāte, 
turklāt, saskaĦā ar Atkritumu 
apsaimniekošanas stratēăiju, Ħemot vērā 
atkritumu apjomu un dedzināšanas 
izmaksas, kā ekonomiski pamatotākais 
risinājums ir poligonu būvniecība  
(izĦemot Rīgu, kur dedzināšana ir 
pamatota). 

Atkritumu apsaimniekošanas prioritātes: 

- nodrošināt SA savākšanu no visiem pilsētu 
iedzīvotājiem un vismaz no 80% lauku 
iedzīvotāju un pārējiem atkritumu 
ražotājiem, novēršot ietekmi uz vidi, ko rada 
nelegāli izbērti atkritumi; 

- līdz 2009. gadam izveidot 10 – 12 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ar 
atkritumu apstrādes poligoniem un 
nodrošināt poligona prasībām neatbilstošu 
izgāztuvju slēgšanu; 

- līdz 2012. gadam rekultivēt visas slēgtās 
atkritumu izgāztuves, samazinot atkritumu 
negatīvo ietekmi uz vidi; 

- izveidot bīstamo un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas atbalsta infrastruktūru; 

- izveidot dalītās atkritumu savākšanas 
sistēmu; 

- veicināt atkritumu un iepakojuma pārstrādi. 
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pārstrādi. 

166.  2.4.2.3. sadaĜa „Dabas aizsardzība – 
bioloăiskā daudzveidība un īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas” (sākot ar 
483.rindkopu) 

[PDF 09.12.2005] 

ĥemot vērā bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšanas stratēăisko nozīmi, kas arī 
uzsvērta Nacionālajā vides politikas plānā 
(2004), piedāvātajā redakcijā „Dabas 
aizsardzība – bioloăiskā daudzveidība un 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas” 
(punkts 2.4.2.3.) ir pārāk šauri skatītas 
problēmas, kas saistītas ar bioloăiskās 
daudzveidības nodrošināšanu. Tā nav 
sabiedrības, tikai kā tūristu, iejaukšanās 
dabas līdzsvarā, bet gan sabiedrības un 
dabas „konfliktēšana” plašākā darbības 
spektrā.  

Nav Ħemts vērā. 
 

Bioloăiskās daudzveidības saglabāšana 
nav izceĜama kā atsevišėa horizontāla 
prioritāte, jo tā kā veicamais pasākums 
izriet no horizontālās prioritātes 
“ilgtspējīga attīstība”. 

 

Priekšlikums netiek Ħemts vērā, jo nav 
piedāvāti konkrēti teksta papildināšanas 
priekšlikumi.. 

2.4.2.3. sadaĜa „Dabas aizsardzība – 
bioloăiskā daudzveidība un īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas” (sākot ar 
483.rindkopu) 

167.  487. rindkopa 
Palielinoties cilvēku mobilitātei, daudzas 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas 
iepriekš bija mazāk apmeklētas to 
novietojuma dēĜ, kĜūst Ĝoti populāri 
tūrisma maršruti. Lielākā daĜa ĪADT nav 
piemērotas apmeklējumam nepietiekošās 
infrastruktūras dēĜ. Ekotūrisma attīstību 
ĪADT negatīvi ietekmē sliktā ceĜu 
kvalitāte. Daudzviet populārāko tūrisma 
maršrutu vietās nepieciešama cietā 
seguma klājuma ierīkošana. Līdz šim 
Latvijā ierīkoti tikai daži veloceliĦi. 
AutoceĜi vai nu sliktās ceĜa seguma 
kvalitātes, vai intensīvās satiksmes dēĜ 
nav piemēroti velotūrisma pārgājieniem. 
Trūkst dabā iezīmētu velosipēdistiem un 
gājējiem piemērotu taku un ceĜu tīkla, pa 
kuru varētu šėērsot gan lielākās ĪADT, 
gan visu valsti. Ir ĪADT (piemēram, 
Gaujas Nacionālais parks), kuras 
salīdzinoši viegli sasniedzamas ar 
sabiedrisko transportu, tomēr vairumā 
gadījumu uz šīm teritorijām sabiedriskais 
transports kursē reti un tā laika grafiks 

[PDF 09.12.2005] 

Norāde, ka ir maz veloceliĦu Latvijā un 
ĪADT – nav korekti to visu salikt vienā 
punktā! Nākošajos punktos pie problēmām 
gan tas nav minēts, jo vairāk attiecināms 
uz satiksmes jautājumu, nevis vides 
infrastruktūru. Nepieciešams nodalīt 
veloceliĦus kā tūrisma infrastruktūras daĜu 
un tādus veloceliĦus, kas tiek izmantoti 
ikdienā un ir daĜa no transporta 
infrastruktūras. Nepieciešams iekĜaut 
atsauci uz nacionālo stratēăiju šajā jomā. 

ĥemts vērā. 
 

Svītrota informācija, kas neattiecas uz 
ĪADT. 

Palielinoties cilvēku mobilitātei, daudzas 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas 
iepriekš bija mazāk apmeklētas to 
novietojuma dēĜ, kĜūst Ĝoti populāri tūrisma 
maršruti. Lielākā daĜa ĪADT nav piemērotas 
apmeklējumam nepietiekošās infrastruktūras 
dēĜ. Ekotūrisma attīstību ĪADT negatīvi 
ietekmē sliktā ceĜu kvalitāte. Daudzviet 
populārāko tūrisma maršrutu vietās 
nepieciešama cietā seguma klājuma 
ierīkošana. Trūkst dabā iezīmētu 
velosipēdistiem un gājējiem piemērotu taku 
un ceĜu tīkla, pa kuru varētu šėērsot lielākās 
ĪADT. Ir ĪADT (piemēram, Gaujas 
Nacionālais parks), kuras salīdzinoši viegli 
sasniedzamas ar sabiedrisko transportu, 
tomēr vairumā gadījumu uz šīm teritorijām 
sabiedriskais transports kursē reti un tā laika 
grafiks nav savienojams ar teritoriju apskati. 
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nav savienojams ar teritoriju apskati. 

168.  488.rindkopa 

Bioloăiskās daudzveidības aizsardzības 
jautājumi ir noteikti kā prioritāte 
Nacionālajā vides politikas plānā (2004), 
kas ir nacionālās stratēăijas dokuments 
vides aizsardzības jomā Latvijā. 
Minētajā dokumentā raksturota 
bioloăiskā daudzveidība Latvijā un ar to 
saistītās problēmas, kā arī formulēts 
mērėis “saglabāt pašreizējo bioloăiskās 
daudzveidības līmeni Latvijā” un 
norādīti svarīgākie risinājumi. 

[PDF 09.12.2005] 

Punkts 2.4.2.3., būtu jāpapildina ar 
rindkopu (starp 488. un 489.rindkopu) 
sekojošā redakcijā:  

Plaša mēroga darbības, kā vienlaidus 
meliorācija, mežizstrāde, transporta tīklu 
būvniecība, lauku platību vienlaidus 
paplašināšana, hidrobūvniecība, tai skaitā 
hidroelektro staciju (HES) un ostu 
būvniecība, rada ne ar ko nesalīdzināmu 
spiedienu uz dabā pastāvošo līdzsvaru. 
Jebkura šāda saimnieciskā darbība, tai 
skaitā jaunas aktivitātes, kuru mērėis ir 
novērst iepriekšējās saimnieciskās 
darbības ietekmes problēmas, tikai 
pastiprina dabas spēku darbību uz 
konkrēto ekosistēmu pie kuras vietējā 
sabiedrība ir pieradusi ilgtermiĦā dzīvot un 
saimniekot. Tāpēc tāda darbība, kas ir 
prognozējama kā šėērslis dabas migrācijas 
„koridoriem” caur kuriem tiek saglabāta 
dabiska bioloăiskā daudzveidība, vai kā 
katalizators dabas ārdošo spēku 
aktivizēšanai, būtu kritiski jāizvērtē, vai 
riska prognoze nevar pārtapt draudos un 
vai tiek meklēti alternatīvi tehnoloăiskie 
risinājumi. Bioloăiskās daudzveidības 
nodrošināšana ir iespējama mainot 
tradicionālo pieeju minētajos saimniecību 
sektoros. 

Par lielāko šėērsli zivju migrācijā ir 
jāuzskata mazās HES un citus aizsprostus 
Latvijas upēs. No 150 Latvijā esošajām 
mazajiem HES (jauda līdz 2MW) zivju 
celi ir uz tikai uz diviem. Upju dabīgā 
ekosistēma tiek traucēta līdz par 27km 
garumā uz augšu no HESa, kā arī HES 
lejtecē. 2005.gada ES projekta ietvaros 
Koalīcija par tīru Baltiju (CCB) vairākas 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē VidM pauž 
uzskatu, ka priekšlikums nav iekĜaujams 
NSID tekstā. Par priekšlikuma tālāku 
attīstību tiks lemts divpusējā VidM un 
ekspertu sanāksmē. 

 

VidM infrmē, ka piekšlikums nebūtu 
iekĜaujams NSID, jo 1) sadaĜā 2.4.1.9. 
netiek sniegta vispārēja informācija par 
visām problēmām dabas aizsardzībā, bet 
tikai tās, kuras mēs risināsim ar SF 
palīdzību. Mēs nejauksim mazos HES! 
2) riska izvērtējumi u.tml. lietas ir daĜa 
no likumdošanas prasībām un prakses, 
kura ir jāievēro neatkarīgi no NSID 
(ne)esamības. Savukārt RVP nespēju vai 
nemācēšanu likumdošanas prasību 
ieviešanu mēs arī nerisināsim ar NSID 
palīdzību. 

Bioloăiskās daudzveidības aizsardzības 
jautājumi ir noteikti kā prioritāte Nacionālajā 
vides politikas plānā (2004), kas ir 
nacionālās stratēăijas dokuments vides 
aizsardzības jomā Latvijā. Minētajā 
dokumentā raksturota bioloăiskā 
daudzveidība Latvijā un ar to saistītās 
problēmas, kā arī formulēts mērėis “saglabāt 
pašreizējo bioloăiskās daudzveidības līmeni 
Latvijā” un norādīti svarīgākie risinājumi. 
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mazo HES uz Latvijas upēm ir iekĜāvusi 
Baltijas mēroga karsto punktu sarakstu. 

169.  491. rindkopa 
Galvenās problēmas bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšanas 
infrastruktūras attīstībā ir: 

- mazattīstīta ekotūrisma infrastruktūra 
(takas, laipas, skatu torĦi, īpaši iekārtotas 
atpūtas vietas un ceĜi); 

- nepietiek tūrisma informācijas zīmju, 
norāžu un tūrisma informācijas centru; 

- neattīstīta infrastruktūra īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju un augu un 
dzīvnieku kolekciju apmeklēšanai 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

[PDF 09.12.2005] 

Pie problēmu uzskaitījuma ir jāpievieno 
atbilstoša problēma sekojošā redakcijā:  

-nepārdomāta saimnieciskās 
infrastruktūras plānošana un saimnieciskā 
darbība, kas daudzviet ietekmējusi dabas 
ārdošo spēku aktivizēšanos un ierobežojusi 
dabisko migrāciju. 

Nav Ħemts vērā. 

 
SaskaĦošanas sanāksmē VidM pauž 
viedokli, ka priekšlikums nav jāĦem 
vērā. 

Skat. iepriekšējo. 

Galvenās problēmas bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšanas infrastruktūras 
attīstībā ir: 

- mazattīstīta ekotūrisma infrastruktūra 
(takas, laipas, skatu torĦi, īpaši iekārtotas 
atpūtas vietas un ceĜi); 

- nepietiek tūrisma informācijas zīmju, 
norāžu un tūrisma informācijas centru; 

- neattīstīta infrastruktūra īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju un augu un dzīvnieku 
kolekciju apmeklēšanai cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

170.  494. rindkopa 
Pēc piesārĦotas vietas iekĜaušanas 
reăistrā tiek noteikti ierobežojumi, 
Ħemot vērā piesārĦojošo vielu bīstamības 
pakāpi, iespējamo iedarbību uz 
cilvēkiem, kas dzīvo apkārtējās 
teritorijās, šo teritoriju vides kvalitāti un 
nepieciešamību nākotnē veikt sanācijas 
pasākumus. Kā visplašāk piesārĦotās 
vietas var minēt Inčukalna apkaimē 
esošos sērskābā gudrona dīėus, bijušās 
Rumbulas lidostas teritoriju, Mīlgrāvim 
un Sarkandaugavai pieguĜošās teritorijas, 
Olaines toksisko atkritumu izgāztuves 
teritoriju u.c. Augsnes piesārĦojums 
šajās teritorijās filtrējas pazemes un 
virszemes ūdeĦos, kur tas rada 
apdraudējumu cilvēku veselībai. 

[Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

Punktā 494, kā visplašāk piesārĦotās vietas 
tiek minētas Inčukalna gudrona dīėi, 
bijušās Rumbulas lidostas teritorija, 
Mīlgrāvim un Sarkandaugavai pieguĜošās 
teritorijas, Olaines toksisko atkritumu 
izgāztuve, piemēram, nav konkretizēts 
neviens piesārĦots objekts valsts attālāks 
nostūros (ViĜānu dzelzceĜa stacija 
(Rēzeknes raj.), kur atrodas bijušā 
pesticīdu un militāro atkritumu novietne, 
zem A/S „Lokomotīve” laika gaitā stipri 
piesārĦotie grunts un gruntsūdens slāĦi 
u.c.). 

Nav Ħemts vērā. 

 
VidM norāda, ka neredz pamatu  
piemēru iekĜaušanai NSID tekstā, jo tas 
tiks risināts OP līmenī. 

Pēc piesārĦotas vietas iekĜaušanas reăistrā 
tiek noteikti ierobežojumi, Ħemot vērā 
piesārĦojošo vielu bīstamības pakāpi, 
iespējamo iedarbību uz cilvēkiem, kas dzīvo 
apkārtējās teritorijās, šo teritoriju vides 
kvalitāti un nepieciešamību nākotnē veikt 
sanācijas pasākumus. Kā visplašāk 
piesārĦotās vietas var minēt Inčukalna 
apkaimē esošos sērskābā gudrona dīėus, 
bijušās Rumbulas lidostas teritoriju, 
Mīlgrāvim un Sarkandaugavai pieguĜošās 
teritorijas, Olaines toksisko atkritumu 
izgāztuves teritoriju u.c. Augsnes 
piesārĦojums šajās teritorijās filtrējas 
pazemes un virszemes ūdeĦos, kur tas rada 
apdraudējumu cilvēku veselībai. 

171.  495. rindkopa 
PiesārĦoto teritoriju sanācijas prioritātes: 

- Bīstamāko vēsturiski piesārĦoto 
teritoriju sanācija, kur nevar piemērot 
principu „piesārĦotājs maksā”, ietverot 
piesārĦojuma avota likvidāciju, 

[RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

495. un 496. rindkopā uzskaitītas 
piesārĦoto teritoriju sanācijas prioritātes 
un problēmas. Taču šeit nepieciešams 
norādīt ne tikai uz augsnes piesārĦojumu, 
bet arī uz tām teritorijām, kur regulāri ir 

Nav Ħemts vērā. 
 

2.4.2.4.sadaĜa apraksta vēsturiski 
piesārĦotās teritorijas, pie kā nav 
iespējams pieskaitīt gaisa piesārĦojumu 

PiesārĦoto teritoriju sanācijas prioritātes: 

- Bīstamāko vēsturiski piesārĦoto teritoriju 
sanācija, kur nevar piemērot principu 
„piesārĦotājs maksā”, ietverot piesārĦojuma 
avota likvidāciju, piesārĦotā areāla sanāciju 
un sanācijas procesā izĦemtā piesārĦojuma 
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piesārĦotā areāla sanāciju un sanācijas 
procesā izĦemtā piesārĦojuma 
utilizāciju; 

- Vides piesārĦojuma riska novēršana. 

496. rindkopa 
PiesārĦoto teritoriju sanācijas problēmas: 

- Ievērojams skaits vēsturiski piesārĦoto 
teritoriju un ierobežotas to izmantošanas 
iespējas nākotnē; 

- Nekontrolēta piesārĦojuma 
izplatīšanās, t.sk. gruntsūdeĦos un 
virszemes ūdeĦos;  

- Iedzīvotāju veselības apdraudējums; 

- PiesārĦotās teritorijas attīstības 
ierobežojumi. 

pārsniegts piesārĦojuma līmenis gaisā, 
piemēram, Rīgas centrā (ar NO2) un 
nepieciešamību sanācijai kā pasākumu 
ieviest pilsētas teritoriālo zonēšanu 
siltumapgādes attīstībai, kas nepieĜauj 
jaunu stacionāro piesārĦojuma avotu 
ierīkošanu pilsētas piesārĦotajā zonā, kur 
piesārĦojums jau šobrīd pārsniedz 
pieĜaujamo normatīvu; 

Rīgas centrā. utilizāciju; 

- Vides piesārĦojuma riska novēršana. 

 
PiesārĦoto teritoriju sanācijas problēmas: 

- Ievērojams skaits vēsturiski piesārĦoto 
teritoriju un ierobežotas to izmantošanas 
iespējas nākotnē; 

- Nekontrolēta piesārĦojuma izplatīšanās, 
t.sk. gruntsūdeĦos un virszemes ūdeĦos;  

- Iedzīvotāju veselības apdraudējums; 

- PiesārĦotās teritorijas attīstības 
ierobežojumi. 

172.  496. rindkopa (skatīt iepriekš) [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt problēmu 
uzskaitījumu ar: 

Bijušo (PSRS) militāro teritoriju 
sakārtošana un vides piesārĦojuma 
novēršana. 

Gan Kurzemes reăionā, gan arī citviet ir 
Ĝoti daudz bijušo militāro bāžu, kas nav 
sakārtotas un piesārĦo apkārtējo vidi, kā 
arī apdraud iedzīvotāju dzīvību. Sakārtojot 
teritoriju, tā būtu piemērota gan 
uzĦēmējdarbības, gan iedzīvotāju 
vajadzībām. 

Nav Ħemts vērā.  
 

Rindkopas 1.apakšpunkts jau ietver 
priekšlikumu. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē Kurzemes 
attīstības padome lūdz precizējumu, vai 
tas ietver arī bijušās militārās 
teritorijas? Tika norādīts, ka tās tiek 
ietvertas jau esošajā formulējumā. 

PiesārĦoto teritoriju sanācijas problēmas: 

- Ievērojams skaits vēsturiski piesārĦoto 
teritoriju un ierobežotas to izmantošanas 
iespējas nākotnē; 

- Nekontrolēta piesārĦojuma izplatīšanās, 
t.sk. gruntsūdeĦos un virszemes ūdeĦos;  

- Iedzīvotāju veselības apdraudējums; 

- PiesārĦotās teritorijas attīstības 
ierobežojumi. 

173.  2.4.2.5. sadaĜa (sākot ar 497.rindkopu) [FM ESFD] 

2.4.2.5. un 2.4.3.3. sadaĜas pārklājas, 
jāsaglabā tikai 2.2.3.3. Pie 2.4.2. beigās 
vajag ielikt tikai atsauci. 

ĥemts vērā. 
 

VidM precizēs redakciju. 

Sk. NSID tekstu 

174.  497. rindkopa 
Latvijā ir teritorijas, kurās ir paaugstināts 
vides risks. Pie šīm teritorijām pieder 
palos, plūdos un jūras uzplūdos 
periodiski applūstošas upju vai ezeru 

[PDF 09.12.2005] 

Teritorijas, kurām ir dabiskās applūšanas 
risks. Norādīts tikai uz esošo HES 
nostiprināšanu, taču nav pieminēts polderu 
jautājums, kas gaida risinājumu saistībā ar 

Nav Ħemts vērā. 
 

Polderu jautājums atrodas Zemkopības 
ministrijas pārziĦā un 2007.-2013.gada 

Latvijā ir teritorijas, kurās ir paaugstināts 
vides risks. Pie šīm teritorijām pieder palos, 
plūdos un jūras uzplūdos periodiski 
applūstošas upju vai ezeru palienes, kuru 
izmantošana noteiktajiem mērėiem šajā laikā 
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palienes, kuru izmantošana noteiktajiem 
mērėiem šajā laikā ir traucēta, kā arī 
teritorijas, kuras ir aizsargātas no 
applūšanas ar aizsargdambjiem vai, no 
kurām virszemes ūdens notece tiek 
novadīta ar mehāniskās ūdens celšanas 
iekārtām (polderi). Pie nacionālas 
nozīmes paaugstināta applūšanas riska 
teritorijām pieskaitāmas: Liepājas ezera 
un Bārtas lejteces platības; Lielupes un 
Babītes ezera platības; Daugavas 
lejasteces platības; Ogres upes lejasteces 
un Rīgas HES ūdenskrātuves 
inženieraizsardzība; Ėeguma un PĜaviĦu 
HES ūdenskrātuvju un Daugavas 
vidusteces platības; Daugavas augšteces 
un Dvietes platības; Lubānas zemienes 
teritorijas; Gaujas lejasteces teritorijas. 

konfliktu starp aizsargājamām dabas 
teritorijām un privātīpašnieku interesēm. 

programmēšanas periodā tā risināšana 
tiks finansēta no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 
kura intervence tiek plānota Zemkopības 
ministrijas pārziĦā esošajos dokumentos. 

 

Šis jautājums tiks skatīts OP izstrādes 
gaitā. 

ir traucēta, kā arī teritorijas, kuras ir 
aizsargātas no applūšanas ar 
aizsargdambjiem vai, no kurām virszemes 
ūdens notece tiek novadīta ar mehāniskās 
ūdens celšanas iekārtām (polderi). Pie 
nacionālas nozīmes paaugstināta applūšanas 
riska teritorijām pieskaitāmas: Liepājas ezera 
un Bārtas lejteces platības; Lielupes un 
Babītes ezera platības; Daugavas lejasteces 
platības; Ogres upes lejasteces un Rīgas HES 
ūdenskrātuves inženieraizsardzība; Ėeguma 
un PĜaviĦu HES ūdenskrātuvju un Daugavas 
vidusteces platības; Daugavas augšteces un 
Dvietes platības; Lubānas zemienes 
teritorijas; Gaujas lejasteces teritorijas. 

175.  2.4.3. sadaĜa „Enerăētikas sektors” 
(sākot ar 503.rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Esošās situācijas raksturojums jāpapildina 
ar informāciju par problēmām, kas saistītas 
ar vietējā kurināmā izmantošanu – t.i., 
salīdzinoši nelielais vietējā kurināma 
izmantošanas īpatsvars. 

SaskaĦā ar Latvijas SiltumuzĦēmumu 
asociācijas pētījumiem Latvijā netiek 
pietiekamā daudzumā izmantoti vietējā 
kurināmā, piem., šėeldas, resursi, kas tai 
pat laikā tiek salīdzinoši lielos apjomos 
eksportēti. Vietējā kurināmā izmantošana 
papildus uzlabotu arī gaisa kvalitāti. 

ĥemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka tiks izstrādāta atsevišėa 
sadaĜa par vietējiem un atjaunojamajiem 
alternatīvajiem kurināmajiem. 

 

EM piedāvās redakciju. 

Sk. NSID tekstu 
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176.  503. rindkopa 
Enerăētikas pamatuzdevums ir 
nodrošināt tautsaimniecību un 
mājsaimniecības ar elektroenerăiju, gāzi 
un siltumenerăiju noteiktā kvalitātē un 
pieprasītajā daudzumā, vienlaikus 
nodrošinot apgādes nepārtrauktību un 
drošumu, enerăijas cenu pārskatāmību 
un to izmaiĦu pakāpenību, saudzējošu 
ietekmi uz vidi. Lai mazinātu 
energoresursu izmantošanas ietekmi uz 
vidi Latvijā ir nepieciešams būtiski 
veicināt enerăētikas izmantošanas 
efektivitāti, jo Latvijas ekonomika pēc 
enerăētikas patēriĦa ir energoietilpīga. 
Pēc Eurostat datiem Latvijā enerăijas 
patēriĦš pret iekšzemes kopproduktu 
sastāda 728 kg naftas ekvivalenta uz IKP 
izteikta 1000 eiro 2003.gadā, ES vidējais 
rādītājs ir 209 kg naftas ekvivalenta pret 
IKP izteikta 1000 eiro. 

[PDF 09.12.2005] 

Papildināt ar sekojošu teikumu: “Lai 
stiprinātu Latvijas nacionālo neatkarību un 
palielinātu iedzīvotāju nodarbinātību – 
pievērst maksimālu uzmanību vietējo 
dabas atjaunojamo (atjaunīgo) 
energoresursu izmantošanai, par kuriem 
varam uzskatīt – ikgadējo meža un 
lauksaimnieciskās biomasas pieaugumu; 
vēja enerăiju; saules starojumu; zemē un 
ūdeĦos akumulēto saules siltumu; 
ăeotermālo siltumu. Būtiska ir arī 
tehnogēno rūpniecības un sadzīves 
atkritumu utilizācijas iespēja un citus 
resursu veidu izmantošana, kuru ikgadējais 
apgūstamais enerăētiskais potenciāls var 
būt lielāks par 12TWh . 

Nav Ħemts vērā. 
 

Komentārs attiecas uz sadaĜu, kas 
iekĜauta nodaĜā “Situācijas analīze”. 
SaskaĦā ar stratēăisko dokumentu 
sagatavošanas principiem, veicamie 
pasākumi jānorāda vienkopus, izvairoties 
no to minēšanas situācijas analīzē, kuras 
galvenais uzdevums ir radīt platformu 
tālāk identificētajām nepieciešamajām 
darbībām. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka FM pārskatīs NSID tekstu 
un izĦems ārā pārāk detalizētu 
informāciju, kurai jābūt OP ietvaros. 

Enerăētikas pamatuzdevums ir nodrošināt 
tautsaimniecību un mājsaimniecības ar 
elektroenerăiju, gāzi un siltumenerăiju 
noteiktā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā, 
vienlaikus nodrošinot apgādes 
nepārtrauktību un drošumu, enerăijas cenu 
pārskatāmību un to izmaiĦu pakāpenību, 
saudzējošu ietekmi uz vidi. Lai mazinātu 
energoresursu izmantošanas ietekmi uz vidi 
Latvijā ir nepieciešams būtiski veicināt 
enerăētikas izmantošanas efektivitāti, jo 
Latvijas ekonomika pēc enerăētikas patēriĦa 
ir energoietilpīga. Pēc Eurostat datiem 
Latvijā enerăijas patēriĦš pret iekšzemes 
kopproduktu sastāda 728 kg naftas 
ekvivalenta uz IKP izteikta 1000 eiro 
2003.gadā, ES vidējais rādītājs ir 209 kg 
naftas ekvivalenta pret IKP izteikta 1000 
eiro. 

177.  504. rindkopa 
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 patērētājiem 
ir mājsaimniecības. 
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504. rindkopu izteikt sekojošā redakcijā: 
„Latvijas klimatiskajos apstākĜos 
siltumapgāde ir vitāli nozīmīga enerăētikas 
nozares sastāvdaĜa. Aptuveni 70% no 
lietotājiem nepieciešamās siltumenerăijas 
tiek saražoti centralizētās siltumapgādes 
sistēmās, no šī apjoma ap 52% koncentrēti 
Rīgā. Aptuveni 75% no centralizētās 
siltumapgādes patērētājiem ir 
mājsaimniecības. Mājsaimniecības pēc ES 
datiem patērē ap 40% no visa enerăijas 
apjoma. Latvijā, ievērojot dzīvojamā fonda 
tehnisko stāvokli, šis patēriĦa līmenis ir 
ievērojami augstāks.”; 

DaĜēji Ħemts vērā. 
ĥemts vērā, redakcionāli precizējot 
541.rindkopu. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē RD nav 
pārstāvēta. 

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 patērētājiem 
ir mājsaimniecības. 

178.  505. rindkopa 
Daudzu Latvijas centralizētās 
siltumapgādes uzĦēmumu lielākā 
problēma ir sistēmu sliktais tehniskais 
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505. rindkopu izteikt sekojošā redakcijā: 
„Liel ākajā daĜā reăionālo centralizētās 

Nav Ħemts vērā. 
 

Vēršam uzmanību uz to, ka nodaĜā 

Daudzu Latvijas centralizētās siltumapgādes 
uzĦēmumu lielākā problēma ir sistēmu 
sliktais tehniskais stāvoklis un zemā 
energoefektivitāte. Problēmas cēlonis ir 
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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. 

siltumapgādes sistēmu ir uzsākts vērienīgs 
sistēmu rehabilitācijas process. Tā gaitā 
siltuma avotos tiek izbūvēti koăenerācijas 
bloki, ierīkotas katlu mājas  koksnes 
biomasas sadedzināšanai, modernizētas 
esošās katlu iekārtas, sasniedzot augstu 
katlu lietderības koeficientu. Tiek 
atjaunotas siltuma trases, galvenokārt ar 
rūpnieciski izolētām caurulēm, likvidētas 
četrcauruĜu sistēmas un centrālie siltuma 
punkti, patērētāju sistēmas aprīkotas ar 
mēraparatūru un moderniem siltuma 
mezgliem, kas nodrošina siltumenerăijas 
patēriĦa regulēšanas iespējas, uzlabots 
pakalpojuma servisa līmenis. Tā rezultātā 
ir ievērojami samazināti siltuma zudumi, 
kas piemēram Rīgā sasniedz 14,58% 
(labākās prakses rādītājs -12%). 
Siltumapgādes sistēmu rehabilitācijai ir 
raksturīgs liels nepieciešamo investīciju 
apjoms un lēns kapitāla apgrozījums.”; 

“Situācijas analīze” jānorāda faktiskais 
stāvoklis, nevis jāatspoguĜo jau veiktie 
pasākumi. Turklāt, tā kā attiecīgajā 
rindkopā tiek norādīta tāda problēma kā, 
piemēram, siltuma zudums, Latvijas 
mērogā, dati par siltuma zudumu 
jānorāda kā vidējie Latvijā, nevis 
jāsniedz informācija tikai par vienu 
reăionu. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē RD nav 
pārstāvēta. 

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. 

179.  506. rindkopa 
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 

[RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

506. rindkopu izteikt sekojošā redakcijā: 
„Siltumapgādes sistēmu sakārtošana gausi 
rit reăionos, kuros ir vājas vadības 
struktūras. Tur vēl arvien sastopamas 
siltumapgādes sistēmas ar zemiem katlu 
lietderības koeficientiem (ap 70% pie 
labākās prakses radītāja 92%) 
siltumavotos, lieliem siltumenerăijas 
zudumiem pārvades sistēmās (25-40%) un 
mēraparātu un regulēšanas iespēju 
trūkumu patērētāju sistēmās. Gausi notiek 
katlu māju konversija no mazuta un ogĜu 
sadedzināšanas uz koksnes biomasas 
izmantošanu, kuras potenciāls Latvijā ir 
ievērojams. Kurināmo koksni Latvijā ik 
gadus siltumenerăijas  ražošanai izmanto 

ĥemts vērā. 
 

 

 

Siltumapgādes sistēmu sakārtošana gausi rit 
reăionos, kuros ir vājas vadības struktūras. 
Tur vēl arvien sastopamas siltumapgādes 
sistēmas ar zemiem katlu lietderības 
koeficientiem (ap 70% pie labākās prakses 
radītāja 92%) siltumavotos, lieliem 
siltumenerăijas zudumiem pārvades sistēmās 
(25-40%) un mēraparātu un regulēšanas 
iespēju trūkumu patērētāju sistēmās. Gausi 
notiek katlu māju konversija no mazuta un 
ogĜu sadedzināšanas uz koksnes biomasas 
izmantošanu, kuras potenciāls Latvijā ir 
ievērojams. Kurināmo koksni Latvijā ik 
gadus siltumenerăijas  ražošanai izmanto 
mazāk, nekā eksportē. Veicot šo konversiju, 
īpaši liels efekts tiks panākts vides 
uzlabošanā un izmaksu samazināšanā 
siltumenerăijas ražošanai. Kā parāda 
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bijušās PSRS laikā. Šādām ēkām ir 
raksturīgi lieli siltumenerăijas zudumi 
konstrukcijām, kā arī sliktā tehniskajā 
stāvoklī esošas iekšējās apkures un 
karstā ūdens sistēmas. 

mazāk, nekā eksportē. Veicot šo 
konversiju, īpaši liels efekts tiks panākts 
vides uzlabošanā un izmaksu 
samazināšanā siltumenerăijas ražošanai. 
Kā parāda Latvijas SiltumuzĦēmumu 
asociācijas veiktais pētījums par 
asociācijas biedriem (saražo vairāk kā 90% 
no valstī centralizēti piegādātā 
siltumenerăijas apjoma), siltumapgādes 
sistēmu sakārtošanai nepieciešamais 
investīciju apjoms sastāda ap 130 milj.Ls. 
Decentralizētās siltumapgādes jomā liela 
nozīme būs atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai (koksnes granulām, 
siltumsūkĦiem, saules enerăijai u.c.).”; 

Latvijas SiltumuzĦēmumu asociācijas 
veiktais pētījums par asociācijas biedriem 
(saražo vairāk kā 90% no valstī centralizēti 
piegādātā siltumenerăijas apjoma), 
siltumapgādes sistēmu sakārtošanai 
nepieciešamais investīciju apjoms sastāda ap 
130 milj.Ls. Decentralizētās siltumapgādes 
jomā liela nozīme būs atjaunojamo 
energoresursu izmantošanai (koksnes 
granulām, siltumsūkĦiem, saules enerăijai 
u.c.). 

180.  507. rindkopa 
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. 
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507. rindkopu izteikt sekojošā redakcijā: 

„Lielas potences siltumenerăijas patēriĦa 
samazināšanā un līdz ar to arī kurināmā 
patēriĦa pazemināšanā un vides 
uzlabošanā ir patērētāju sistēmu 
sakārtošanai, kuras veicināšanu izvirza ES 
prasības par ēku energoefektivitātes 
uzlabošanu. Līdz šim darbs šajā virzienā 
nav pietiekoši izvērsts un ir aptvēris daĜu 
dzīvojamā fonda tikai ar mēraparatūras 
ieviešanu patēriĦa mērīšanai un modernu 
siltummezglu uzstādīšanu ēkās, kas dod 
iespēju veikt elektronisku patēriĦa 
regulēšanu, vienlaikus nodrošinot 
nepieciešamos komforta apstākĜus 
iedzīvotājiem. Visplašāk šis darbs paveikts 
Rīgā, aptverot 6400 ēkas vai 70% no 
centralizētai siltumapgādei pieslēgtajām 
ēkām, arī citviet. Paplašinot pasākumu 
klāstu ēkās  jāveic mērėtiecīga logu 
nomaiĦa, ēku iekšējo siltumapgādes 
sistēmu rekonstrukcija ar pāreju uz 
divcauruĜu apkures sistēmu un modernu 
radiatoru uzstādīšanu ar termoregulatora 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

507.rindkopa ir redakcionāli precizēts, 
vienlaicīgi tajā neuzsverot veicamās 
darbības, kas jānorāda citās, 
operacionālajās sadaĜās, nevis situācijas 
analīzes sadaĜā. 

 

 

Lielas potences siltumenerăijas patēriĦa 
samazināšanā un līdz ar to arī kurināmā 
patēriĦa pazemināšanā un vides uzlabošanā 
ir patērētāju sistēmu sakārtošanai, kuras 
veicināšanu izvirza ES prasības par ēku 
energoefektivitātes uzlabošanu. Līdz šim 
darbs šajā virzienā nav pietiekoši izvērsts un 
ir aptvēris daĜu dzīvojamā fonda tikai ar 
mēraparatūras ieviešanu patēriĦa mērīšanai 
un modernu siltummezglu uzstādīšanu ēkās, 
kas dod iespēju veikt elektronisku patēriĦa 
regulēšanu, vienlaikus nodrošinot 
nepieciešamos komforta apstākĜus 
iedzīvotājiem. Tādējādi, veicot kompleksu 
sistēmas atjaunošanu būtu vienlaicīgi 
jāveicina divu faktoru uzlabošanos – 
siltumenergoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas 
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aprīkojumu, kā arī ēku norobežojošo 
konstrukciju siltināšana. Kā parāda 
rezultāti siltumpatēriĦa samazināšanā ēkās, 
kurās ir veikti šādi pilotprojekti, 
samazinājumu var sasniegt pat līdz 70-
80%.”; 

181.  508. rindkopa 
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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508. rindkopu izteikt sekojošā redakcijā: 
„Siltumenerăijas ražošanā liela vērība 
pievēršama koăenerācijas ieviešanai, kas 
samazina kurināmā patēriĦu 
siltumenerăijas ražošanai par 30-40%, 
vienlaikus uzlabojot vidi. Koăenerāciju 
nepieciešams ieviest ne tikai siltumavotos, 
kur kā kurināmo izmanto dabasgāzi, bet arī 
izmantojot citus kurināmā veidus, tostarp 
koksnes biomasu, biogāzi u.c. Liela 
nozīme ir pareizai koăenerācijas bloka 
jaudas izvēlei, lai nodrošinātu augstas 
efektivitātes koăenerāciju ar lielu 
koăenerācijas bloka darbības stundu 
skaitu. ES izsaka atbalstu tieši šādam 
koăenerācijas veidam. Diemžēl atsevišėas 
jaunās koăenerācijas stacijas Latvijā 
neatbilst šīm prasībām. Līdz 2004. gadam 
Latvijā ar koăenerācijas blokiem aprīkotas 
37 katlu mājas, to skaitā gan centralizētās 
siltumapgādes uzĦēmumi, gan lokālie 
patērētāji.”; 

ĥemts vērā. 
 

 

 

Siltumenerăijas ražošanā liela vērība 
pievēršama koăenerācijas ieviešanai, kas 
samazina kurināmā patēriĦu siltumenerăijas 
ražošanai par 30-40%, vienlaikus uzlabojot 
vidi. Koăenerāciju nepieciešams ieviest ne 
tikai siltumavotos, kur kā kurināmo izmanto 
dabasgāzi, bet arī izmantojot citus kurināmā 
veidus, tostarp koksnes biomasu, biogāzi u.c. 
Liela nozīme ir pareizai koăenerācijas bloka 
jaudas izvēlei, lai nodrošinātu augstas 
efektivitātes koăenerāciju ar lielu 
koăenerācijas bloka darbības stundu skaitu. 
Diemžēl atsevišėas jaunās koăenerācijas 
stacijas Latvijā neatbilst šīm prasībām. Līdz 
2004. gadam Latvijā ar koăenerācijas 
blokiem aprīkotas 37 katlu mājas, to skaitā 
gan centralizētās siltumapgādes uzĦēmumi, 
gan lokālie patērētāji. 

182.  508.rindkopa (skatīt iepriekš) [PDF 09.12.2005] 

Pēc sadaĜas 2.4.3.2. “Koăenerācijas cikla 
plašāka ieviešana siltumenerăijas un 
elektroenerăijas ražošanā” iekĜaut sadaĜu 
“Elektroapgāde” un pēc tam turpināt 
sadaĜu 2.4.3.3. par pārgāznēm. 

Nav Ħemts vērā. 
Skaidrības labad nepieciešams saglabāt 
esošo teksta struktūru. 

Sk. iepriekšējo 

183.  513. rindkopa 
Galvenās problēmas enerăētikas jomā: 

- Lielā daĜā siltumavotu, kuros joprojām 
tiek izmantotas novecojušas tehnoloăijas 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt problēmu 
uzskaitījumu ar: 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦā ar stratēăisko dokumentu 
izstrādes principiem veicamie pasākumi 

Galvenās problēmas enerăētikas jomā: 

- Lielā daĜā siltumavotu, kuros joprojām tiek 
izmantotas novecojušas tehnoloăijas un 
nelietderīgi patērēts kurināmais un citas 
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un nelietderīgi patērēts kurināmais un 
citas izejvielas.  

- Siltuma sadales sistēmas neatbilst 
mūsdienu tehnoloăiskajiem standartiem, 
un tajās ir salīdzinoši augsti 
siltumenerăijas zudumi. 

- Daugavas kaskādes hidroelektrostacijās 
ir nedroša dambju aizsardzības sistēma, 
kas pārrāvuma gadījumā var dabai un 
cilvēkiem radīt neatgriezeniskas sekas. 

- Latvijas atkarība no enerăijas importa. 

ĥemot vērā to, ka lielākā daĜa enerăijas 
tiek importēta no apkārtējām valstīm, kā 
arī to, ka Ignalīnas AES tiks slēgta 
nākošajā programmēšanas periodā, ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai 
kompensētu enerăijas apjomus, kuri tika 
piegādāti no Ignalīnas, veicot izpēti un 
infrastruktūras pilnveidošanu. 

Jāizvērtē Daugavas kaskādes 
hidroelektrostacijas dambju aizsardzības 
sistēmas drošības minēšana pie 
galvenajām problēmām enerăētikas jomā 
Latvijā. 

Dambju sistēmas pārrāvuma radītie draudi 
drīzāk attiecas uz dabas aizsardzību  - tas 
nav tieši uzskatāms par energoapgādes 
attīstības pasākumu. 

jānorāda operacionālajā, nevis situācijas 
analīzes sadaĜā.  

izejvielas.  

- Siltuma sadales sistēmas neatbilst 
mūsdienu tehnoloăiskajiem standartiem, un 
tajās ir salīdzinoši augsti siltumenerăijas 
zudumi. 

- Daugavas kaskādes hidroelektrostacijās ir 
nedroša dambju aizsardzības sistēma, kas 
pārrāvuma gadījumā var dabai un cilvēkiem 
radīt neatgriezeniskas sekas. 

184.  513.rindkopa (skatīt iepriekš) [PDF 09.12.2005] 

Papildināt ar sekojošu: 

-veidojās apdraudējums nesasniegt 
Latvijas mērėi 2010. gadam – 49,3 % no 
patērētās elektroenerăijas ražot no 
atjaunojamiem energoresursiem; 

-rapša eĜĜas biodīzeĜa ražotāji sastopas ar 
grūti pārvaramu šėērsli – nav kur likt 
ražošanas atkritumproduktu – jēlglicerīnu, 
kura apjoms ir 25 – 30 % no saražotā 
biodīzeĜa. Lai šo problēmu atrisinātu, 
Latvijā (Baltijā) ir jāveido jēlglicerīna 
pārstrādes rūpnīca ar jaudu 60 (tikai 
Latvijas vajadzībām) vai 200 tūkst. t gadā 
visam Baltijas reăionam.  

-atkritumu termiskā pārstrāde pagaidām 
negūst atzinību. Problēmu varētu atrisināt, 
ja utilizācijas gala produkts būtu degvielas 
ieguve. Tam nolūkam jāveido pilotprojekts 
šėidra kurināmā ieguvei no atkritumiem ar 
pārstrādes uzĦēmuma novietošanu pie 

Nav Ħemts vērā. 
 

513.rindkopā ir norādītas galvenās 
problēmas, tādējādi tas nozīmē, ka jau 
sākotnējais nodoms nav bijis sniegt 
izsmeĜošu problēmjautājumu 
uzskaitījumu. Papildus tam 
problēmjautājumu uzskaitījums tiek 
sniegts, balstoties uz iepriekš situācijas 
analīzē aprakstīto informāciju. 

Attiecībā uz priekšlikumiem par rīcības 
virzieniem, saskaĦā ar stratēăisko 
dokumentu izstrādes principiem, 
veicamie pasākumi jānorāda 
operacionālajā, nevis situācijas analīzes 
sadaĜā. 

 

Sk. iepriekšējo 
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poligona. 

-vēja enerăijas plašu izmantošanu traucē tā 
impulsīvā daba. Problēmu var risināt, 
veidojot akumulācijas ierīces ar ūdeĦraža 
ciklu. Jāveido pilotprojekts vēja kinētiskās 
enerăijas konversijai elektroenerăijā, no 
kuras nakts un mazas noslodzes stundās 
var ražot ūdeĦradi, ar kura palīdzību tiktu 
dzēsta pika stundu slodze kā arī nolīdzināti 
vēja “izkritieni”. 

Pie rīcības virzieniem aicinām noteikt 
šādas prioritātes:  

1)Sistēmas izveidošana publiskajam 
iepirkumam enerăijas efektivitātes jomā; 
Enerăijas efektivitāte Latvijā ir zema 
(skatīt Latvijas vides aăentūras 
sagatavotos pārskatus), tādēĜ nepieciešama 
aktīva rīcība no valsts sektora, lai veicinātu 
enerăijas efektivitātes paaugstināšanu 
publiskajā sektorā. Viens no 
instrumentiem ir vides un 
energoefektivitātes kritēriju iekĜaušana 
publiskā iepirkuma procedūrā. NSID 
ietvaros būtu nepieciešams nodrošināt 
finansējumu iepirkumu sistēmas izveidei, 
kā arī darbinieku un institūciju kapacitātes 
celšanai.  

2)Enerăijas taupīšanas risinājumu 
veicināšana mājsaimniecībās un aktīva 
informācijas izplatīšana (izglītojoša 
kampaĦa), lai veicinātu energotaupības 
pasākumus: mājsaimniecību kopējais 
enerăijas patēriĦš veido nozīmīgu daĜu 
kopējā enerăijas tirgū. 

185.  2.4.4. sadaĜa „Tūrisms un 
kultūrvēsturiskais mantojums” (sākot ar 
514.rindkopu) 

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

Ierosinām projekta sadaĜu „Situācijas 
analīze” papildināt ar analīzi par kultūras 
pakalpojumu attīstību un pieejamību valsts 
teritorijās, kas ir viens no būtiskākajiem 

ĥemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka RAPLM vienosies ar KM 
un KM izstrādās NSID teksta redakciju 

Sk. NSID projektu. 
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faktoriem pievilcīgas dzīves vides 
nodrošināšanai. 

 

186.  2.4.4. sadaĜa „Tūrisms un 
kultūrvēsturiskais mantojums” (sākot ar 
514.rindkopu) 

[KM 23.12.2005 Nr.2.4.5.3 – 1/4216] 

ERAF regulas kultūru un kultūras 
mantojumu interpretē plašāk nekā tikai kā 
tūrisma galamērėi.  

Atsaucoties uz iepriekš minēto un š.g. 20. 
decembra FM, KM, RAPLM un EM 
pārrunās par sadaĜu „Tūrisms un 
kultūrvēsturiskais mantojums” apspriesto, 
lūdzam sadaĜai „Tūrisms un 
kultūrvēsturiskais mantojums” precizēt 
nosaukumu uz „Kultūra, kultūras 
mantojums un tūrisms”, izvēršot to divos 
virzienos: 

- tūrisms, tūrisma pakalpojumi un 
produkti; 

- kultūra un kultūras mantojums. 

ĥemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē EM informā, ka 
šo sadaĜu nav saskaĦojusi ar KM. EM 
vērš uzmanību, ka nesaskaĦos sadaĜu, 
kamēr neredzēs KM redakciju. Rezultātā 
panākta vienošanās, ka KM izstrādās 
priekšlikumu un saskaĦos ar EM. 

2.4.4. sadaĜa „Tūrisms un kultūrvēsturiskais 
mantojums” (sākot ar 514.rindkopu) 

187.  518.rindkopa 
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 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 

[PDF 09.12.2005] 

IekĜauta norāde un pamatojums par to, ka 
nepieciešams attīstīt velotūrisma 
infrastruktūru. 

Nav Ħemts vērā.  
 

Attiecīgā sadaĜa tiek pārskatīta un 
precizēts rindkopas saturs, paturot tikai 
situācijas analīzi, nevis uzdevumus.   

 

Pārējais priekšlikuma saturs ir jāskata 
OP izstrādes ietvaros. 

 

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 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. 
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esošās infrastruktūras atjaunošanu un 
uzlabošanu, t.sk. pieejamības 
nodrošināšanu cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

188.  519. rindkopa 
Neskatoties uz tūrisma nozares sekmīgo 
attīstību pēdējos gados, Latvijā nav 
pietiekams tūrisma produktu un 
pakalpojumu piedāvājums, par ko liecina 
statistikas dati, ka vidēji viena tūrista 
uzturēšanās laiks Latvijā 2004.gadā bija 
1,7 dienas (-10%, salīdzinot ar 
2003.gadu). Salīdzinot esošo Latvijas 
tūrisma produktu piedāvājumu ar citu ES 
dalībvalstu (sevišėi Baltijas un 
Skandināvijas valstu) piedāvājumu, nav 
vērojamas īpašas atšėirības, toties 
Latvijas tūrisma produkts tiek piedāvāts 
sadrumstaloti un aptver plašu auditoriju. 
Latvija spētu piesaistīt daudz vairāk 
tūristu, ja mērėtiecīgi, izmantojot 
modernās informācijas un komunikāciju 
tehnoloăijas, tirgū tiktu virzīts vesels 
daudzveidīgu tūrisma produktu kopums, 
kas raksturotos ar augsta līmeĦa 
pakalpojumu kvalitāti un būtu saskaĦots 
ar Latvijas tūrisma tēlu (logo, devīzi un 
vizuālo koncepciju). Tas padarītu 
vieglāku ceĜojumu plānošanu un izvēli, 
vienkāršotu tūrisma produktu pārdošanu, 
kā arī pagarinātu tūristu uzturēšanās 
ilgumu ceĜojuma galamērėī (neattiecas 
uz īso brīvdienu piedāvājumu). Jaunu 
tūrisma produktu attīstība radītu 
priekšnoteikumus papildus investīcijām 
ekonomiskās un tūrisma infrastruktūras, 
kā arī piedāvājuma attīstībai reăionos un 
tūrisma resursu koncentrācijas vietās, 
kas sekmētu Latvijas spēju veiksmīgi 
konkurēt ar citiem ES tūrisma 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt rindkopu pēc teikuma 
„…koncepciju)” ar teikumu 
„Nepieciešams uzlabot arī transporta un 
tūrisma objektu infrastruktūru”. 

Viens no iemesliem, kādēĜ tūristi nepaliek 
ilgāku laiku ir transporta infrastruktūras 
sliktais stāvoklis, kā rezultātā, nokĜūtu līdz 
daudziem tūrisma objektiem nemaz nav 
iespējams (īpaši pavasarī, rudenī, arī 
ziemā) vai arī tas aizĦem Ĝoti ilgu laiku. 
Otrkārt, valstī joprojām ir Ĝoti daudz 
tūrisma piesaistes objektu, kas nav 
renovēti un sakārtoti, tādējādi ir 
nepievilcīgi tūristiem. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

Nav Ħemts vērā teksts, kas nosaka 
uzdevumus, nevis analizē situāciju. 

 

 

Neskatoties uz tūrisma nozares sekmīgo 
attīstību pēdējos gados, Latvijā nav 
pietiekams tūrisma produktu un pakalpojumu 
piedāvājums, par ko liecina statistikas dati, 
ka vidēji viena tūrista uzturēšanās laiks 
Latvijā 2004.gadā bija 1,7 dienas (-10%, 
salīdzinot ar 2003.gadu). Salīdzinot esošo 
Latvijas tūrisma produktu piedāvājumu ar 
citu ES dalībvalstu (sevišėi Baltijas un 
Skandināvijas valstu) piedāvājumu, nav 
vērojamas īpašas atšėirības, toties Latvijas 
tūrisma produkts tiek piedāvāts sadrumstaloti 
un aptver plašu auditoriju. Latvija spētu 
piesaistīt daudz vairāk tūristu, ja mērėtiecīgi, 
izmantojot modernās informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas, tirgū tiktu virzīts 
vesels daudzveidīgu tūrisma produktu 
kopums, kas raksturotos ar augsta līmeĦa 
pakalpojumu kvalitāti un būtu saskaĦots ar 
Latvijas tūrisma tēlu (logo, devīzi un vizuālo 
koncepciju. Viens no iemesliem, kādēĜ tūristi 
nepaliek ilgāku laiku ir transporta 
infrastruktūras sliktais stāvoklis, kā rezultātā, 
nokĜūtu līdz daudziem tūrisma objektiem 
nemaz nav iespējams (īpaši pavasarī, rudenī, 
arī ziemā) vai arī tas aizĦem Ĝoti ilgu laiku. 
Otrkārt, valstī joprojām ir Ĝoti daudz tūrisma 
piesaistes objektu, kas nav renovēti un 
sakārtoti, tādējādi ir nepievilcīgi tūristiem. 
Augstākminētais padarītu vieglāku ceĜojumu 
plānošanu un izvēli, vienkāršotu tūrisma 
produktu pārdošanu, kā arī pagarinātu tūristu 
uzturēšanās ilgumu ceĜojuma galamērėī 
(neattiecas uz īso brīvdienu piedāvājumu). 
Jaunu tūrisma produktu attīstība radītu 
priekšnoteikumus papildus investīcijām 
ekonomiskās un tūrisma infrastruktūras, kā 
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galamērėiem. arī piedāvājuma attīstībai reăionos un 
tūrisma resursu koncentrācijas vietās, kas 
sekmētu Latvijas spēju veiksmīgi konkurēt 
ar citiem ES tūrisma galamērėiem. 

189.  525. rindkopa 
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 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. 

[KM 01.12.2005 Nr.2.4.5.1-1/3871] 

103. lpp., 525. rindkopu papildināt ar 
jauniem punktiem: „Vājš uz kultūrvēstures 
mantojuma bāzes veidotu tūrisma 
galamērėu mārketings” un „Zema tūrisma 
infrastruktūras kapacitāte” 

Nav Ħemts vērā. 
Esošie formulējumi jau ietver 
priekšlikumu. 

 

 

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 
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. 

190.  2.5.1. sadaĜa „Teritoriju līdzsvarota 
attīstība - policentriska attīstība” (sākot 
ar 526.rindkopu) 

[Att īstība reăioniem SIA 16.11.2005] 

ĥemot vērā šī plānošanas perioda pieredzi 
iesakām lielāku uzmanību nākošajā 
periodā pievērst pašvaldību ceĜiem. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

Atbalstāmie pasākumi tiks plānoti, 
balstoties uz ES un nacionālā līmeĦa 
stratēăiskajiem dokumentiem, 
prioritizējot veicamos pasākumus un 
ievērojot papildinātības principu. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka RAPLM divpusējā 
sanāksmē vienosies ar ”Attīstība 
reăioniem” par uzmanību pašvaldību 
ceĜiem nākošajā periodā. 

2.5.1. sadaĜa „Teritoriju līdzsvarota attīstība - 
policentriska attīstība” (sākot ar 
526.rindkopu) 

191.  526. rindkopa [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] ĥemts vērā. Latvijas teritorija iedalās piecos plānošanas 
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Latvijas teritorija iedalās piecos 
plānošanas reăionos – Kurzemes, 
Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales. 
2005.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 republikas pilsētas). 

Lūdzam labot rindkopu, kas ietver 
neprecīzu informāciju, - labojot līmeĦu 
nosaukumus, kā arī papildinot ar 
republikas nozīmes pilsētu skaitu – 7. 

Aicinām iekĜaut papildus informāciju par 
izveidotajiem plānošanas reăioniem 
atbilstoši izteiktajiem priekšlikumiem 
31.rindkopai. 

Latvijā ir divu veidu pašvaldības - vietējās 
pašvaldības (pilsētas, novadi un 
pagasti), un rajonu pašvaldības. 
Gadījumos, ja novada 
pašvaldība izveidojas apvienojoties 
vairākām vietējām 
pašvaldībām  ( pagastiem, pilsētām )  katra 
no tām kĜūst par novada teritoriālo vienību, 
bet lēmējvara novadā ir tikai viena - tieši 
vēlēta Novada dome.(Izvilkums no 
RAPLM mājas lapas) 

 

 

reăionos – Kurzemes, Latgales, Rīgas, 
Vidzemes un Zemgales. 2005.gada sākumā 
Latvijā pavisam bija 556 pašvaldības: 530 
vietējās pašvaldības (7 republikas nozīmes 
pilsētas un 53 rajonu pilsētas, 444 pagasti, 26 
novadi) un 33 rajonu pašvaldības (26 rajoni 
un 7 republikas nozīmes pilsētas). 

192.  528. rindkopa 
Latvijā ir izteiktas sociāli ekonomiskās 
atšėirības starp galvas pilsētu Rīgu un 
pārējo teritoriju. To raksturo fakts, ka 
IKP uz vienu iedzīvotāju faktiskajās 
cenās Rīgā ir 144% no Latvijas vidējā 
rādītāja, salīdzinājumā ar citiem 
reăioniem, kur šis rādītājs svārstās no 
57% līdz 48%. To nosaka galvaspilsētas 
Rīgas ietekme. 85% no IKP Rīgas 
plānošanas reăionā tiek saražots Rīgā.  
Rīga dominē arī visas valsts 
ekonomiskajā attīstībā, ko 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 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Priekšlikums izmantot jaunāko statistisko 
informāciju, kas ir pieejama  izdevumā 
„Reăionu attīstība Latvijā 2004. 

Nepieciešams norādīt, ka Latgale ir pēc 
izmantotajiem rādītājiem vismazāk 
attīstītais reăions. Būtiski uzsvērt, ka 
atšėirība pieaug arī starp Rīgu un citiem 
reăioniem, tādējādi parādot kopējo 
tendenci valstī. 

Esošajā redakcijā rodas jautājums, kādēĜ 
tiek izcelts tikai Latgales reăions? 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē Kurzemes 
attīstības padome identificēja problēmu, 
ka plaisa starp Rīgu un pārējiem 
reăioniem palielinās. TādēĜ ir svarīgi to 
atspoguĜot 528 rindkopā.  

Panākta vienošanās, ka priekšlikums tiek 
Ħemts vēra un RAPLM izstrādās 
redakciju. 

Latvijā ir izteiktas sociāli ekonomiskās 
atšėirības starp galvaspilsētu Rīgu un pārējo 
teritoriju. To raksturo fakts, ka IKP uz vienu 
iedzīvotāju faktiskajās cenās Rīgā ir 144% 
no Latvijas vidējā rādītāja, salīdzinājumā ar 
citiem reăioniem, kur šis rādītājs svārstās no 
57% līdz 48%. To nosaka galvaspilsētas 
Rīgas ietekme. 85% no IKP Rīgas 
plānošanas reăionā tiek saražots Rīgā. Rīga 
dominē arī visas valsts ekonomiskajā 
attīstībā, ko 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. [67.atsauce: Ja 
1998.gadā iekšzemes kopprodukts uz vienu 
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atšėirības starp plānošanas reăioniem no 
1999. līdz 2003.gadam ir palielinājušās. 
[67.atsauce: Ja 1998.gadā iekšzemes 
kopprodukts uz vienu iedzīvotāju Rīgas 
plānošanas reăionā pārsniedza Latgales 
reăiona rādītājus 2,4 reizes, tad 
2002.gadā jau 3 reizes. Ekonomiski 
aktīvo uzĦēmumu skaits uz 1000 
iedzīvotājiem 1999.gadā Rīgas reăionā 
bija 2,4 reizes lielāks nekā Latgales 
reăionā, bet 2003.gadā jau 2,8 reizes 
lielāks. Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa 
lielums uz vienu iedzīvotāju Rīgas 
reăionā 1999. gadā bija 2,1 reizi, bet 
2003.gadā – 2,2 reizes lielāks nekā 
Latgales reăionā. Bezdarba līmenis 
Latgales reăionā 2002. gada sākumā 
vidēji bija 3,4 reizes augstāks nekā Rīgas 
reăionā, bet 2003. gada sākumā 3,5 
reizes augstāks.]   

iedzīvotāju Rīgas plānošanas reăionā 
pārsniedza Latgales reăiona rādītājus 2,4 
reizes, tad 2002.gadā jau 3 reizes. 
Ekonomiski aktīvo uzĦēmumu skaits uz 
1000 iedzīvotājiem 1999.gadā Rīgas reăionā 
bija 2,4 reizes lielāks nekā Latgales reăionā, 
bet 2003.gadā jau 2,8 reizes lielāks. 
Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa lielums uz 
vienu iedzīvotāju Rīgas reăionā 1999. gadā 
bija 2,1 reizi, bet 2003.gadā – 2,2 reizes 
lielāks nekā Latgales reăionā. Bezdarba 
līmenis Latgales reăionā 2002. gada sākumā 
vidēji bija 3,4 reizes augstāks nekā Rīgas 
reăionā, bet 2003. gada sākumā 3,5 reizes 
augstāks.]   

193.  529. rindkopa 
Policentriskas attīstības pamatā ir 
līdzsvarota visu attīstības centru gan 
nacionāla, gan reăionāla, gan novada, 
gan vietēja līmeĦa attīstība. Līdzšinējā 
pašvaldību sadrumstalotība  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.   

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam papildināt 1.teikumu. 

Ir nepieciešams sniegt skaidrojumu, ko 
nozīmē līdzsvarotība NSID izpratnē un kā 
tā ir panākama – ar ATR, pilsētu attīstību 
u.c.? 

Nav Ħemts vērā. 
Līdzsvarota attīstība ir NSID caurvijošs 
horizontāls princips, līdz ar to tas 
ievērojams visos līmeĦos – gan 
stratēăiskajā, gan operacionālajā. 
Tādējādi, skaidrojums par līdzsvarotību 
nav ietverams vienā teikumā, bet gan 
jāskata visā tekstā kopumā. 

Policentriskas attīstības pamatā ir līdzsvarota 
visu attīstības centru gan nacionāla, gan 
reăionāla, gan novada, gan vietēja līmeĦa 
attīstība. Līdzšinējā pašvaldību 
sadrumstalotība  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.   

194.  540. rindkopa 
Šobrīd 276 (52%) vietējās pašvaldībās 
nav pirmsskolas izglītības iestādes (PII), 
kas norāda, ka pašvaldības par saviem 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Aicinām redakcionāli pilnveidot rindkopu, 
to saīsinot. 

Punktos izklāsts ir pārāk detalizēts, 

Nav Ħemts vērā. 
 

Esošais apraksts ir korekts. Aicinām 
sniegt konkrētu priekšlikumu attiecīgās 

Šobrīd 276 (52%) vietējās pašvaldībās nav 
pirmsskolas izglītības iestādes (PII), kas 
norāda, ka pašvaldības par saviem līdzekĜiem 
nespēj nodrošināt likuma „Par pašvaldībām” 
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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. 

ieteikums būtu rakstīt tikai apkopojošu 
informāciju. 

rindkopas uzlabošanai. 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. 

195.  541. rindkopa 
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 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 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam sniegt skaidrojumu, kā rindkopa ir 
saistīta ar policentriskas attīstības 
sasniegšanu. 

ĥemts vērā. 
 

Policentriskas, līdzsvarotas attīstības 
vispārējais mērėis ir uzlabot 
infrastruktūru un pakalpojumus attīstības 
centros, tāpēc iekĜauta informācija par 
šīm jomām.  

 

 

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 
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 
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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. 

546. rindkopa 
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. rindkopa 
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.  Kopumā 
kapitālieguldījumi veikti 481 kultūras 
infrastruktūras objektā, jāĦem vērā, ka 
veikti tikai nepieciešamākie darbi.  

548. rindkopa 

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. 

546. rindkopa 
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. rindkopa 
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.  Kopumā kapitālieguldījumi veikti 
481 kultūras infrastruktūras objektā, jāĦem 
vērā, ka veikti tikai nepieciešamākie darbi.  

548. rindkopa 
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 
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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.). 

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.). 

196.  542. rindkopa 
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 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam precizēt rindkopu. 1.teikums 
daĜēji ir pareizs, jo savienojumu nodrošina 
arī citi ceĜi. 

Nav Ħemts vērā. 
 

542.rindkopā norādītā informācija 
attiecas uz 2.šėiras autoceĜiem, līdz ar to, 
papildinot minēto informāciju, tiktu 
izjaukta sadaĜas loăiskā un saturiskā 
struktūra. 

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 
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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.  
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.  2004.gadā 
pašvaldību ceĜiem tika tērēti 30 milj.Ls, 
no kuriem 60% ir ceĜu uzturēšanas 
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. 

nav veikta nepieciešamā segumu 
atjaunošana. AutoceĜi vairs nespēj uzĦemt 
pieaugošās transporta līdzekĜu slodzes, īpaši 
kokmateriālu pārvedējus.  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.  2004.gadā pašvaldību ceĜiem tika 
tērēti 30 milj.Ls, no kuriem 60% ir ceĜu 
uzturēšanas 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. 

197.  543. rindkopa 
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 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt teikumu, izsakot to 
sekojošā redakcijā: „…kā dzīves vieta 
cilvēkiem, kas ir saistīta ar atpalikušo 
infrastrukt ūru .” 

Infrastruktūras sliktais stāvoklis ir viens no 
iemesliem, kādēĜ uzĦēmēji un iedzīvotāji 
nav ieinteresēti palikt daudzos pagastos. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Šādam apgalvojumam nepieciešams 
detalizētāks pamatojums, turklāt nav 
lietderīgi izcelt tikai vienu identificētā 
problēmjautājuma cēloni. 

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. 
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iedzīvotājiem. 

198.  549. rindkopa 
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. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt problēmu 
uzskaitījumu ar: 

- Zemais IKT izmantošanas līmenis 
sadzīvē, administrācijā un pakalpojumu 
sniegšanā. 

- Labi apmaksātu darba vietu trūkums.  

- Darba vietu trūkums.   

IKT izmantošana pašvaldībās atvieglotu 
cilvēku mobilitāti, pilnveidotu pašvaldību 
administrācijas un sniegto pakalpojumu 
kvalitāti un ātrumu.  

 

Problēmas izraisa jaunu un darba spējīgu 
cilvēku migrāciju uz Rīgu vai uz ES 
valstīm, pazeminot teritoriju attīstības 
potenciālu nākotnē.     Uz vidējām 
pilsētām un mazpilsētām pārcelsies 
uzĦēmumi, kas gūs salīdzinošas 
priekšrocības minētajās teritorijās 
/aprakstā tās būtu definējamas un 
norādāmi atbalsta pasākumi/. Vairumā 
gadījumu ar pašvaldību spēkiem šo 
jautājumu nevarēs atrisināt. 

Nav Ħemts vērā. 
 

549.rindkopā ir norādītas galvenās 
problēmas, tādējādi tas nozīmē, ka jau 
sākotnējais nodoms nav bijis sniegt 
izsmeĜošu problēmjautājumu 
uzskaitījumu. Problēmjautājumu 
uzskaitījums tiek sniegts, balstoties uz 
iepriekš situācijas analīzē aprakstīto 
informāciju. 

 

Līdz ar to teksta papildināšana netiks 
veikta, bet problēma turpmāk skatīta OP 
līmenī. 

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. 

199.  553. rindkopa 
Politikas plānošanas sistēma ir orientēta 
uz vidēja termiĦa plānošanu. 
Nepietiekama ir sasaiste ar ilgtermiĦa 
politikas plānošanas dokumentiem – 
Nacionālo attīstības plānu, IlgtermiĦa 
ekonomiskās attīstības stratēăiju u.c., jo 
īpaši prioritāšu noteikšanas un finanšu 
plānošanas aspektos. Attiecībā uz 
ilgtermiĦa plānošanu nav arī skaidri 
noteikta institūciju atbildība un izveidots 
koordinācijas mehānisms. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam labot rindkopu, kas ir deklaratīva 
un ietver neprecīzu informāciju. 

Ierosinām izteikt 3.teikumu sekojošā 
redakcijā: 

„IlgtermiĦa ekonomiskās attīstības 
stratēăiju u.c., kā arī horizontālā sasaiste 
starp nozaru dokumentiem, jo īpaši 
prioritāšu un veicamo aktivitāšu 
noteikšanas un finanšu plānošanas 
aspektos.” 

„Politikas plānošanas sistēma ir orientēta 

ĥemts vērā. 
 

 

Politikas plānošanas sistēma ir orientēta uz 
vidēja termiĦa plānošanu. Nepietiekama ir 
sasaiste ar ilgtermiĦa politikas plānošanas 
dokumentiem –IlgtermiĦa ekonomiskās 
attīstības stratēăiju u.c., kā arī horizontālā 
sasaiste starp nozaru dokumentiem, jo īpaši 
prioritāšu un veicamo aktivitāšu noteikšanas 
un finanšu plānošanas aspektos. Attiecībā uz 
ilgtermiĦa plānošanu nav arī skaidri noteikta 
institūciju atbildība un izveidots 
koordinācijas mehānisms. 
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uz vidēja termiĦa plānošanu” - uzskatām, 
ka tas ir formāls deklaratīvs paziĦojums, 
kas ir rakstīts tikai tiesību aktos un 
stratēăiskos dokumentos, bet nav ieviest 
dzīvē ne skatoties no dokumentu izstrādes, 
ne arī budžeta sastādīšanas un finanšu 
piesaistes viedokĜa. 

Nacionālo attīstības plāns ir vidēja termiĦa 
plānošanas dokuments. 

200.  557. rindkopa 
Lai gan šobrīd nav pieejami 
reprezentatīvi pētījumi par iedzīvotāju 
vērtējumu attiecībā uz administratīvajām 
procedūrām un šėēršĜiem, ievērojot to, 
ka daĜu no pakalpojumiem izmanto gan 
iedzīvotāji, gan uzĦēmēji (piemēram, 
būvniecības atĜauju saĦemšana, īpašuma 
reăistrācija Zemesgrāmatā u.c.) nav 
pamata pieĦemt, ka attiecībā uz 
iedzīvotājiem administratīvie šėēršĜi 
būtiski atšėirtos un būtu zemāki. Netieši 
uz minēto norāda arī iedzīvotāju aptaujā 
izteiktā vēlme saĦemt e-pakalpojumus – 
šādu vēlēšanos apliecināja 77,2% 
aptaujāto iedzīvotāju, jaunāko un 
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū šis 
pieprasījums ir vēl augstāks. 

ĪUMEPLS [02.12.2005 Nr. 2/VSS-1665] 

SadaĜas „Valsts pārvaldes administratīvās 
spējas uzlabošana” apakšsadaĜas „2.5.1.1. 
Labāka regulējuma principu ieviešana 
valsts pārvaldē” 557.punktu no jautājuma 
„Publiskās politikas veidošana, politikas 
ietekmes izvērtēšana” pārcelt pie 
jautājuma „Administratīvo šėēršĜu 
novēršana”. 

ĥemts vērā. 
 

Līdzšinējā 557.rindkopa iekĜauta kā 
561.rindkopa, attiecīgi precizējot pārējo 
rindkopu numerāciju. 

 

 

Lai gan šobrīd nav pieejami reprezentatīvi 
pētījumi par iedzīvotāju vērtējumu attiecībā 
uz administratīvajām procedūrām un 
šėēršĜiem, ievērojot to, ka daĜu no 
pakalpojumiem izmanto gan iedzīvotāji, gan 
uzĦēmēji (piemēram, būvniecības atĜauju 
saĦemšana, īpašuma reăistrācija 
Zemesgrāmatā u.c.) nav pamata pieĦemt, ka 
attiecībā uz iedzīvotājiem administratīvie 
šėēršĜi būtiski atšėirtos un būtu zemāki.  

 

Netieši uz minēto norāda arī iedzīvotāju 
aptaujā izteiktā vēlme saĦemt e-
pakalpojumus – šādu vēlēšanos apliecināja 
77,2% aptaujāto iedzīvotāju, jaunāko un 
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū šis 
pieprasījums ir vēl augstāks. 

201.  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 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam precizēt tekstu 558.-
559.rindkopās. 

Uzskatām, ka nav objektīvi runāt tikai par 
plānošanas kapacitātes uzlabošanu 
pašvaldībām. Izveidojoties reăiona līmeĦa 
pašvaldībām un īstenojot reăiona 
administrāciju, ir jāĦem vērā, ka valstī 
trūkst kvalificētu speciālistu, kas var 
nodrošināt kvalitatīvu reăionālās 
administrācijas darbību, kas ir atšėirīga no 
valsts un vietējās pašvaldības 

ĥemts vērā. 
 

Tiks papildināta 715. rindkopa. RAPLM 
precizēs redakciju.. 

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 
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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. 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. 

administrēšanas, tādēĜ ir jāvērš uzmanība 
uz pašvaldību darbinieku administratīvās 
kapacitātes celšanu, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu un savlaicīgu pakalpojumu 
sniegšanu. Turklāt mainīsies arī funkciju 
sadalījums starp vietējām un reăionālajām 
pašvaldībām. 

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. 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. 

202.  562. rindkopa 
Galvenās problēmas: 

- Nepietiekama politikas plānošanas 
sasaiste ar ilgtermiĦa politikas 
plānošanas dokumentiem, jo īpaši 
prioritāšu noteikšanas un finanšu 
plānošanas aspektos.  

- 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 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt noteiktās problēmas 
ar: 

- (redakcionāli) Nepietiekama politikas 
plānošanas sasaiste ar vidēja un ilgtermiĦa 
politikas plānošanas dokumentiem, jo īpaši 
prioritāšu noteikšanas un finanšu 
plānošanas aspektos.  

- Pašvaldību administratīvā kapacitāte 
reăionu un vietējo pašvaldību līmenī. 

Priekšlikumi saistīti ar ierosinājumiem 
apkašsadaĜai. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

562.rindkopā ir sniegts galveno 
problēmu uzskaitījums. 

 

 

Galvenās problēmas: 

- Nepietiekama politikas plānošanas sasaiste 
ar vidēja termiĦa un ilgtermiĦa politikas 
plānošanas dokumentiem, jo īpaši prioritāšu 
noteikšanas un finanšu plānošanas aspektos.  

- 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. 
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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. 

- UzĦēmējdarbības šėēršĜu uzskaitījumā kā 
lielākie kavēkĜi tiek minēti konkurence ar 
ēnu ekonomiku un zemes pieejamība, likumu 
un noteikumu nepastāvīgums, nodokĜu 
likmes. 

203.  563. rindkopa 
Darba organizācijas process iestādē un ar 
to saistītie jautājumi, kuriem ir nozīme 
pakalpojuma ātrai, efektīvai un 
kvalitatīvai sniegšanai, ir sistemātisks, to 
iespējams padarīt iespējami optimālu. 
Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana 
valsts pārvaldē būtu nozīmīgs 
instruments pārvaldes institūciju 
darbības uzlabošanai. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām izteikt 2.teikumu sekojošā 
redakcijā: 

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana 
valsts un pašvaldību pārvaldē būtu 
nozīmīgs instruments pārvaldes institūciju 
darbības uzlabošanai. 

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana 
pašvaldību darbā būtiski uzlabotu to darba 
efektivitāti un komunikāciju ar valsts 
pārvaldes iestādēm un iedzīvotājiem. 

Vai arī lūdzam precizēt, kurš līmenis tiek 
saprasts ar terminu „valsts pārvalde” NSID 
kontekstā. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē FM vērsa 
uzmanību, ka termins “valsts pārvalde” 
ietver arī pašvaldības. Tomēr pēc 
diskuijas un iebildumiem, tika panākta 
vienošanās, ka termins “valsts 
pārvalde” tiks nomainīts ar terminu 
”Publisko varu realizējošās iestādes”. 

 

Konsekvence tiks panākta visā tekstā. 

Darba organizācijas process iestādē un ar to 
saistītie jautājumi, kuriem ir nozīme 
pakalpojuma ātrai, efektīvai un kvalitatīvai 
sniegšanai, ir sistemātisks, to iespējams 
padarīt iespējami optimālu. Kvalitātes 
vadības sistēmas ieviešana valsts pārvaldē 
būtu nozīmīgs instruments pārvaldes 
institūciju darbības uzlabošanai. 

204.  566. rindkopa 
Lai arī šīs atsevišėās aktivitātes liecina 
par valsts pārvaldes iestāžu interesi par 
savas darbības kvalitātes uzlabošanu, 
tomēr valsts institūciju aktivitāte 
kvalitātes sistēmu veidošanā ir neliela. 
Par to liecina arī tas, ka Latvijas 
Kvalitātes asociācijas ikgadējo Latvijas 
Kvalitātes balvu saĦem privātā sektora 
organizācijas. Latvijas Kvalitātes balva 
tiek pasniegta katru gadu ikgadējās 
starptautiskās kvalitātes vadības 
jautājumiem veltītās konferences 
noslēgumā. Atbilstoši balvas 
nolikumam, tiek izdalītas trīs 
nominācijas - Lielie uzĦēmumi; Mazie 
un vidējie uzĦēmumi; Publiskā sektora 
organizācijas (balva publiskā sektora 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām izteikt 1.teikumu sekojošā 
redakcijā:  

Lai arī šīs atsevišėās aktivitātes liecina par 
valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu 
interesi par savas darbības kvalitātes 
uzlabošanu, tomēr valsts un pašvaldību 
institūciju aktivitāte kvalitātes sistēmu 
veidošanā ir neliela. 

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana 
pašvaldību darbā būtiski uzlabotu to darba 
efektivitāti un komunikāciju ar valsts 
pārvaldes iestādēm un iedzīvotājiem. 

Vai arī lūdzam precizēt, kurš līmenis tiek 
saprasts ar terminu „valsts pārvalde” NSID 
kontekstā. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Skat. pamatojumu iepriekš. 

Lai arī šīs atsevišėās aktivitātes liecina par 
valsts pārvaldes iestāžu interesi par savas 
darbības kvalitātes uzlabošanu, tomēr valsts 
institūciju aktivitāte kvalitātes sistēmu 
veidošanā ir neliela. Par to liecina arī tas, ka 
Latvijas Kvalitātes asociācijas ikgadējo 
Latvijas Kvalitātes balvu saĦem privātā 
sektora organizācijas. Latvijas Kvalitātes 
balva tiek pasniegta katru gadu ikgadējās 
starptautiskās kvalitātes vadības jautājumiem 
veltītās konferences noslēgumā. Atbilstoši 
balvas nolikumam, tiek izdalītas trīs 
nominācijas - Lielie uzĦēmumi; Mazie un 
vidējie uzĦēmumi; Publiskā sektora 
organizācijas (balva publiskā sektora 
uzĦēmumiem līdz šim nav piešėirta). 
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uzĦēmumiem līdz šim nav piešėirta). 

205.  574. rindkopa 
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 
iespēju līdzsvarot izmaksas, bet paralēli 
ir nepieciešams intensīvs apmācību kurss 
pašvaldību deputātiem un 
izpildinstitūciju darbiniekiem par valsts 
pārvaldes un pašvaldību būtību un 
darbības principiem. 

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

Lūdzam izteikt sekojošā redakcijā „Latvij ā 
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 izmaksas, bet paralēli ir 
nepieciešams intensīvs apmācību kurss, 
pieredzes apmaiĦa pašvaldību deputātiem 
un izpildinstitūciju darbiniekiem par valsts 
pārvaldes un pašvaldību būtību un 
darbības principiem”. 

ĥemts vērā. 
 

 

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 izmaksas, 
bet paralēli ir nepieciešams intensīvs 
apmācību kurss, pieredzes apmaiĦa 
pašvaldību deputātiem un izpildinstitūciju 
darbiniekiem par valsts pārvaldes un 
pašvaldību būtību un darbības principiem. 

206.  575. rindkopa 
Mazām vietējām pašvaldībām ir 
salīdzinoši augsts pārvaldes izdevumu 
īpatsvars, zema administratīvā un 
nepietiekama finansiālā kapacitāte, kas 
nenodrošina attīstību. 2004.gadā 

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

Lūdzu izteikt sekojošā redakcijā „Mazām 
vietējām pašvaldībām ir salīdzinoši augsts 
pārvaldes izdevumu īpatsvars, zema 
administratīvā un nepietiekama finansiālā 

ĥemts vērā. 
 

 

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 
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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. 

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).12 
Viens no galvenajiem zemās efektivitātes 
un augsto izmaksu cēloĦiem ir kvalitātes 
vadības sistēmas trūkums un stratēăiskās 
plānošanas sistēmas un uzraudzības zemā 
efektivitāte”. 

izdevumiem. Piemēram, visaugstākais 
rādītājs sasniedz 66.77% (Vecates pagasts- 
601iedzīvotāji), bet viszemākais 3.84% 
(Ikšėiles novads- 6 713 iedzīvotāji).13 Viens 
no galvenajiem zemās efektivitātes un augsto 
izmaksu cēloĦiem ir kvalitātes vadības 
sistēmas trūkums un stratēăiskās plānošanas 
sistēmas un uzraudzības zemā efektivitāte. 

207.  2.5.2.3.2. sadaĜa „Valsts sektorā 
strādājošo kompetence” (sākot ar 
583.rindkopu) 

[Latvijas Zvērinātu notāru padome 
05.12.2005 Nr. Izej. 01-11/572] 

Aicina papildināt projektu šādās sadaĜās. 

Valstī ir izveidota sistēma, kuras ietvaros 
pildīt valsts varas atsevišėas funkcijas 
uzdots amatpersonām, kuru statuss 
pielīdzināms valsts amatpersonu statusam 
(piemēram, zvērināti notāri). Šo 
amatpersonu darbs tieši ietekmē 
iedzīvotājus, kuri, tiesību aktos noteiktajos 
gadījumos, pie tām vēršas, vai nu savu 
apsvērumu vadīti, vai arī ar mērėi, gūt 
saviem privāttiesiskajiem darījumiem 
juridisko drošību. Augsts zvērinātu notāru 
izglītības, kā arī profesionālās kapacitātes 
līmenis ir nepieciešams priekšnoteikums, 
lai iedzīvotāji saĦemtu kvalitatīvu 
juridisko palīdzību, kas savukārt 
nodrošinātu juridiskās drošības 
līdzsvarotību visā valsts teritorijā. Lai to 
sasniegtu, jāveicina notāru specializētās 
maăistrantūras programmas izveide un 
īstenošanas gan personām, kas pretendē uz 
šo amatu, gan jau strādājošiem 
profesionālās kvalifikācijas celšanas 

Nav Ħemts vērā. 
 

Ar valsts sektorā strādājošiem Nacionālā 
stratēăiskā ietvardokumenta konktekstā 
tiek saprastas izpildvarai piederīgas 
amatpersonas, savukārt zvērināti notāri, 
lai arī to statuss tiek pielīdzināts valsts 
amatpersonām, saskaĦā ar Notariāta 
likumu ir uzskatāmas par tiesu sistēmai 
piederīgām personām. 

 

Kā arī papildus jāatzīmē, ka norādītā 
problēma pēc būtības ir iekĜaujama 
Nacionālajā attīstības plānā kā vienas no 
tiesu sistēmas sakārtošanas aspektiem. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē tika vēlreiz 
aktualizēts termina ”valsts pārvalde” 
jautājums. Sk. 203. priekšlikumu. 

Sk. NSID tekstu 

                                           
12 Dati: http://www.vkase.gov.lv/index.php?sadala=224 
13 Dati: http://www.vkase.gov.lv/index.php?sadala=224 
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ietvaros. 

208.  622. rindkopa 
Equal programma ir apstiprināta ar 
Eiropas Komisijas 2004.gada 29.jūnija 
lēmumu. Tās ieviešanas kārtība noteikta 
ar Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīĜa 
noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par 
Eiropas Kopienas iniciatīvu „Equal””. 

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

SadaĜā 2.6.3.1. „Kopienas iniciatīva 
EQUAL” 622.rindkopas pirmo teikumu 
ierosinām papildināt, izsakot šādā 
redakcijā: „Kopienas iniciatīvas EQUAL 
programma Latvijā 2004.-2006.gadam ir 
apstiprināta ar Eiropas Komisijas 
2004.gada 29.jūnija lēmumu.” 

ĥemts vērā. Kopienas iniciatīvas EQUAL programma 
Latvijā 2004.-2006.gadam ir apstiprināta ar 
Eiropas Komisijas 2004.gada 29.jūnija 
lēmumu. Tās ieviešanas kārtība noteikta ar 
Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīĜa 
noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par Eiropas 
Kopienas iniciatīvu „Equal”. 

209.  Tabula Nr.37 (pēc 627.rindkopas) [RAPLM 09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648]  

Precizēt, ka RAPLM ir Nacionālā atbildīgā 
iestāde un nevis starpniekinstitūcija. 

ĥemts vērā. Tabula Nr.37 (pēc 627.rindkopas) 

210.  SVID „Kultūras un tūrisma 
infrastruktūra” (pēc 636.rindkopas) 

[KM 01.12.2005 Nr.2.4.5.1-1/3871] 

133.lpp., SVID analīzes „Kultūras un 
tūrisma infrastruktūras” jomas draudus 
papildināt ar: „Kultūras un tūrisma resursu 
samazināšanās” un: „Zema tūrisma 
infrastruktūras kapacitāte” 

Nav Ħemts vērā.  
 

Sk. komentāru pie analīzes.  

 

SVID „Kultūras un tūrisma infrastruktūra” 
(pēc 636.rindkopas) 

211.  SVID „Kultūras un tūrisma 
infrastruktūra” (pēc 636.rindkopas) 

[KM 01.12.2005 Nr.2.4.5.1-1/3871] 

133. lpp., SVID analīzē papildināt kultūras 
un tūrisma infrastruktūras jomas stipro 
pušu sadaĜu ar punktu „Daudzveidīgi 
tūrisma resursi” 

Nav Ħemts vērā. 
 

Priekšlikums ir iekĜauts esošajā 
formulējumā.  

 

 

SVID „Kultūras un tūrisma infrastruktūra” 
(pēc 636.rindkopas) 

212.  SVID „Valsts/sabiedriskā pārvalde” (pēc 
636.rindkopas) 

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

Iesakām pie jomas „Valsts/sabiedriskā 
pārvalde” definēto draudu „Administratīvi 
teritoriālās reformas un Reăionālās 
reformas realizācijas kavēšanās ir 
apgrūtināta reăionu un pašvaldību 
attīstība” aizstāt ar tekstu šādā redakcijā: 
„Administratīvi teritoriālās reformas un 
reăionālās reformas realizācijas lēnā 
norise”. 

ĥemts vērā. 
 

 

Administratīvi teritoriālās reformas un 
reăionālās reformas realizācijas lēnā norise 

213.  SVID „transports” (pēc 636.rindkopas) [SM 05.12.2005 Nr.03-04-2/607]  

3.1.sadaĜā „SVID analīze” 636.punkta 

ĥemts vērā. SVID „transports” (pēc 636.rindkopas) 
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tabulā 134.lpp. no 3.kolonnas „Vājās 
puses” svītrojams 7.punkts „ostu kanālu 
dziĜuma uzturēšanas nepieciešamība”, jo 
minētā nav vājā puse, bet gan darbības 
veikšanas nepieciešamība. 

 

 

214.  SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” 
(pēc 636.rindkopas) 

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

Ierosinām jomā „Sabalansēta reăionu 
attīstība” definēto stipro pusi „Rīgas 
izdevīgais novietojums reăiona centrā 
nosaka tās līdera lomu” aizstāt ar tekstu 
šādā redakcijā: „Galvaspilsētas Rīgas 
izdevīgais ăeogrāfiskais izvietojums”. 

ĥemts vērā. 
 

 

SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” (pēc 
636.rindkopas) 

Galvaspilsētas Rīgas izdevīgais 
ăeogrāfiskais izvietojums 

215.  SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” 
(pēc 636.rindkopas) 

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

Ierosinām jomā „Sabalansēta reăionu 
attīstība” definēto vājo pusi „Pastāv 
izteiktas sociālekonomiskās attīstības 
atšėirības starp Rīgu un reăionālās 
nozīmes attīstības centriem un mazām 
pilsētām” aizstāt ar tekstu šādā redakcijā: 
„Izteiktas negatīvas sociālekonomiskās 
attīstības tendences starp Rīgu un pārējo 
Latvijas teritoriju, starp plānošanas 
reăioniem, kā arī reăionu ietvaros”. 

ĥemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka tiek minētas izteiktas 
atšėir ības reăionu ietvaros. 

  

SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” (pēc 
636.rindkopas) 

Pastāv izteiktas sociālekonomiskās attīstības 
atšėirības starp Rīgu un pārējo Latvijas 
teritoriju 

216.  SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” 
(pēc 636.rindkopas) 

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

Ierosinām jomā „Sabalansēta reăionu 
attīstība” definēto vājo pusi „Būtiskas 
atšėirības sabiedrisko pakalpojumu 
pieejamības ziĦā” papildināt ar vārdiem: 
„attīstības centros”. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Sākotnējais mērėis, šādi formulējot vājo 
pusi, ir bijis norādīt uz horizontālās 
problēmas esamību. 

 

 

SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” (pēc 
636.rindkopas) 

217.  SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” 
(pēc 636.rindkopas) 

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

Ierosinām jomā „Sabalansēta reăionu 
attīstība” vājo pušu sarakstu papildināt ar 
šādiem faktoriem: monocentriska attīstība, 
iedzīvotāju aizplūšana no lauku teritorijām 
uz pilsētām; spēcīgu reăionālās pārvaldes 
struktūru un kvalitatīvu pakalpojumu 

Nav Ħemts vērā. 
 

Vājā puse “nepietiekami attīstīta 
infrastruktūra uzĦēmējdarbības 
attīstībai” ir identificēta pie vājajām 
pusēm sadaĜā “inovācijas” (130. lpp); 
savukārt vājā puse “monocentriska 

SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” (pēc 
636.rindkopas) 
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trūkums; reăionos ir vājas zināšanas un 
iemaĦas attīstības plānošanā, projektu 
izstrādē un ES fondu apguvē; nepietiekami 
attīstīta infrastruktūra uzĦēmējdarbības 
attīstībai. 

attīstība” izriet no jau definētajām 
vājajām pusēm sadaĜā “sabalansēta 
reăionu attīstība” un tādējādi nav 
izceĜama atsevišėi. Vājā puse 
“iedzīvotāju aizplūšana no lauku 
teritorijām uz pilsētām” jau ir norādīta 
sadaĜā “sabalansēta reăionu attīstība” 
(135. lpp), savukārt reăionu kapacitātes 
vājās puses jau izriet no atspoguĜotās 
informācijas pie vājajām pusēm sadaĜās 
“sabalansēta reăionu attīstība” un 
“valsts/sabiedriskā pārvalde”. 

218.  SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” 
(pēc 636.rindkopas) 

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

Iesakām pie jomas „Sabalansēta reăionu 
attīstība” svītrot iespēju „eiro reăionu, 
pārrobežu sadarbība”, jo starptautiskā 
reăionālā sadarbība tiks atbalstīta no 
Eiropas Kohēzijas politikas 3. mērėa 
„Teritoriālā sadarbība”. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Iespēja ir ārējs faktors, tāpēc tiek minēta 
3.mērėa kompetence.  

 

SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” (pēc 
636.rindkopas) 

219.  SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” 
(pēc 636.rindkopas) 

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

Iesakām pie jomas „Sabalansēta reăionu 
attīstība” iespēju sarakstu papildināt ar 
šādiem faktoriem: republikas nozīmes 
pilsētas veidojas kā ekonomiskās attīstības, 
zinātnes un loăistikas centri; policentriska 
un līdzsvarota valsts teritoriju attīstība; 
valsts un pašvaldības nodrošina atbilstošas 
kvalitātes pakalpojumus, kā arī šo 
pakalpojumu pieejamību; valsts nodrošina 
labvēlīgus apstākĜus uzĦēmējdarbības 
attīstībai, tajā skaitā uzĦēmējdarbības 
infrastruktūras attīstību; kvalitatīvas dzīves 
vides attīstība; daudzfunkcionālu attīstības 
centru tīklu izveide; attīstības centru 
hierarhiskās struktūras attīstība, ar 
konkrētas nozīmes attīstības centram 
raksturīgām funkcijām un piedāvāto 
pakalpojumu klāstu. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Priekšlikums neatbilst SVID uzbūvei. 

 

SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” (pēc 
636.rindkopas) 

220.  SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” [RAPLM 09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648]  DaĜēji Ħemts vērā. Iedzīvotāju skaita tālāka samazināšanās 
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(pēc 636.rindkopas) Iesakām pie jomas „Sabalansēta reăionu 
attīstība” definēto draudu „iedzīvotāju 
tālāka samazināšanās reăionos, 
depopulācija” aizvietot ar tekstu šādā 
redakcijā – „Iedzīvotāju skaita 
samazināšanās atsevišėās valsts 
teritorijās”. 

 atsevišėās valsts teritorijās 

221.  SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” 
(pēc 636.rindkopas) 

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

Iesakām pie jomas „Sabalansēta reăionu 
attīstība” draudu sarakstu papildināt ar 
faktoru „Reăionālās un administratīvi 
teritoriālās reformas lēnā norise kavē 
valsts teritoriju attīstību un iedzīvotāju 
nodrošinājumu ar kvalitatīviem valsts un 
pašvaldību pakalpojumiem”. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Nav skaidras cēloniskās sakarības starp 
reăionālo un administratīvi teritoriālo 
reformu un valsts un pašvaldības 
pakalpojumu kvalitāti. 

 

 

SVID „Sabalansēta reăionu attīstība” (pēc 
636.rindkopas) 

222.  SVID „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
(pēc 636.rindkopas) 

[PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

Pretrunīgi secinājumi - SVID – īpaši 
cilvēkresursu un izglītības jomā bieži 
nesakrīt ar faktisko situāciju un 
iepriekšrakstīto (SVID analīzē 127. lpp. 
norādīts, ka labi ir att īstīts profesionālo 
izglītības iestāžu tīkls, 245. punktā - 
profesionālās izglītības iestādes ir 
salīdzinoši tālu no dzīves vietas) 

ĥemts vērā. 
 

Tiks koriăēta analīzes sadaĜa. 

 

 

 

SVID „Cilv ēkresursi un nodarbinātība” (pēc 
636.rindkopas) 

223.  SVID „Cilvēkresursi un nodarbinātība -  
demogrāfiskas tendences” (pēc 
636.rindkopas) 

[PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

Latvijā ir līdzsvars divu dzimumu 
pārstāvju skaita ziĦā – Latvij ā ir tieši 
vislielākā disproporcija ES šajā rādītājā 
un tas ir Ĝoti slikti!!! 
Ekonomikas izaugsmes ietekmē var 
paredzēt darbaspēka atgriešanos Latvijā – 
diezin vai tās būtu minams šajā lodziĦā 
Emigrācijas pieaugums administratīvo 
barjeru atcelšanas rezultātā – barjeras ir 
jau faktiski atceltas 

Nav Ħemts vērā. 
 

Aicinām sniegt konkrētus, ar datiem 
pamatotus priekšlikumus teksta 
precizēšanai. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē PreiĜu novada 
dome nav pārstāvēta. 

SVID „Cilv ēkresursi un nodarbinātība -  
demogrāfiskas tendences” (pēc 
636.rindkopas) 

224.  SVID „Cilvēkresursi un nodarbinātība - 
darbaspēka kvalifikācija un 

[PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

Zemas darbaspēka izmaksas – diezin vai 
Nav Ħemts vērā. SVID „Cilv ēkresursi un nodarbinātība - 

darbaspēka kvalifikācija un konkurētspēja” 
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konkurētspēja” (pēc 636.rindkopas) tā ir stipr ā puse 
Globalizācijas ietekmē lētais darbaspēks 
kĜūst par īstermiĦa attīstības priekšrocību – 
dīvains drauds - priekšrocība 

 

 

SaskaĦošanas sanāksmē PreiĜu novada 
dome nav pārstāvēta. 

(pēc 636.rindkopas) 

225.  SVID „Cilvēkresursi un nodarbinātība - 
nodarbinātība un bezdarbs” (pēc 
636.rindkopas) 

[PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

Vērojama diskriminācija pēc dzimuma 
pazīmes – īpaši skolās, kur ir milz īgs 
sieviešu pārsvars un milzīga vīriešu 
diskrimin ācija 
Būtisks sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības saĦēmēju īpatsvara pieaugums – 
vai tam ir kādi priekšnosacījumi?  

Nav Ħemts vērā. 
 

Diskriminācija pēc dzimuma pazīmes ir 
horizontāla problēma, tādēĜ 
diskriminācija pēc dzimuma pazīmes 
skolās kā piemērs ilustrē jau norādīto 
vājo pusi, tādēĜ nav īpaši izceĜama. 

Savukārt attiecībā uz komentāru par 
identificēto draudu “būtisks sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
saĦēmēju īpatsvara pieaugums”, tiek 
aicināts sniegt konkrētu priekšlikumu 
teksta uzlabošanai. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē PreiĜu novada 
dome nav pārstāvēta. 

 

SVID „Cilv ēkresursi un nodarbinātība - 
nodarbinātība un bezdarbs” (pēc 
636.rindkopas) 

226.  SVID „Cilvēkresursi un nodarbinātība - 
izglītība un apmācība” (pēc 
636.rindkopas) 

[PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

Attīstīts augstākās un profesionālās 
izglītības iestāžu tīkls 

Iepriekš bija minēts, ka ir daudz nelielu 
pamatskolu – tātad vispārējās izglītības 
iestāžu tīkls ir vēl att īstītāks. 
Ierobežota izglītības sistēmas kapacitāte, 
noteikta ar infrastruktūras novecojumu un 
nepietiekamu pedagogu kvalifikācijas 
paaugstināšanas aktivitāti un novecošanos 
– par kvalifik ācijas paaugstināšanu 
vispārējā izglītībā nevarētu žēloties. 
Zems dabaszinātĦu un tehnoloăiju 
studentu īpatsvars profesionālajā un 
augstākajā profesionālajā izglītībā – kā 
var būt dabaszinātĦu students 

Nav Ħemts vērā. 
 

 

Paskaidrojam, ka izglītības iestāžu tīkls 
un to izvietojums ir pietiekams, taču 
neapmierinoša ir izglītības kvalitāte.   

 

SaskaĦošanas sanāksmē PreiĜu novada 
dome nav pārstāvēta. 

 

 

 

 

 

SVID „Cilv ēkresursi un nodarbinātība - 
izglītība un apmācība” (pēc 636.rindkopas) 
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profesionālajā vidējā izglītībā? 
Izglītības sistēmas ilgstoša nespēja 
piemēroties darba tirgus prasībām – tā jau 
ir realit āte labu laiku un šo būtu jāliek 
sadaĜā „V ājās puses”. Tāpat nevar 
runāt par visu izglītības sistēmu 
kopumā, drīzāk par tām jomām, kuras 
gatavo tieši darba tirgum. 

 

 

 

 

 

 

227.  SVID „Cilvēkresursi un nodarbinātība - 
veselības aprūpe” (pēc 636.rindkopas) 

[PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

Uzlabojot sabiedrības izpratni par veselīgu 
dzīves veidu tiks veicināta darbaspēka 
kvalitāte – pamaz iespēju un šī minētā ne 
visai iederas šajā kastītē; 
Pacientu tiešo maksājumu pieaugums liedz 
savlaicīgu veselības aprūpi arvien lielākam 
skaitam Latvijas iedzīvotāju Tikai? 

Nav Ħemts vērā. 
 

 

SaskaĦošanas sanāksmē PreiĜu novada 
dome nav pārstāvēta. 

SVID „Cilv ēkresursi un nodarbinātība - 
veselības aprūpe” (pēc 636.rindkopas) 

228.  SVID „Infrastruktūra un pakalpojumi - 
vide” (pēc 636.rindkopas) 

[PDF 09.12.2005] 

SVID sadalījums pa prioritārajām jomām 
liek domāt, ka prioritātes ir jau zināmas 
pirms tiek uzsākta SVID analīze. Tas liek 
apšaubīt plāna stratēăisko pieeju un pieĜauj 
iespēju, ka būtiskas jomas var palikt ārpus 
veiktās analīzes. Tā piemēram, Vides 
sadaĜā tiek apskatīta tikai vides 
infrastruktūru un visi citi vides kvalitātes 
un resursu jautājumi, kas ir ārpus 
infrastruktūras, paliek neapskatīti.  

Mēs uzskatām, ka sadaĜa par vidi un 
ilgtspējīgu attīstību ir Ĝoti nepilnīgas, jo 
apskata tikai Ĝoti šauru jautājumu loku un 
līdz ar to nedod iespēju izdarīt izsvērtus un 
objektīvus secinājumus.  

Tā piemēram, SVID analīzes 131. lpp. nav 
minētas ūdens struktūrdirektīvas (ŪSD) 
prasības: pie „Iespējām”  jānorāda, ka 
ŪSD prasību ieviešana veicinās ūdens 
kvalitātes uzlabošanos virszemes ūdeĦos; 
pie „Vājās puses” minēt ezeru 
eitrofikāciju, kā nozīmīgu problēmu, kas 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē VidM norāda, 
ka panākta vienošanās ekspertu līmenī. 

 

Savukārt priekšlikumu svītrot 
formulējumu par naftu iespēju sadaĜā, 
FM piekrīt. 

SVID „Infrastruktūra un pakalpojumi - vide” 
(pēc 636.rindkopas) 
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turklāt neĜaus izpildīt ŪSD prasības 
attiecībā uz labu ūdens kvalitāti.  

133. lpp. – Papildināt analīzi par 
velotransporta attīstību. Tas nav tikai 
tūrisma veids, bet arī pārvietošanās veids 
ikdienā, tātad sasaistāma ar transporta 
attīstības stratēăiju.  

135. lpp. – Svītrot esošo formulējumu 
attiecībā uz „Iespējas”, jo jaunu naftas un 
gāzes iegulu apguve ir pretrunā ar 
ilgtspējīgas attīstības mērėi veicināt 
ilgtspējīgus patēriĦa un ražošanas modeĜus 
un nevar tikt uzstatīta par ilgtspējīgas 
attīstības iespēju Latvijā. Šo sadaĜu 
jāpapildina ar citām iespējām Ilgtspējīgas 
attīstības veicināšanai, piemēram, vides 
aspektu integrēšana nozaru politikās u.tml.   

229.  639. rindkopa 
NSID stratēăija ir vērsta uz efektīvu SF 
un KF finansējuma piesaistīšanu valsts 
ekonomiskās un 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. 

[PDF 09.12.2005] 

Pozitīvi, ka ir pieminēta Gēteborgas 
stratēăija kā atbalsta punkts. Atsauci uz 
Gēteborgas stratēăiju nepieciešams iekĜaut 
prioritāšu aprakstā arī pārējā tekstā. 

ĥemts vērā. Sk. NSID tekstu 

230.  646. rindkopa 
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 

[SPC Providus 09.12.2005] 

Redzama nesakritība starp dokumenta 
uzstādītajiem mērėiem un detalizēto 
pasākumu aprakstu. Dokumentā noteiktais 
mērėis ir “[..] Valsts attīstības stratēăija 
tiek būvēta uz pieĦēmumu, ka galvenais 
attīstības resurss ir zināšanas un cilvēks kā 
šo zināšanu turētājs, [..] priekšnoteikumu 
radīšana cilvēku resursu efektīvai 
izmantošanai un tā attīstībai jākĜūst par 
vienu no NSID stratēăijas centrālajiem 
elementiem” (NSID, 138. lpp.).  

Nav Ħemts vērā.  
 

SaskaĦošanas sanāksmē nav panākta 
vienošanās, jo FM uzskata, ka 10% 
finansējums ir indikatīvs, tomēr tā 
norādīšana dokumentā atbilst regulu 
projekta prasībām, kā arī vērst uzmanību 
uz to, ka cilvēkresursu attīstība nav 
saistīta tikai ar ESF ietvaros paredzēto  
bezdarbnieku un sociāli atstumto grupu 
integrāciju darba tirgū, bet arī ar ERAF 
atbalstu  izglītības, veselības aprūpes, 

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 
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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. 

Šim mērėim NSID neatbilst sekojošu 
iemeslu dēĜ:  

1.Plānotais finansējuma procentuālais 
sadalījums cilvēkresursu attīstībai paredz 
novirzīt tikai 10% no pieejamā 
finansējuma 

2.Šaurā pieeja cilvēkresursu attīstībai, to 
pamatā saistot tikai ar bezdarbnieku un 
sociāli atstumto grupu integrāciju darba 
tirgū. 

uzĦēmējdarbības, sociālās infrastruktūras 
attīstība, kā arī izglītības un 
nodarbinātības veicināšanai.. 

 

 

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. 

231.  646.rindkopa (skatīt iepriekš) [NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

Īsti nevar piekrist tam, ka Latvijai 
jārēėinās ar zemu nodarbinātības līmeni, 
augstiem bezdarba rādītājiem. Dažādos 
līmeĦos apspriestais darbaspēka trūkums, 
uz Īriju u.c. izbraucošā darbaspēka 
problēma izgaismo citu aspektu – Latvijas 
darbaspēks nav gatavs strādāt par Ĝoti 
zemajām algām, kādas tiek piedāvātas 
nekvalificētam darbaspēkam un 
darbaspēkam valsts sektorā, tomēr šim 
darbaspēkam trūkst prasmes un iemaĦas, 
lai aizpildītu tukšās kvalificētās darba 
vietas, kā arī trūkst informācijas kanālu, 
kas nogādātu šo informāciju līdz 
darbaspēkam Latvijas reăionos attālināti 
no reăionālajiem centriem. Vienai no 
prioritātēm nodarbinātības jomā būtu jābūt 
darbaspēka mobilitātes paaugstināšanai, 
mobilitātes veicināšanas pasākumiem, 
saistītiem ar mājokĜu problēmām u.c.  

- Veikt pasākumus palīdzības sniegšanai 
darbaspēkam Latvijas reăionos darba 
atrašanai citos Latvijas reăionos, kā arī 
citus darbaspēka mobilitātes atbalsta 
pasākumus (piem., mājokĜa problēmu 
risināšana).  

- Kvalificēta no Latvijas aizbraukušā  

DaĜēji Ħemts vērā.  
 
Tiks papildināta NSID stratēăija:  

Latvijas darbaspēks nav gatavs strādāt 
par Ĝoti zemajām algām, kādas tiek 
piedāvātas nekvalificētam darbaspēkam 
un darbaspēkam valsts sektorā, tomēr 
šim darbaspēkam trūkst prasmes un 
iemaĦas, lai aizpildītu tukšās kvalificētās 
darba vietas, kā arī trūkst informācijas 
kanālu, kas nogādātu šo informāciju līdz 
darbaspēkam Latvijas reăionos attālināti 
no reăionālajiem centriem. Vienai no 
prioritātēm nodarbinātības jomā būtu 
jābūt darbaspēka mobilitātes 
paaugstināšanai, mobilitātes 
veicināšanas pasākumiem, saistītiem ar 
mājokĜu problēmām u.c.  

 

- Veikt pasākumus palīdzības sniegšanai 
darbaspēkam Latvijas reăionos darba 
atrašanai citos Latvijas reăionos, kā arī 
citus darbaspēka mobilitātes atbalsta 
pasākumus (piem., mājokĜa problēmu 
risināšana).  

- Kvalificēta no Latvijas aizbraukušā  
darbaspēka repatriācijas programma;  

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 

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. 
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darbaspēka repatriācijas programma;  

- Akadēmiskās un pielietojamās zinātnes 
potenciāla atjaunošana.  

Aktivit ātes: 

-- Doktorantu atbalsta programma: 
Pasākumi augstskolu akadēmiskā 
personāla atjaunošanai un kvalifikācijas 
celšanai, turpinot 2004. – 2006. gadā 
uzsāktās ESF programmas doktorantu 
sagatavošanai, paplašinot tās arī uz 
medicīnas, tiesībzinātĦu un 
uzĦēmējdarbības vadības nozarēm. 
Turpināt citas ESF programmas mācību 
satura uzlabošanai un augstskolu 
pasniedzēju kvalifikācijas celšanai. 

Inovāciju un tehnoloăiju pārneses procesa 
vadīšanai ir svarīgi, ka Latvijā tiktu 
sagatavoti ne tikai tehniskie nozaru 
speciālisti, bet arī juristi, kuri spēj strādāt 
ar intelektuālā īpašuma jautājumiem, kā arī 
menedžeri inovāciju procesa vadīšanai. 

-- Izstrādāt un īstenot programmu jauno 
zinātnieku darba veicināšanai (IZM). 

-- Izstrādāt programmu augsta līmeĦa 
ārvalstu viesprofesoru vai viespētnieku 
piesaistīšanai darbam Latvijas 
universitātēs uz vidēju termiĦu (1 – 3 
gadi). Stimulēt no Latvijas izbraukušo 
zinātnieku repatriāciju (IZM sadarbībā ar 
EM). 

- Cilvēkkapitāla izaugsmes centru 
veidošana ārpus Rīgas plānošanas reăiona. 

Koordinēts pasākumu kopums, lai 
izveidotu 12 – 16 cilvēkkapitāla izaugsmes 
centrus reăionos. Pasākumam ir jābūt 
noteiktam kā prioritātei attiecīgajā 
teritoriālās attīstības plānā, ir jābūt 
pašvaldības iniciatīvai cilvēkkapitāla 
izaugsmes centru attīstībai (saskaĦot ar 

vienošanās, precizējot tekstu sadaĜā 
„3.2.2. Stratēăijas saikne ar SVID 
analīzi”  
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ilgtspējīgas vides darba grupu) (RAPLM). 

232.  647. rindkopa 
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. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām izvairīties no abstraktas vai plaši 
traktējamas informācijas un vārdu 
izmantošanas: nozares” (647.r.) 
(nepieciešams konkretizēt, kādas nozares 
un produkcija ir domātas), utml.). 

ĥemts vērā. 
 

Ar vārdu “nozares” 647.rindkopā ir 
domātas tautsaimniecības nozares. 
Attiecīgā rindkopa ir redakcionāli 
precizēta. 

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 tautsaimniecības 
nozarēm, kurām raksturīga augsta 
darbaspēka un dabas resursu intensitāte, kā 
arī zema pievienotā vērtība. Lai arī ir 
atsevišėas tautsaimniecības 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. 

233.  649. rindkopa 
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 

[NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

Pie identificētām problēmām nav 
uzskaitītas absolventu vājās zināšanas 
eksakto priekšmetu jomās.  

Pie nenosauktām problēmām jāmin arī 
zems skolotāju kvalitātes līmenis, kura 
cēlonis ir zemās pedagogu algas, uzskates 
līdzekĜu un iekārtu trūkums skolās mācību 
priekšmetu kabinetos, it sevišėi 
profesionālās izglītības skolās.  

TādēĜ darba grupa iesaka NSID ESF OP 

DaĜēji Ħemts vērā.  
 

Jautājums NSID ir aplūkots.  

 

 

 

ESF OP būs vērsta uz izglītības 
kvalitātes jautājumiem, ERAF OP 
līdzfinansēs izglītības infrastruktūru.  

 

 

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 
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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. 

iekĜaut aktivitāti 1.1.2. Izglītības kvalitātes 
uzlabošanas programma (pamata-, vidējā 
un vidējā profesionālā izglītība). Izglītības 
kvalitātes uzlabošanas programmai ir 
jākĜūst par valsts (Saeimas, valdības) 
prioritāti Nr. 1. Tas ir jāpierāda ar reāla 
finansējuma piešėiršanu izglītības attīstībai 
kopumā – gan skolotāju un profesionālo 
skolu pasniedzēju algām, gan mācību 
līdzekĜu un iekārtu modernizācijai, gan 
ēku atjaunošanai, gan prakses vietu 
organizēšanai uzĦēmumos.  

Vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanas 
programma (izglītības darba grupa, IZM). 
Galvenie uzdevumi, kuri jāatrisina:  

Pamatizglītības līmenī  

- labi aprīkoti mācību kabineti (ESF 
finansēts pilotprojekts IZM ir uzsākts 
2005. g. ĥemot vērā pēctecības principu, 
šī projekta turpinājumu varētu realizēt 
2007. – 2013. ; 

- sagatavoti un pieejami mācību līdzekĜi un 
izdales materiāli; 

- pilnveidots mācību programmu saturs; 

- motivēti un prasmīgi (kvalificēti, 
apmācīti) pedagogi. 

Vidējās izglītības līmenī  

- labi aprīkoti mācību kabineti, it īpaši 
eksaktos un dabas zinātĦu 
priekšmetos(matemātika, fizika, ėīmija, 
bioloăija), kā arī uzĦēmējdarbības pamatus 
kā obligātos mācību priekšmetus; 

- sagatavoti un pieejami mācību līdzekĜi un 
izdales materiāli; 

- pilnveidots mācību programmu saturs; 

- motivēti un prasmīgi (kvalificēti, 
apmācīti) pedagogi.  

Profesionālās izglītības līmenī  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiks integrēts NSID stratēăijā pie 
Tematiskās ass Nr.1. 

 

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, bet kā 
galvenais mērėi nosaka veidot uz izglītību, 
zinātni un konkurētspējīgiem uzĦēmumiem 
balstītu tautsaimniecību. 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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- attīstības, modernizācijas un kvalitātes 
uzlabošanas programma labi aprīkoti 
mācību kabineti; 

- sagatavoti un pieejami mācību līdzekĜi un 
izdales materiāli; 

- pilnveidots mācību programmu saturs;  

234.  3.2.3.1. sadaĜa „Tematiskā ass Nr.1 – 
cilvēku resursu attīstība un efektīva 
izmantošana” (sākot ar 653.rindkopu) 

653.rindkopa 
Latvija ir apĦēmusies sasniegt Lisabonas 
stratēăijā nospraustos nodarbinātības 
mērėus: pilna nodarbinātība, darba 
apstākĜu kvalitāte un produktivitāte, kā 
arī sociālās atstumtības novēršana. 
ĥemot vērā to, ka NSID stratēăija atzīst 
cilvēku un tā zināšanas kā svarīgāko 
resursu, uz kura valsts var balstīt tālāko 
ekonomisko izaugsmi, kā arī to, ka 
demogrāfiskā 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. 

654. rindkopa 
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 

[NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

Darba grupa iesaka sadaĜā 3.2.3.1. 
Tematiskā ass Nr. 1 – noteikt sekojošus 
rīcības virzienus (papildinot vai daĜēji 
aizvietojot tematiskās ass 1 rīcības 
virzienus):  

- Jaunā darbaspēka sagatavošana atbilstoši 
darba tirgus pieprasījumam; 

- Ekonomiski aktīvo cilvēku kvalifikācijas 
pilnveidošana. Pieaugušo un mūža 
izglītība. Nodarbinātības pasākumu 
realizācija 

Tematiskai asij Nr. 1 ir jāpievieno vēl 
viens pasākumu virziens – esošā 
darbaspēka konkurētspējas saglabāšana un 
paaugstināšana. Ir jāturpina sniegt atbalstu 
darbinieku kvalifikācijas celšanai dažādās 
apmācību programmās un kursos, kā arī 
jāveicina uzĦēmumu atbalsts saviem 
darbiniekiem akadēmiskās izglītības 
iegūšanai. 

- Akadēmiskās un pielietojamās zinātnes 
cilvēkkapitāla atjaunošana. 

- Cilvēkkapitāla izaugsmes centru 
veidošana ārpus Rīgas plānošanas reăiona. 

Koordinēts pasākumu kopums, lai 
izveidotu 12 – 16 cilvēkkapitāla izaugsmes 
centrus reăionos. Pasākumam ir jābūt 
noteiktam kā prioritātei attiecīgajā 
teritoriālās attīstības plānā, ir jābūt 
pašvaldības iniciatīvai cilvēkkapitāla 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

654. rindkopa aiz vārdiem “darbaspēka 
tirgū” ir papildināts ar vārdiem “kā arī 
veicināt jaunā darbaspēka sagatavošanu 
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un 
ekonomiski aktīvo cilvēku kvalifikācijas 
pilnveidošanu”. 

 

Norādes uz pieaugušo izglītību un 
mūžizglītību nav izceltas, jo, mūsuprāt, 
teksts par kvalifikācijas pilnveidošanu 
ietver pieaugušo un mūžizglītību. Līdzīgi 
nav īpaši izceltas tādas veicamās 
aktivitātes kā uzĦēmumu atbalsts 
darbiniekiem akadēmiskās izglītības 
iegūšanai, jo tas ir konkrēts, 
operacionālajā programmā iekĜaujams 
pasākums, savukārt 3.2.3.1.sadaĜā ir 
sniegts vispārīgs apraksts par rīcības 
virzieniem. Tas pats attiecas uz tādiem 
rīcības virzieniem kā akadēmiskās un 
pielietojamās zinātnes cilvēkkapitāla 
atjaunošana un cilvēkkapitāla izaugsmes 
centru veidošana ārpus Rīgas plānošanas 
reăiona. 

 

Priekšlikums attiecībā uz 657.rindkopas 
pārcelšanu pirms 654.rindkopas ir Ħemts 
vērā, attiecīgi ir precizēta rindkopu 
numerācija. 

 

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 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 
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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 efektīvs pasākums nodarbinātības 
līmeĦa celšanai. Līdztekus jāmin arī 
nepieciešamība samazināt nelabvēlīgās 
atšėirības nodarbinātības un bezdarba 
rādītājos starp dažādām valsts teritorijas 
daĜām.  

655.rindkopa 
Papildus minētiem pasākumiem ir 
jānodrošina atbilstošs tehniskais atbalsts 
svarīgākām institūcijām, kas nodrošina 
nodarbinātības, izglītības, sociālās 
iekĜaušanas un aprūpes un veselības 
aprūpes pakalpojumus, lai vecinātu to 
efektivitāti.  

656. rindkopa 
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.  

657. rindkopa 

izaugsmes centru attīstībai 

Lai sasniegtu rindkopās 649 un 650 
minētos mērėus – zināšanu ietilpīgas 
ekonomikas izveidošanu, lielāko uzsvaru 
liekot uz cilvēku kā galvenā resursa – 
zināšanu – turētāju, ir jāmaina sadaĜā 
3.2.3.1. nosprausto prioritāšu kārtība. 
Pirmajai un galvenajai prioritātei šajā asī ir 
jābūt atbilstošas izglītības un prasmju 
nodrošināšana jauniešiem.  

Priekšlikums: pārcelt rindkopu 657 pirms 
654. 

Kā rāda par ESF finansējumu veiktie darba 
tirgus pētījumi (MASOC veiktais 
metālapstrādes un mašīnbūves nozares 
darba tirgus pētījums, LETERA veiktais 
elektronikas nozares darba tirgus 
pētījums), Latvijas pamata – un vidējās 
izglītības sistēma ir krīzes situācijā. 
Patlaban nepareizi realizētās izglītības 
satura reformas rezultātā, Ĝaujot izvēlēties 
mācību priekšmetus apgūšanai vidusskolas 
mācību kursā, kā arī nepietiekama 
finansējuma dēĜ katastrofiski kritušās 
skolotāju kvalitātes dēĜ Latvijas vidējās 
izglītības sistēma nespēj sagatavot 
pietiekamu skaitu studentu, kuri spētu 
kvalitatīvi apgūt inženiertehniskās zinātnes 
un dabas zinātnes augstskolu kursā. 
Latvijā sagatavotais 3. – 5. kvalifikācijas 
līmeĦu speciālistu skaits dažādās nozarēs 
ir nepietiekams zināšanu ietilpīgas 
ekonomikas veidošanai Latvijā. 
Neuzlabojot pirmām kārtām visas Latvijas 
izglītības sistēmas kvalitāti un struktūru, 
mēs ieliekam problēmu nākamo periodu 
darbaspēka kvalitātes pamatā. Un tikai otrā 
prioritāte ir nodarbinātības problēmu 
risināšana. 

Galvenās prasmes, kuras nepieciešamas 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās papildināt tekstu sadaĜā 
„3.2.3.1. Tematiskā ass Nr. 1 – cilvēku 
resursu attīstība un efektīva 
izmantošana”, kā arī mainīt rindkopu 
secību.  

 

 

 

 

 

 

 

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 aktivitātes veicināšanai SF 
atbalsts svarīgs arī izglītībai un motivācijas 
pasākumiem uzĦēmējdarbības uzsācējiem. 
Šajā jomā atbalstam konkurētspējas 



FMIzz_230106; IzziĦa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 2013.gada periodam projekts” 144

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 
atbalstam sabiedrisko pakalpojumu un 
infrastruktūras uzlabojumiem (trešā 
tematiskā ass) un investīcijām cilvēku 
kapitālā (pirmā tematiskā ass) jābūt 
savstarpēji koordinētiem un 
papildinošiem.  

658. rindkopa 
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 

konkurētspējīgiem darbiniekiem zināšanu 
ekonomikas apstākĜos, un kuras 
absolventiem jāiegūst vidējās izglītības 
posmā – valodas prasmes, datorprasmes, 
iniciatīva, prasmes komandas 
organizēšanā, kreatīva pieeja problēmu 
risināšanai, nevis standartrisinājumi. Bez 
tam jābūt pietiekamai bāzei, lai 
profesionālās vai augstākās izglītības 
posmā varētu pietiekamā līmenī apgūt 
zināšanas konkrētā jomā. 

Tematiskai asij Nr. 1 ir jāpievieno vēl 
viena prioritāte – esošā darbaspēka 
konkurētspējas saglabāšana un 
paaugstināšana. Ir jāturpina sniegt atbalstu 
darbinieku kvalifikācijas celšanai dažādās 
apmācību programmās un kursos, kā arī 
jāveicina uzĦēmumu atbalsts saviem 
darbiniekiem akadēmiskās izglītības 
iegūšanai. 

palielināšanā (otrā tematiskā ass) un 
investīcijām cilvēkresursu attīstībā jābūt 
savstarpēji koordinētiem un papildinošiem. 
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reăionālā līmenī pamata uzmanība būt 
jāpievērš institūcijām, kuras veidosies un 
nostiprināsies administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātā. 

235.  657. rindkopa 
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 
atbalstam sabiedrisko pakalpojumu un 
infrastruktūras uzlabojumiem (trešā 
tematiskā ass) un investīcijām cilvēku 
kapitālā (pirmā tematiskā ass) jābūt 
savstarpēji koordinētiem un 
papildinošiem. 

[Latvijas Universitāte 09.12.2005 Nr.IL-
4015/1155] 

Atsevišėi būtu jāizdala vidējās izglītības, 
vidējās profesionālās, augstākās un 
pēcdiploma (doktorantūras) izglītības 
prioritātes. Augstākās izglītības prioritātēs, 
lai celtu izglītības kvalitātes līmeni, kā arī, 
balstoties uz pēctecības principu, jāturpina 
2004.-06. g. periodā iesāktais atbalsts 
doktorantu skaita palielināšanai.  

- Veicināt skolotāju kontingenta 
atjaunošanu un kvalifikācijas 
paaugstināšanu uzlabojot pedagogu 
mūžizglītības sistēmu; 

- Veicināt akadēmiskā personāla 
atjaunošanu, turpinot 2004. – 2006. g. 
uzsākto doktorantūras atbalsta programmu 

DaĜēji Ħemts vērā. 

 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās papildināt tekstu sadaĜā 
„3.2.3.1. Tematiskā ass Nr. 1 – cilvēku 
resursu attīstība un efektīva 
izmantošana”. 

 

Skat. iepriekšējo. 

236.  657.rindkopa (skatīt iepriekš) [NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

Atsevišėi būtu jāizdala vidējās izglītības, 
vidējās profesionālās, augstākās un 
pēcdiploma (doktorantūras) izglītības 
prioritātes. Augstākās izglītības prioritātēs, 
lai celtu izglītības kvalitātes līmeni, 
jāparedz atbalsts augsta līmeĦa ārvalstu 
viesprofesoru iesaistīšanai universitāšu 
darbā uz vidēju termiĦu (1 – 3 gadi), kā arī 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

Par priekšlikuma pirmo daĜu panākta 
vienošanās. Skat. iepriekšējo puktu. 

SaksaĦošanas sanāksmē IzM norādīja, ka 
priekšlikuma otrajā daĜā minētais 
jautājums ir skatāms OP līmenī. 

Sk. iepriekšējo 
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jāturpina 2004.-06. g. periodā iesāktais 
atbalsts doktorantu skaita palielināšanai. 

237.  658. rindkopa 
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 un 
nostiprināsies administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātā. 

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

SaskaĦā ar NSID 532.punktu ir lietoti šādi 
attīstības centru līmeĦi - nacionālas, 
reăionālas, novada un vietējas nozīmes. 
658. punktā ir iztrūkst novadu attīstības 
centrs, kas ir pretrunā ar 532. punktu. 
Precizēt tekstu, izsakot šādā redakcijā - 
„Sabiedrības pārvaldē iesaistīto institūciju 
nacionālā, reăionālā, novadu un vietējā 
līmenī…” 

ĥemts vērā. 

 
SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, papildinot tekstu sadaĜā 
„3.2.3.1. Tematiskā ass Nr. 1 – cilvēku 
resursu attīstība un efektīva 
izmantošana”. 

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. 

238.  sadaĜa „Tematiskā ass Nr.2 – 
konkurētspējas palielināšana un virzība 
uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku” (sākot 
ar 659.rindkopu) 

659. rindkopa 
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 

[NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

Iesaka noteikt sekojošus rīcības virzienus 
(papildinot vai aizvietojot tematiskās ass 2 
rīcības virzienus): 

- Pielietojamās zinātnes komercializācija 
un tehnoloăiju pārnese. 

Programma privātā finansējuma lielākai 
iesaistīšanai pielietojamo pētījumu 
realizācijai zinātnē.  

661 rindkopā prioritāšu uzskaitījumā ir 
jāiekĜauj atbalsts tehnoloăiskās izcilības 
centru izveidei (zinātniskie institūti, kuri 
spēj piedāvāt pasaules līmeĦa pētījumu 
veikšanu un tādejādi ir interesanti 
starptautiska līmeĦa uzĦēmumiem), kā arī 
kompetences centru izveidei, kuri atšėirībā 

DaĜēji Ħemts vērā. 

 
SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, precizējot tekstu sadaĜā 
„3.2.3.2. Tematiskā ass nr. 2. – 
konkurētspējas palielināšana un virzības 
uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku”. 

NAP šajā kontekstā kā prioritāti izvirza 
tehnoloăiskās izcilības un elastības 
veicināšanu uzĦēmumos, kam pamatā ir šādi 
rīcības virzieni: 

1. pielietojamās zinātnes 
komercializācija, inovācijas un 
tehnoloăiju pārnese; 

2. jaunu konkurētspējīgu uzĦēmumu 
radīšana; 

3. zināšanu pielietošana uzĦēmumu 
konkurētspējas palielināšanai; 

4. radošo industriju attīstība; 
5. dabas un enerăētisko resursu 

ilgtspējīga un efektīva izmantošana; 
kā arī prioritāti -  zinātnes un pētniecības 
attīstību, kur pamata rīcības virzieni ir: 

1. akadēmiskās zinātnes izcilība; 
2. akadēmiskās un pielietojamās 
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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.  

660. rindkopa 
Latvijas zinātnes un pētniecības (Z&P) 
potenciāla pilnvērtīgai izmantošanai un 
tālākai attīstībai izšėiroši ir izmantot SF 
līdzekĜus, lai atjaunotu un piesaistītu 
papildus intelektuālos (cilvēku) resursus 
Z&P, kā arī radītu priekšnoteikumus 
zinātniskiem pētījumiem perspektīvās 
nozarēs. Kā viens no svarīgākajiem 
priekšnosacījumiem, kuros jāiegulda SF 
līdzekĜi, ir atbilstošas zinātniskās 
infrastruktūras izveidošana, kā arī 
izveidojot pētījumu atbalsta sistēmu. Lai 
SF atbalsts sasniegtu nosprausto mērėi 
un ieguldījumi dotu ātrāku atdevi, svarīgi 
ir to koncentrēt uz pētniecības centriem 
un nozarēm, kuras var skaidri demonstrē 
potenciālu arī starptautiskā mērogā, kā 
arī attīstības perspektīvu. 

661. rindkopa 
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 

no klasteriem ir koncentrēti daudz mazākā 
reăiona teritorijā, realizējot sadarbību starp 
pētniecības institūtiem, augstskolām un 
vienas nozares uzĦēmumiem. Rindkopai 
jānosaka kā viena no prioritātēm atbalsts 
dialoga veidošanai starp uzĦēmējiem, 
izglītības institūcijām, zinātnes 
institūcijām un valdību par ceĜiem, kā 
visefektīvāk realizēt NSID operacionālajās 
programmās nospraustos mērėus. 

- Jaunu konkurētspējīgu (tehnoloăisko) 
uzĦēmumu radīšana; 

- Zināšanu pielietošana uzĦēmumu 
konkurētspējas palielināšanai.  

Pilnībā piekrītot visām šajā sadaĜā 
uzskaitītajām prioritātēm, tomēr jānorāda, 
ka sadaĜa nepietiekamu uzmanību velta jau 
esošo, strādājošo uzĦēmumu 
konkurētspējas celšanai. ĥemot vērā, ka 
Latvijas IKP ir viszemākais ES, ir 
jāatbalsta ne tikai mazo un vidējo 
uzĦēmumu, bet arī lielo uzĦēmumu 
konkurētspējas izaugsme.  

Eksportspējīgi lielie uzĦēmumi dod 
pasūtījumus ap tiem grupētiem mazajiem 
uzĦēmumiem. Arī lielo uzĦēmumu Latvijā 
ir pārāk maz – būtu nepieciešams veicināt 
jaunu lielu uzĦēmumu veidošanos, tai 
skaitā ar ārvalstu investīciju palīdzību. 
Pievilcīgu apstākĜu radīšana (atbalsta 
programmas) ārvalstu investoriem risinās 
nodarbinātības problēmu. 

Latvijas uzĦēmumiem viena no 
būtiskākajām prioritātēm joprojām ir 
investīcijas jaunu iekārtu iegādē (to rāda 
pētījumi 2004. – 2006. VAP 
sagatavošanai, kā arī pašreizējā VAP 
popularitāte). Modernas iekārtas, 
tehnoloăiski produkti – arī tie ir motivējoši 
faktori jauniešiem. Domāt par uzĦēmumu 

zinātnes potenciāla atjaunošana; 
3. zinātniskās infrastruktūras 

modernizācija institūtos un 
augstskolās. 

Šo mērėu sasniegšanu var panākt piesaistot 
SF līdzekĜus zinātnes un pētniecības 
potenciāla attīstībai, zināšanu pārnesei un 
inovāciju līmeĦa palielināšanai, kā arī 
mērėtiecīgi atbalstot uzĦēmumu 
konkurētspējas celšanu.  
Latvijas zinātnes un pētniecības (Z&P) 
potenciāla pilnvērtīgai izmantošanai un 
tālākai attīstībai izšėiroši ir izmantot SF 
līdzekĜus, lai atjaunotu un piesaistītu 
papildus cilvēku kapitālu  Z&P, kā arī radītu 
priekšnoteikumus zinātniskiem pētījumiem 
perspektīvās nozarēs. Kā viens no 
svarīgākajiem priekšnosacījumiem, kuros 
jāiegulda SF līdzekĜi, ir atbilstošas 
zinātniskās infrastruktūras izveidošana, kā 
arī izveidojot pētījumu atbalsta sistēmu. Lai 
SF atbalsts sasniegtu nosprausto mērėi un 
ieguldījumi dotu ātrāku atdevi, svarīgi ir to 
koncentrēt uz pētniecības centriem un 
nozarēm, kuras var skaidri demonstrē 
potenciālu arī starptautiskā mērogā, kā arī 
attīstības perspektīvu. Vienlaikus atbalsts 
jāvirza uz pielietojamās zinātnes 
komercializācijai un tehnoloăiju pārnesei, kā 
arī privātā kapitāla piesaistei pielietojamo 
pētījumu realizācijai zinātnē. 
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 
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intelektuālais, institucionālais, 
finansiālais pamats inovācijām un 
zināšanu pārnesei, kā arī attīstītos 
klasteri, kuros līdztekus uzĦēmējiem 
iesaistītos arī izglītības, zinātnes un 
pētniecības institūcijas. 

662. rindkopa 
Panākt augstākus ekonomiskās 
aktivitātes rādītājus, 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. 

pārorientāciju uz augstu tehnoloăiju 
produktiem vai vismaz gala produktiem. 
Šādi produkti, nodrošinot lielākus 
ieĦēmumus, atĜautu maksāt lielākas darba 
algas. 

Jādomā par uzĦēmējdarbības 
infrastruktūru, atbalstot industriālo parku 
un industriālo zonu veidošanos. Patlaban 
Latvija regulāri zaudē ārvalstu investīciju 
projektus, jo privātais sektors nespēj 
pietiekami ātri attīstīt industriālo 
nekustamo īpašumu.  

- Latvijas dabas resursu ilgtspējīga un 
efektīva izmantošana. 

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.  
Panākt augstākus ekonomiskās aktivitātes 
rādītājus, veicinot jaunu uzĦēmu veidošanos, 
pašnodarbinātību, kā 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, pieejam jaunām 
tehnoloăijām, 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 
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infrastruktūras attīstībai. TādēĜ jānodrošina 
cieša otrās tematiskās ass sasaiste ar pirmo 
un trešo tematisko asi.  

 

239.  sadaĜa „Tematiskā ass Nr.3 – sabiedrisko 
pakalpojumu un infrastruktūras 
uzlabojumi kā priekšnoteikums valsts un 
tās teritorijas līdzsvarotai attīstībai” 
(sākot ar 663.rindkopu) 

663. rindkopa 
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. 

664. rindkopa 
Ar SF un KF atbalstu tādās 
infrastruktūras un sabiedrisko 
pakalpojumu nozarēs kā transports 
jāpanāk, ka valsts kopumā kĜūst 
pieejamāka un uzlabojas dažādu tās 
teritorijas daĜu sasniedzamība. 

[NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

Iesaka noteikt sekojošus rīcības virzienus 
(papildinot vai aizvietojot tematiskās ass 3 
rīcības virzienus):  

- Transnacionālas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstības programma (ceĜi, 
dzelzceĜi, ostas); 

- IKT infrastruktūras un publiskas 
pieejamības interneta tīklu attīstība 

- Infrastruktūras programma policentriskas 
attīstības nodrošināšanai (vietējā 
energoapgāde, vietējās telekomunikācijas, 
reăionālie ceĜi, reăionālie dzelzceĜi, 
pasažieru pārvadājumi); 

- Enerăētikas resursi un infrastruktūras 
attīstība. 

Neiebilstot pret sadaĜā uzskaitītajām 
prioritātēm, jānorāda, ja NSID galvenā 
prioritāte ir zināšanu ekonomikas attīstības 
veicināšana, tad daudz augstāk prioritāšu 
sarakstā (un vienlaicīgi arī finansējuma 
piešėiršanā) ir jāpaceĜ rindkopās 667 un 
668 minētie priekšnosacījumi zināšanu 
ekonomikas infrastruktūras izveidei – 
visiem pieejama IKT infrastruktūra (667) 
un investīcijas izglītības un zinātnes 
infrastruktūrā (668). 

DaĜēji Ħemts vērā. 

 
SaskaĦošanas sanāksmē priekšlikums 
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.” 

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 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 ietilp īgas 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 
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Vienlaikus jānodrošina, ka šīs 
infrastruktūras kapacitāte, kvalitāte un 
drošības līmenis pieaug proporcionāli 
pieprasījumam, ko rada ekonomikas 
izaugsme. Tas prasa gan starptautisko 
transporta koridoru (autoceĜu, dzelzceĜa, 
gaisa un jūras satiksmes) kvalitātes 
uzlabošanu, gan valsts autoceĜu tīkla 
stāvokĜa uzlabošanu, gan arī pasažieru 
pārvadājumu sistēmas pilnveidošanu. 

665. rindkopa 
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.  

666. rindkopa 

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.  

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 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 SF investīcijas informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijās, kā arī IKT un 
informācijas apstrādes prasmju 
nodrošināšanā.  
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) 
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667. rindkopa 
Informācijas sabiedrības attīstības un 
zināšanu ekonomikas izaugsmes 
priekšnosacījums ir efektīvu un plaši 
pieejamu informācijas apmaiĦas 
mehānismu darbība. Tas pamato jaunas 
efektīvi koordinētas investīcijas 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloăijās, kā arī IKT un informācijas 
apstrādes prasmju nodrošināšanā.  

668. rindkopa 
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. 

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, 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. 

240.  3.2.4. sadaĜa „Horizontālās prioritātes” 
(sākot ar 669.rindkopu) 

[PDF 09.12.2005] 

Ierosinām paplašināt bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšanas un dabas 
procesu līdzsvara nodrošināšanas 
jautājumu minētajā punktā, kā arī iekĜaut 
šo problēmu Horizontālajās prioritātēs 
(punkts 3.2.4.) sekojošā redakcijā: 

Bioloăiskās daudzveidības saglabāšana – 
dabas procesu līdzsvars gan ekosistēmu 
līmenī, gan fizisko procesu līmenī 

Nav Ħemts vērā. 
 

Bioloăiskās daudzveidības saglabāšana 
skatāma nav izceĜama kā atsevišėa 
horizontāla prioritāte, jo tā kā veicamais 
pasākums izriet no horizontālās 
prioritātes “ilgtspējīga attīstība”. 

3.2.4. sadaĜa „Horizontālās prioritātes” 
(sākot ar 669.rindkopu) 
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nodrošina tautsaimniecības ilgtspējīgas 
attīstības prognozēšanu, sociālo stabilitāti 
un ekonomiskāku saimniekošanu ilgākā 
laika posmā. Jebkura iejaukšanās šajā 
līdzsvarā ātrāk vai vēlāk atsauksies uz 
saimniekošanas un dzīvošanas iespējām 
plašākā teritorijā nekā ir notikusi ietekme 
uz vidi. Šādi procesi reāli pasaulē un arī 
Latvijā notiek Ħemot vērā dabas īpatnību 
veidoties un pārvietoties kustībā ko nosaka 
dabas spēki. Līdzsvaru dabas procesos var 
novērot kā dabas „koridorus”, kas ilgākā 
laika periodā ir „atraduši” optimālo 
sadzīvošanas iespēju Ħemot vērā dabas 
spēkus un esošos relatīvi nemainīgos 
apstākĜus. Sākotnēji formēšanās notiek 
fiziskā līmenī, kam seko arī bioloăiskā 
vide.  

Tāpēc būtu jāizvirza obligāta prasība un 
jāatbalsta attiecīgas darbības, kas 
nodrošina dabas migrācijas „koridoru” 
saglabāšanu kā plašākā mērogā, tā arī 
lokālu ekosistēmu līmenī. 

241.  672. rindkopa 
Ilgtspējīga attīstība – dabas resursu 
saprātīga izmantošana un vides 
saglabāšana nākamajām paaudzēm ir 
priekšnoteikums valsts izaugsmei. TādēĜ 
arī SF un KF īstenošanā jāievēro 
nepieciešamība saskaĦot ekonomisko 
izaugsmi un dabas resursu izmantošanu, 
lai tautsaimniecības un sociālie 
panākumi netiktu gūti uz dabas resursu 
pārmērīgas izmantošanas un vides 
kvalitātes pasliktināšanas rēėina. Lai to 
nodrošinātu, SF un KF ieviešanas gaitā 
jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
visām nozīmīgākajām investīcijām 
infrastruktūrā, jāveicina videi draudzīgu 
tehnoloăiju ieviešana SF un KF 

[PDF 09.12.2005] 

Papildināt tekstu, iekĜaujot „vides aspektu 
integrāciju” kā priekšnoteikumu 
ilgtspējīgas attīstības sasniegšanā. 
Pieminēt „zaĜā iepirkuma nepieciešamību 
SF un KF līdzfinansētajos projektos”. 
Atsaukties uz principu „piesārĦotājs 
maksā” un kā obligātu paredzēt projektu 
atlases kritērijos iekĜaut ietekmes uz vidi 
izvērtējumu, nevis jā/nē pieeja kā tas tiek 
praktizēts līdz šim. 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka priekšlikums tiek 
noĦemts, jo jautājums ir risināms 
iekĜaujot specifiskus nosacījumus LR 
tiesību aktos, vai arī nodrošinot spēkā 
esošo tiesību aktu ievērošanu. 

672. rindkopa 
Ilgtspējīga attīstība – dabas resursu saprātīga 
izmantošana un vides saglabāšana 
nākamajām paaudzēm ir priekšnoteikums 
valsts izaugsmei. TādēĜ arī SF un KF 
īstenošanā jāievēro nepieciešamība saskaĦot 
ekonomisko izaugsmi un dabas resursu 
izmantošanu, lai tautsaimniecības un sociālie 
panākumi netiktu gūti uz dabas resursu 
pārmērīgas izmantošanas un vides kvalitātes 
pasliktināšanas rēėina. Lai to nodrošinātu, 
SF un KF ieviešanas gaitā jāveic ietekmes uz 
vidi novērtējums visām nozīmīgākajām 
investīcijām infrastruktūrā, jāveicina videi 
draudzīgu tehnoloăiju ieviešana SF un KF 
līdzfinansētos projektos, vides standartu 
ieviešanu ražošanā, kā arī inovācijas vides 
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līdzfinansētos projektos, vides standartu 
ieviešanu ražošanā, kā arī inovācijas 
vides jomā. 

jomā. 

242.  4.sadaĜa (sākot ar 676.rindkopu) [Kuldīgas rajona padome 09.12.2005] 

Pamatojoties uz NSID atspoguĜoto 
secinājumu, ka atšėirības starp Rīgu un 
Latvijas pārējiem reăioniem pašreizējā 
programmēšanas periodā ir tikai 
pieaugušas, ierosinām visu trīs 
Operacionālo programmu virzienus dalīt 
divās daĜās: nacionālajā un reăionālajā 
(proporcionāli sadalot arī finansējumu). 
Nacionālo daĜu administrēšanu uzticot 
nozaru ministrijām, bet reăionālo RAPLM 
sadarbībā ar Reăionālajām attīstības 
aăentūrām līdz brīdim, kad Latvijā tiks 
izveidoti administratīvi reăioni. Īpaši 
būtiski ir reăionālās sadaĜas izdalīt 
Operacionālajā programmā “Infrastruktūra 
un pakalpojumi”. NSID Operacionālās 
programmas “Infrastruktūra un 
pakalpojumi” virziens “Policentriskai 
attīstībai svarīgākie infrastruktūras 
elementi” ir Ĝoti svarīgs Kuldīgas rajona 
pašvaldībām, bet ar nosacījumu, ja tam 
tiek atvēlēti vismaz 25% no programmas 
kopējā finansējuma. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Šī ir horizontāla prioritāte, par ko 
atbildīga RAPLM. 

Sk. iepriekšējo 

243.  4.sadaĜa (sākot ar 676.rindkopu) [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Pamatojoties uz NSID ietverto secinājumu, 
ka atšėirības starp Rīgu un Latvijas 
pārējiem reăioniem pašreizējā 
programmēšanas periodā ir tikai 
pieaugušas, ierosinām visas Operacionālās 
programmas dalīt divās daĜās: nacionālajā 
un reăionālajā (proporcionāli sadalot arī 
finansējumu). Nacionālo daĜu administrētu 
nozaru ministrijas, bet reăionālo - RAPLM 
sadarbībā ar Reăionālajām attīstības 
aăentūrām līdz brīdim, kad Latvijā tiks 
izveidoti reăioni. Īpaši būtiski reăionālās 

Nav Ħemts vērā. 
 

Šī ir horizontāla prioritāte, par ko 
atbildīga RAPLM. 

Sk. iepriekšējo 
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sadaĜas ir izdalīt Operacionālajā 
programmā “Infrastruktūra un 
pakalpojumi”. 

244.  4.sadaĜa (sākot ar 676.rindkopu) [RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

Katrā no trim Operacionālajām 
programmām Rīgas pilsētai kā valsts 
sociāli ekonomiskajam centram ar 
visaugstāko iedzīvotāju koncentrāciju būtu 
iezīmējama sava apakšprogramma. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Nepieciešams pamatot attiecīgās 
vajadzības OP izstrādes laikā.  

SaskaĦošanas sanāksmē Rīgas dome nav 
pārstāvēta. 

Sk. iepriekšējo 

245.  677. rindkopa 
Investīcijas cilvēkresursos, veicinot 
nodarbinātību, attīstot izglītību un 
sociālo iekĜaušanu, veicina ekonomiskās 
un sociālās kohēzijas un tādējādi – 
Eiropas Kopienas vispārējas 
harmoniskas attīstības mērėa 
sasniegšanu. 

[LDDK 09.12.2005 Nr.2-9/470-1] 

Papildināt NSID projekta 677. punktu, 
izsakot to sekojošā redakcijā: „Investīcijas 
cilvēkresursos, veicinot nodarbinātību, 
attīstot izglītību, sociālo iekĜaušanu, 
sociālo dialogu un sociālo partnerību, 
veicina ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
un tādejādi – Eiropas Kopienas vispārējas 
harmoniskas attīstības mērėa 
sasniegšanu.” 

ĥemts vērā. Investīcijas cilvēkresursos, veicinot 
nodarbinātību, attīstot izglītību, sociālo 
iekĜaušanu, sociālo dialogu un sociālo 
partnerību, veicina ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas un tādejādi – Eiropas Kopienas 
vispārējas harmoniskas attīstības mērėa 
sasniegšanu. 

246.  682. rindkopa 
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. 

[LDDK 09.12.2005 Nr.2-9/470-1] 

Papildināt NSID 682. punktu, izsakot to 
sekojoši: „...sociālās vienotības un sociālās 
atstumtības novēršanas, sociālā dialoga un 
sociālo partneru stiprināšanas, kā arī ....” 

ĥemts vērā. 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, sociālā 
dialoga un sociālo partneru stiprināšanas, kā 
arī sabiedrības nodrošināšanas ar atbilstošām 
prasmēm un izglītību visos līmeĦos 
sasniegšanu. 

247.  683. rindkopa 
OP būs vērsta uz šādām atbalsta jomām: 

- Nodarbinātības veicināšana; 

- Izglītības attīstība; 

- Sociālā iekĜaušana; 

- Administratīvās kapacitātes 

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

ĥemot vērā 558.-577. rindkopā 
atspoguĜoto, precizēt šādi OP virzienu 
„Administratīvās kapacitātes stiprināšana 
un labāka regulējuma principu ieviešana 
valsts pārvaldē (valsts un pašvaldību 

Nav Ħemts vērā. 
 

Ar terminu “valsts pārvalde” tiek 
saprastas arī pašvaldības, līdz ar to esošā 
redakcija ietver administratīvās 
kapacitātes stiprināšanu pašvaldībās. 

OP būs vērsta uz šādām atbalsta jomām: 

- Nodarbinātības veicināšana; 

- Izglītības attīstība; 

- Sociālā iekĜaušana; 

- Administratīvās kapacitātes stiprināšana un 
labāka regulējuma principu ieviešana valsts 
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stiprināšana un labāka regulējuma 
principu ieviešana valsts pārvaldē. 

līmenī)” Vienošanās par šo jautājumu jau 
panākta. 

pārvaldē. 

248.  683.rindkopa (skatīt iepriekš) [LDDK 09.12.2005 Nr.2-9/470-1] 

NSID 683. punktu koriăēt un tā ceturto 
apakšpunktu izteikt sekojoši: „Valsts 
pārvaldes un sociālo partneru 
administratīvās kapacitātes stiprināšana, kā 
arī labāka regulējuma principu ieviešana 
valsts pārvaldē” 

ĥemts vērā. 

 
SaskaĦošanas sanāksmē tiek panākta 
vienošanās, ka konkrētāks pasākumu 
nosaukums tiks minēts OP ietvaros. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās izteikt 683. rindkopas 4. 
apakšpunktu šādā redakcijā: 
”administratīvās kapacitātes 
stiprināšana” 

OP būs vērsta uz šādām atbalsta jomām: 

- Nodarbinātības veicināšana; 

- Izglītības attīstība; 

- Sociālā iekĜaušana; 

- administratīvās kapacitātes stiprināšana 

 

249.  683.rindkopa (skatīt iepriekš) [LDDK 09.12.2005 Nr.2-9/470-1] 

NSID 683. punktu papildināt ar jaunu 
apakšpunktu, sekojošā redakcijā: „Sociālo 
partneru stiprināšana” 

ĥemts vērā. 
 

Lūdzam skatīt iepriekšējo komentāru un 
saskaĦā ar to veiktos labojumus 
683.rindkopā. 

OP būs vērsta uz šādām atbalsta jomām: 

- Nodarbinātības veicināšana; 

- Izglītības attīstība; 

- Sociālā iekĜaušana; 

- administratīvās kapacitātes stiprināšana,  

250.  683.rindkopa (skatīt iepriekš) [NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

Priekšlikumi OP aprakstu papildināšanai: 

- Jaunā darbaspēka sagatavošana atbilstoši 
darba tirgus pieprasījumam; 

Balstoties uz pēctecības principa, turpinot 
ESF 2005. – 2006. g. finansētos darba 
tirgus pētījumus, 2007. – 2013. g. ESF 
Operacionālajā programmā jāiekĜauj 
aktivitāte 

 -- Valsts pasūtījuma sistēmas izveidošana 
darbaspēka sagatavošanai atbilstoši darba 
tirgus pieprasījumam. 

Darba tirgus pieprasījuma un izglītības 
piedāvājuma prognožu sistēmas 
izveidošana (izstrādā un uztur LM, 
piesaistot EM) 

Kā jau minēts, Izglītības attīstībai ir jābūt 

Nav Ħemts vērā. 
 

FM vērš uzmanību uz to, ka 
683.rindkopā ir norādīti vispārīgās 
atbalsta jomas, kuru ietvaros konkrētie 
veicamie pasākumi tiks norādīti 
operacionālajās programmās. 

Sk. iepriekšējo 
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šīs OP galvenajai prioritātei, tai skaitā arī 
finansējuma apjoma ziĦā.  

251.  4.1.2.1. sadaĜa „Nodarbinātības 
veicināšana” (sākot ar 684. rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam precizēt sadaĜu, parādot ietekmi 
uz līdzsvarotas attīstības veicināšanu un 
plaisas samazināšanu attīstībā starp Rīgu 
un reăioniem. 

NSID dokumenta viena no prioritātēm ir 
līdzsvarotas attīstības veidošana un plaisas 
samazināšana starp reăioniem, diemžēl 
nav redzams neviens nozīmīgs 
instruments, kas varētu to nodrošināt. 

Nav Ħemts vērā. 
 

FM vērš uzmanību uz to, ka visiem 
veicamajiem pasākumiem jebkurā 
atbalsta virzienā kā horizontāls princips 
jāievēro teritorijas līdzsvarota attīstība, 
līdz ar to tas kā īpašs princips nav jāizceĜ 
šajā sadaĜā. Savukārt konkrēti pasākumi 
tiks norādīti operacionālajās 
programmās. 

4.1.2.1. sadaĜa „Nodarbinātības veicināšana” 
(sākot ar 684. rindkopu) 

252.  687. rindkopa 
Balstoties uz iepriekšminētajiem 
dalībvalstu politikas prioritārajiem 
virzieniem un saskaĦā ar Kopienas 
stratēăiskajās vadlīnijās noteikto, 
pienācīga uzmanība jāvelta arī 
investīcijām valsts administrācijas 
kapacitātes uzlabošanā. 

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

Izteikt sekojošā redakcijā „Balstoties uz 
iepriekšminētajiem dalībvalstu politikas 
prioritārajiem virzieniem un saskaĦā ar 
Kopienas stratēăiskajās vadlīnijās 
noteikto, pienācīga uzmanība jāvelta arī 
investīcijām valsts un pašvaldību 
administrācijas kapacitātes uzlabošanā.” 

Nav Ħemts vērā. 
 

Ar terminiem “valsts pārvalde” vai 
“valsts administrācija” tiek saprastas arī 
pašvaldības, līdz ar to esošā redakcija 
ietver administratīvās kapacitātes 
stiprināšanu pašvaldībās. 

Balstoties uz iepriekšminētajiem dalībvalstu 
politikas prioritārajiem virzieniem un 
saskaĦā ar Kopienas stratēăiskajās vadlīnijās 
noteikto, pienācīga uzmanība jāvelta arī 
investīcijām valsts administrācijas 
kapacitātes uzlabošanā. 

253.  688. rindkopa 
LNLP nodarbinātības jomā ir nosauktas 
šādas prioritātes: 

- IekĜaujoša darba tirgus veicināšana; 

- Ekonomisko aktivitāšu veicināšana vāji 
attīstītos reăionos; 

- Intensīvāka nedeklarētās 
nodarbinātības problēmas risināšana un 
iedzīvotāju stimulēšana darboties 
formālajā ekonomikā. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam precizēt informāciju par prioritāro 
uzdevumu: Ekonomisko aktivitāšu 
veicināšana vāji attīstītos reăionos. 

No sadaĜā ietvertās informācijas nav 
skaidrs, kāda metodika tiks izvēlēta, lai 
nodrošinātu šo prioritāti. Vai tiks skatīts 
tikai reăionālā mērogā? Kas tiek saprasts 
ar terminu „vāji attīstīts reăions”, kāda 
metodika, rādītāji, tiks izmantoti šāda 
reăiona noteikšanai? 

Nav Ħemts vērā. 
 

Minētajā rindkopā tiek dota atsauce uz 
Latvijas Nacionālo Lisabonas 
programmu. Papildus pasākumu 
plānošanā un ieviešanā tiks ievērotas 
horizontālās prioritātes, tai skaitā, 
līdzsvarota teritorijas attīstība. 

LNLP nodarbinātības jomā ir nosauktas 
šādas prioritātes: 

- IekĜaujoša darba tirgus veicināšana; 

- Ekonomisko aktivitāšu veicināšana vāji 
attīstītos reăionos; 

- Intensīvāka nedeklarētās nodarbinātības 
problēmas risināšana un iedzīvotāju 
stimulēšana darboties formālajā ekonomikā. 

254.  692. rindkopa 
Lai risinātu augstākminētos jautājumus, 
Eiropas Sociālais fonds atbalstīs šādus 
galvenos investīciju virzienus: aktīvo 
nodarbinātības pasākumu paplašināšana, 
dažādošana un pilnveidošana, 
bezdarbnieku, jo īpaši, sociālās 

[RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

692. rindkopā precizēt sociālās atstumtības 
riska grupas papildinot tās ar pirmspensijas 
vecuma cilvēkiem, jauniešiem un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 
cilvēkiem ar atkarības problēmām; 

Nav Ħemts vērā.  
 

Soiālās atstumtības riska grupu 
uzskaitījumā ir sniegti piemēri sociālās 
atstumtības riska grupām. Tādējādi 
netiek sniegts izsmeĜošs uzskaitījums, 

Lai risinātu augstākminētos jautājumus, 
Eiropas Sociālais fonds atbalstīs šādus 
galvenos investīciju virzienus: aktīvo 
nodarbinātības pasākumu paplašināšana, 
dažādošana un pilnveidošana, bezdarbnieku, 
jo īpaši, sociālās atstumtības riska grupu, tai 
skaitā, iedzīvotāju ar vājām latviešu valodas 
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atstumtības riska grupu, tai skaitā, 
iedzīvotāju ar vājām latviešu valodas 
zināšanām, konkurētspējas darba tirgū 
uzlabošana, ekonomiskās aktivitātes 
stimulēšana vāji attīstītos reăionos, jo 
īpaši, komercdarbības un 
pašnodarbinātības veicināšana, kā arī, lai 
efektīvāk cīnītos ar nedeklarētās 
nodarbinātības problēmām, atbilstošo 
valsts institūciju un sociālo partneru 
apvienību stiprināšanā. 

kas līdztekus nozīmē to, ka atbalsts ir 
pieejams visām sociālās atstumtības 
riska grupām, ne tikai šajā rindkopā 
piemēra pēc minētajām. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē Rīgas dome nav 
pārstāvēta. 

zināšanām, konkurētspējas darba tirgū 
uzlabošana, ekonomiskās aktivitātes 
stimulēšana vāji attīstītos reăionos, jo īpaši, 
komercdarbības un pašnodarbinātības 
veicināšana, kā arī, lai efektīvāk cīnītos ar 
nedeklarētās nodarbinātības problēmām, 
atbilstošo valsts institūciju un sociālo 
partneru apvienību stiprināšanā. 

255.  4.1.2.2. sadaĜa „Izglītības attīstība” 
(sākot ar 693. rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam precizēt sadaĜu, parādot ietekmi 
uz līdzsvarotas attīstības veicināšanu un 
plaisas samazināšanu attīstībā starp Rīgu 
un reăioniem. 

NSID dokumenta viena no prioritātēm ir 
līdzsvarotas attīstības veidošana un plaisas 
samazināšana starp reăioniem, diemžēl 
nav redzams neviens nozīmīgs 
instruments, kas varētu to nodrošināt. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Visiem veicamajiem pasākumiem 
jebkurā atbalsta virzienā kā horizontāls 
princips jāievēro teritorijas līdzsvarota 
attīstība, līdz ar to tas kā īpašs princips 
nav jāizceĜ šajā sadaĜā. Savukārt konkrēti 
pasākumi tiks norādīti operacionālajās 
programmās. 

4.1.2.2. sadaĜa „Izglītības attīstība” (sākot ar 
693. rindkopu) 

256.  4.1.2.2. sadaĜa „Izglītības attīstība” 
(sākot ar 693. rindkopu) 

[Latvijas Universitāte 09.12.2005 Nr.IL-
4015/1155] 

NSID sadaĜā 4.1.2.2. Izglītības attīstība 
identificētās problēmas ir akadēmiskā 
personāla novecošanās. Varētu piebilst, ka 
notiek arī skolotāju novecošanās (skat.r-k. 
270), pie tam ir identificētas vājas 
mūžizglītības iespējas, gan ierobežotā 
finansējuma dēĜ, gan nekvalitatīva 
piedāvājuma dēĜ. (r-k.271). Saprotams, ja 
nav kvalitatīvi mācībspēki un skolotāji, tad 
izglītības kvalitāti nav iespējams pacelt, 
bez tam būtu jāievēro pēctecības princips 
ar iepriekšējo plānošanas periodu . 

ĥemts vērā. 
 

Skat. 699. rindkopas kontekstā. 

4.1.2.2. sadaĜa „Izglītības attīstība” (sākot ar 
693. rindkopu) 

257.  694. rindkopa 
Galvenās Latvijā identificētās problēmas 
izglītības jomā ir: 

- Liels skolēnu īpatsvars ar zemu 

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

Ierosinām devīto apakšpunktu izteikt 
sekojošā redakcijā: „V āji attīstīta 
neformālās izglītības sistēma, finanšu 

Nav Ħemts vērā. 
 

Daudzām šajā sadaĜā identificētajām 

Galvenās Latvijā identificētās problēmas 
izglītības jomā ir: 

- Liels skolēnu īpatsvars ar zemu 
pamatprasmju līmeni un nepietiekams 
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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; 

- Vāji attīstīta neformālās izglītības 
sistēma; 

- Nepietiekoši resursi darbam ar 
izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām. 

resursu trūkums mūžiglītības 
nodrošināšanai;” 

problēmām kā cēloni var minēt finanšu 
resursu trūkumu, tādēĜ kā īpašs (un 
galvenais) cēlonis tieši pie mūžizglītības 
tas nav minams. 

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; 

- Vāji attīstīta neformālās izglītības sistēma; 

- Nepietiekoši resursi darbam ar 
izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām. 

258.  694.rindkopa (skatīt iepriekš) [PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

Minēti neadekvāti risinājumi: 

 Punktā „Disproporcija starp vispārējās 
izglītības un profesionālās izglītības 
sniegtajām iespējām pamatskolu 
absolventiem” - šāda tēze nekur iepriekš 
neparādās, tieši pretēji – SVID analīzē 
127. lpp. norādīts, ka labi ir att īstīts 
profesionālo izglītības iestāžu tīkls, bet 
nekur nav minēts vispārējās izglītības 
iestāžu tīkls 

Punktā „Zems studējošo īpatsvars 
profesionālajā izglītībā” - vai šī ir 
problēma? ja veidojam zināšanu 
ekonomiku, augstākā izglītība (75% 
vispārējās izglītības sistēmas absolventi) 
jānodrošina ar studentiem; vai šajā 

Nav Ħemts vērā. 
 

Labi attīstīts profesionālo izglītības 
iestāžu tīkls vienlaicīgi nenozīmē to, ka 
profesionālās izglītības iestādes sniedz 
pamatskolu absolventiem tādas pašas 
iespējas kā vispārējās izglītības iestādes. 
Proti, bieži vien pamatskolas 
absolventam jāizvēlas starp mācību 
turpināšanu vāji attīstītā profesionālās 
izglītības programmā vai, piemēram, 
profesionālās izglītības iestādē ar sliktu, 
profesionālās izglītības programmai 
nepiemērotu vai novecojušu 
infrastruktūru vai mācību turpināšanu 
vidusskolā, neskatoties uz to, ka 
profesionālā izglītība, iespējams, vairāk 

Sk. iepriekšējo 



FMIzz_230106; IzziĦa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 2013.gada periodam projekts” 159

gadījumā īpaši būtu jāskatās uz citām 
valstīm – tā varētu būt mūsu 
priekšrocība 

atbilstu tā izvēlētajam dzīves ceĜam vai 
nākotnes profesijai. 

Savukārt zems studējošo īpatsvars 
profesionālajā izglītībā jāskata 
iepriekšminētā kontekstā, proti, 
salīdzinājumā ar vispārējās izglītības 
iestādēs studējošo augsto īpatsvaru, kā 
arī cēloĦiem, kādēĜ pamatskolu 
absolventi neizvēlas iekĜauties 
profesionālās izglītības programmās. 

259.  694.rindkopa (skatīt iepriekš) [PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

Aicinām iekĜaut 694. punktā minēto 
akadēmiskā personāla novecošanas 
problēmu.  

Nav Ħemts vērā. 
 

694.rindkopā ir norādītas galvenās 
problēmas un tādējādi minētais 
problēmjautājumu saraksts jau sākotnēji 
nav bijis iecerēts kā izsmeĜošs.  

Kā arī šobrīd ietvertā informācija NSID, 
kā arī citos politikas plānošanas un 
normatīvajos aktos neaizliedz finansēt 
Jūsu norādītās problēmas risināšanu. 

Sk. iepriekšējo 

260.  696. rindkopa 
LNLP izglītības attīstības jomā izvirza 
šādus prioritāros uzdevumus: 

- Pilnveidot izglītības sistēmas un 
audzēkĦu spēju pielāgoties mainīgajām 
darba tirgus prasībām; 

- Palielināt augstākās izglītības 
pieejamību un atbilstību darba tirgus 
prasībām; 

- Uzlabot visu līmeĦu izglītības 
pieejamību; 

- Samazināt no izglītības iestādēm 
atskaitīto audzēkĦu skaitu; 

- Pilnveidot mūžizglītības sistēmu. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam pārskatīt prioritāro uzdevumu - 
Samazināt no izglītības iestādēm atskaitīto 
audzēkĦu skaitu. 

No pašreizējās redakcijas nav saprotams, 
ar kādām metodēm plānots to panākt? 
Uzskatām, ka tas atbilst indikatora 
statusam. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Augsts no izglītības iestādēm atskaitīto 
studentu skaits (drop-outs) ir identificēts 
kā problēma jau patreizējā 
programmēšanas periodā un līdzšinēji ir 
uzsāktas aktivitātes no izglītības 
iestādēm atskaitīto (jo īpaši, 
profesionālās izglītības iestādēm 
atskaitīto) audzēkĦu skaita 
samazināšanai. 

LNLP izglītības attīstības jomā izvirza šādus 
prioritāros uzdevumus: 

- Pilnveidot izglītības sistēmas un audzēkĦu 
spēju pielāgoties mainīgajām darba tirgus 
prasībām; 

- Palielināt augstākās izglītības pieejamību 
un atbilstību darba tirgus prasībām; 

- Uzlabot visu līmeĦu izglītības pieejamību; 

- Samazināt no izglītības iestādēm atskaitīto 
audzēkĦu skaitu; 

- Pilnveidot mūžizglītības sistēmu. 

261.  696.rindkopa (skatīt iepriekš) [RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

Papildināt kā prioritāti izvirzot arī 
vispārizglītojošo skolu audzēkĦu 

Nav Ħemts vērā. 
 

Balstoties uz papildinātības principu, kā 

LNLP izglītības attīstības jomā izvirza šādus 
prioritāros uzdevumus: 

- Pilnveidot izglītības sistēmas un audzēkĦu 
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nodrošināšanu ar iespējām apgūt 
datorprasmes izmantojot modernas 
informācijas tehnoloăijas attiecīgi 
aprīkotos datorzinību kabinetos; 

arī Eiropas Komisijas stratēăiskajām 
vadlīnijām un jauno regulu projektos 
iekĜautajām atbalstāmajām aktivitātēm, 
atbalsts vispārizglītojošām skolām netiks 
finansēts no ESF līdzekĜiem. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē Rīgas dome nav 
pārstāvēta. 

 

 

spēju pielāgoties mainīgajām darba tirgus 
prasībām; 

- Palielināt augstākās izglītības pieejamību 
un atbilstību darba tirgus prasībām; 

- Uzlabot visu līmeĦu izglītības pieejamību; 

- Samazināt no izglītības iestādēm atskaitīto 
audzēkĦu skaitu; 

- Pilnveidot mūžizglītības sistēmu. 

262.  696.rindkopa (skatīt iepriekš) [PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

Minēti neadekvāti risinājumi: 

Punktā „Palielināt augstākās izglītības 
pieejamību un atbilstību darba tirgus 
prasībām” - mums jau ir lielākais 
studējošo skaits uz 10 tk. iedzīvotājiem 

Punktā „Uzlabot visu līmeĦu izglītības 
pieejamību” - vai iepriekšējā punktā 
minētā augstākā izglītība neattiecas uz 
šo punktu? 

Nav Ħemts vērā. 
 

Nav  sniegti konkrēti priekšlikumi teksta 
precizēšanai. 

LNLP izglītības attīstības jomā izvirza šādus 
prioritāros uzdevumus: 

- Pilnveidot izglītības sistēmas un audzēkĦu 
spēju pielāgoties mainīgajām darba tirgus 
prasībām; 

- Palielināt augstākās izglītības pieejamību 
un atbilstību darba tirgus prasībām; 

- Uzlabot visu līmeĦu izglītības pieejamību; 

- Samazināt no izglītības iestādēm atskaitīto 
audzēkĦu skaitu; 

- Pilnveidot mūžizglītības sistēmu. 

263.  698. rindkopa 
Izglītības jomā galvenos politikas 
attīstības virzienus Latvijā nosaka 
Izglītības attīstības koncepcija 2006.-
2009.gadam, kas balstās uz Augstākās 
izglītības, zinātnes un tehnoloăiju 
attīstības vadlīnijās 2000.-2010.gadam, 
Eiropas Komisijas Mūžizglītības 
memorandā un citos stratēăiskos Eiropas 
un Latvijas līmeĦa dokumentos noteikto. 
Izglītības attīstības galvenais mērėis 
Latvijā ir veidot sabalansētu izglītības 
sistēmu, kas nodrošina uz zināšanām 
balstītas, demokrātiskas un sociāli 
integrētas sabiedrības veidošanos mūža 
garumā, sekmē Latvijas iedzīvotāju un 
tautsaimniecības konkurētspēju, 

[PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

Vai Izglītības attīstības koncepcija 2006.-
2009.gadam ir apstiprināta? 

Nav Ħemts vērā. 
 

Lai arī Izglītības attīstības koncepcija 
2006.-2009.gadam patreiz atrodas 
izstrādes stadijā, tā balstās uz vairākiem 
stratēăiskiem dokumentiem, tādēĜ uz to 
var balstīties, spriežot par valsts 
galvenajiem izglītības politikas attīstības 
virzieniem. 

Izglītības jomā galvenos politikas attīstības 
virzienus Latvijā nosaka Izglītības attīstības 
koncepcija 2006.-2009.gadam, kas balstās uz 
Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloăiju 
attīstības vadlīnijās 2000.-2010.gadam, 
Eiropas Komisijas Mūžizglītības memorandā 
un citos stratēăiskos Eiropas un Latvijas 
līmeĦa dokumentos noteikto. Izglītības 
attīstības galvenais mērėis Latvijā ir veidot 
sabalansētu izglītības sistēmu, kas nodrošina 
uz zināšanām balstītas, demokrātiskas un 
sociāli integrētas sabiedrības veidošanos 
mūža garumā, sekmē Latvijas iedzīvotāju un 
tautsaimniecības konkurētspēju, iekĜaujoties 
Eiropas izglītības telpā, tomēr līdztekus 
saglabājot un attīstot Latvijai raksturīgās 
kultūras vērtības. 
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iekĜaujoties Eiropas izglītības telpā, 
tomēr līdztekus saglabājot un attīstot 
Latvijai raksturīgās kultūras vērtības. 

264.  699. rindkopa 
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. 

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

Izteikt sekojošā redakcijā: „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 un 
mācību bāzes uzlabošana, pedagoăiskās 
un sociālās 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.” 

Nav Ħemts vērā. 
 

Mācību bāzes uzlabošana paredzēta 
ERAF ietvaros. Sociālā korekcija 
attiecas uz pieaugušajiem, uz izglītības 
jomu attiecas pedagoăiskā korekcija.  

 

SaksaĦošanas sanāksmes diskusijā IzM 
uzsver, ka vēlas, lai tekstā paliek arī 
mēcību aprīkojums, jo tas ietvertu t.s. 
”small scale machinery”.  Pēc ilgstošas 
diskusijas tika panākta vienošanās, ka 
tiek saskaĦota esošā redakcija un 
turpmāka detalizācijas pakāpe notiks OP 
ietvaros. 

 

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. 

265.  699.rindkopa (skatīt iepriekš) [NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

Mācību programmu uzlabošana: Profesiju 
(izglītības) standartu izstrādāšana - iesaistīt 
profesijas standartu izstrādē konsultantus, 
kuri Ĝoti labi pārzina attiecīgo nozari, 
tehnoloăijas, kā arī apmācību procesu – kā 
jāorganizē prasmju un zināšanu ieguvi 
atbilstoši izglītības līmeĦiem. Lai šo darbu 
veiktu kvalitatīvi, IZM būtu jāpalielina 
finansējuma norma viena profesiju 
standarta izstrādei, un šo standartu izstrādi 
var līdzfinansēt no ESF.  

- motivēti un prasmīgi (kvalificēti, 
apmācīti) pedagogi.  

- Profesionālās orientācijas sistēmas 

Nav Ħemts vērā. 
 

Jautājumi par likmēm un ekspertu 
kritērijiem tiks atrunāti vadlīnijās, nevis 
NSID. 

NSID nav paredzēts definēt aktivitāšu 
nosaukumus, tas notiks OP līmenī. 

 

 

 

 

 

 

 

Sk. iepriekšējo 
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pilnveidošana (IZM, PKIVA)  

- Augstākās izglītības piedāvājuma darba 
tirgum pilnveidošana. 

Pamatojoties uz pēctecības principu, ir 
jāturpina programma augstākās izglītības 
mācību programmu kvalitātes uzlabošanai, 
prakses vietu izveidošanai uzĦēmumos, 
viesprofesoru piesaistei. . 

Darba grupa īpaši uzsver nepieciešamību 
jauniešos radīt interesi par dabas -un 
inženierzinātĦu apguvi. Ar ESF atbalstu 
jāizstrādā un jārealizē plaša apjoma 
marketinga kampaĦa, lai veicinātu 
jauniešu potenciālo orientāciju uz 
inženierzinātnēm un dabas zinātnēm. Ir 
jāapzina situācija darba tirgū, jāparāda 
jauniešiem iespējas nākotnē strādāt 
inženiernozarēs, kā arī jāpopularizē 
jauniešu vidū sapratne, ka sekmīgam 
darbam nākotnē būs nepieciešamas 
matemātikas, fizikas, ėīmijas bioloăijas un 
citu dabaszinātĦu zināšanas. Nepieciešams 
no ESF  līdzfinansēt 50% - 70% apmērā 
nozaru asociāciju pasākumus, kuri vērsti 
uz nozaru publicitātes veicināšanu, 
darbaspēka kvalitātes uzlabošanas 
veicināšanu 

Jāatbalsta interešu pulciĦu darbība jaunāko 
klašu audzēkĦiem tehniskos novirzienos. 
Nepieciešams gan finansiāls atbalsts, gan 
organizatorisks darbs, lai ieinteresētu 
pašvaldības sniegt savu atbalstu. 

- Ekonomiski aktīvo cilvēku kvalifikācijas 
pilnveidošana. Pieaugušo un mūža 
izglītība.  

Aktivit ātes rīcības virziena 1.2. realizācijai 

-- Bezdarbnieku pārkvalifikācijas 
pasākumi, lai sagatavotu kvalificētus darba 
Ħēmējus saskaĦā ar darba tirgus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attiecas uz OP nodarbinātības daĜu.  
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pieprasījumu.  

-- Palielināt pieaugušo mūžizglītības 
pieejamību,  

- īpaši uzsvars uz tālākizglītības 
pieejamību pieaugušajiem, uz iespēju 
apgūt uzĦēmējdarbības uzsākšanas 
iemaĦas - mārketinga prasmes, uzĦēmuma 
vadības prasmes u.c.  

- uzĦēmējdarbības motivācijas programma 
augstskolās, kur iesaistīti studenti, 
mācībspēki, inženieri, pētnieki, u.c. Šādā 
programmā cilvēkiem ar biznesa idejām 
tiek piedāvāta iespēja saĦemt zināšanas 
padziĜināta kursa vai pašmācības ceĜā, 
izmantojot mentoru un pašmācības moduĜu 
iespējas. Radītie biznesa ideju apraksti, 
mārketinga plāni un biznesa plāni tiek 
izvērtēti konkursu ceĜā un labākie 
apbalvoti.  

- Biznesa kreativitātes semināri – 
„siltumnīcas” tipa pasākumi ar mērėi 
rosināt jaunu biznesa ideju, tehnoloăiju un 
produktu izstrādi. 

-- Stimulēt un atbalstīt esošo uzĦēmumu 
darbaspēka specifiskās apmācības.  

Valsts atbalsta programmas uzĦēmumu 
īpašnieku, vadītāju un darbinieku prasmju 
uzlabošanai un konkurētspējas celšanai, 
piem., VAP „Atbalsts darbaspēka 
apmācībām”, Eksporta prasmju, zīmolu 
attīstīšanas apmācības programmas, kā arī 
citas esošā darbaspēka apmācības 
programmas (VAP izstrādā LIAA). 
Pamatojoties uz pēctecības principu, ir 
jāizvērtē esošo VAP realizācija, nākošajā 
plānošanas periodā jāatvieglo uzĦēmējiem 
atbalsta saĦemšana no šīs VAP.  

-- Darbaspēka mobilitātes un migrācijas 
problēmu risināšana:  
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266.  699.rindkopa (skatīt iepriekš) [Kuldīgas rajona padome 09.12.2005] 

Paredzēt arī mācību prakšu un 
tālākizglītības atbalstu spējīgākajiem 
vispārizglītojošo skolu audzēkĦiem. 

ĥemts vērā. 
Prakse un tālākizglītība nav vispārējās 
izglītības skolu atbalsts. 

Iespēju paredz NSID esošā redakcija. 

Tomēr saskaĦošanas sanāksmē IzM 
norādīja priekšlikums ir atbalstāms. 
ĥemot vērā, ka tas ir OP līmenis, IzM 
piedāvās papildinātu šī panta redakciju. 
Kā arī papldinās situācijas analīzes 
sadaĜu ar ”māceklību”. 

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 un mācību bāzes uzlabošana, 
pedagoăiskās un sociālās 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. 

267.  699.rindkopa (skatīt iepriekš) [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Starp galvenajiem investīciju virzieniem 
izglītības attīstībā jāiekĜauj arī 
„tautsaimniecību attīstošas augstākās 
izglītības, pētniecības un ražošanas sektora 
sadarbības veicināšana” tautsaimniecības 
attīstībai pielāgošana. 

Viens no būtiskākajiem 
priekšnosacījumiem veiksmīgas 
tautsaimniecības attīstībai ir inovāciju 
attīstība, ko var nodrošināt valstī 
pieejamās izglītības un zināšanu 
kapacitātes izmantošana - zināšanu 
pārnese tautsaimniecībai svarīgās jomās no 
sabiedrisko sektoru uz privāto sektoru. 
Tādējādi svarīgi ir atbalstīt pasākumus, kas 
veicina šo zināšanu pārnesi un to racionālu 
izmantošanu. 

Nepieciešams paredzēt arī mācību prakšu 
un tālākizglītības atbalsts spējīgākajiem 
vispārizglītojošo skolu audzēkĦiem. 

Šādi pasākumi sekmēs sadarbību starp 
uzĦēmējiem un izglītības iestādēm, 

Nav Ħemts vērā. 
 

Šāda veida aktivitātes tiks atbalstītas 
operacionālās programmas 
“UzĦēmējdarbība un inovācijas” 
ietvaros. 

 

 

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 un mācību bāzes uzlabošana, 
pedagoăiskās un sociālās 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. 
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veicinās audzēkĦu palikšanu reăionā pēc 
izglītības apgūšanas, palielinot 
uzĦēmējdarbības potenciālu. 

268.  699.rindkopa (skatīt iepriekš) [Latvijas Universitāte 09.12.2005 Nr.IL-
4015/1155] 

R-k. 699 būtu jāpapildina ar atbalsta 
virzieniem: 

- Pasākumi augstskolu akadēmiskā 
personāla atjaunošanai un kvalifikācijas 
celšanai, turpinot 2004. – 2006. gadā 
uzsāktās ESF programmas doktorantu 
sagatavošanai, paplašinot tās arī uz 
medicīnas, tiesībzinātĦu un 
uzĦēmējdarbības vadības nozarēm. 
Turpināt citas ESF programmas mācību 
satura uzlabošanai un augstskolu 
pasniedzēju kvalifikācijas celšanai. 

Inovāciju un tehnoloăiju pārneses procesa 
vadīšanai ir svarīgi, ka Latvijā tiktu 
sagatavoti ne tikai tehniskie nozaru 
speciālisti, bet arī juristi, kuri spēj strādāt 
ar intelektuālā īpašuma jautājumiem, kā arī 
menedžeri inovāciju procesa vadīšanai. 

- atbalsts augsta līmeĦa ārvalstu 
viesprofesoru iesaistīšanai universitāšu 
darbā uz vidēju termiĦu (1 – 3 gadi) 

- Pasākumi skolotāju kontingenta 
atjaunošanai un kvalifikācijas celšanai 

- Atbalsta virzienu „profesionālās 
orientācijas sistēmas pilnveidošana” 
ieteicams papildināt ar ”un izveidot 
karjeras attīstības atbalsta sistēmu valstī” 

DaĜēji  Ħemts vērā. 
 

699.rindkopā ir norādīti galvenie atbalsta 
virzieni, kuru ietvaros jau patreiz ir 
iespējams veikt Jūsu norādītos 
pasākumus. Detalizētāks apraksts, kā arī 
konkrētas aktivitātes tiks norādītas 
attiecīgajā operacionālajā programmā. 
Attiecībā uz atbalsta sniegšanu sociālo 
zinātnes programmām, saskaĦā ar 
Eiropas Komisijas stratēăiskajām 
vadlīnijām un jauno regulu projektos 
iekĜautajām atbalstāmajām aktivitātēm, 
ESF līdzfinansē pasākumus, kas veicina 
dabaszinātĦu, inženierzinātĦu attīstību. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka rindkopa tiks papildināta 
ar ”pedagogiem”. Savukārt, pārējais 
tiks iekĜauts OP ietvaros.  

IzM precizēs redakciju. 

 

 

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 un mācību bāzes uzlabošana, 
pedagoăiskās un sociālās 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. 

269.  699.rindkopa (skatīt iepriekš) [RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

Papildināt ar profesionālo izglītības 
programmu pilnveidošanu atbilstoši darba 
tirgus prasībām; 

Nav Ħemts vērā. 
 

699.rindkopā ir norādīti galvenie atbalsta 
virzieni, kuru ietvaros jau patreiz ir 
iespējams veikt Jūsu norādītos 
pasākumus. Detalizētāks apraksts, kā arī 

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 
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konkrētas aktivitātes tiks norādītas 
attiecīgajā operacionālajā programmā. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē Rīgsas dome 
nav pārstāvēta. 

prestiža celšana un mācību bāzes uzlabošana, 
pedagoăiskās un sociālās 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. 

270.  699.rindkopa (skatīt iepriekš) [PreiĜu novada dome 13.12.2005] 

Neadekvāti risinājumi – punktā 
„inženierzinātĦu, dabas zinātĦu, medicīnas 
un citu Latvijas attīstībai nepieciešamo 
izglītības virzienu prestiža celšana” - 
prestiža celšana – investīciju virziens? 

Nav Ħemts vērā. 
 

NSID kontekstā par investīciju 
virzieniem tiek saukta no SF 
līdzfinansētā pasākumu grupa. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē PreiĜu novada 
dome nav pārstāvēta. 

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 un mācību bāzes uzlabošana, 
pedagoăiskās un sociālās 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. 

271.  4.1.2.3. sadaĜa „Sociālā iekĜaušana” 
(sākot ar 700. rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam precizēt sadaĜu, parādot ietekmi 
uz līdzsvarotas attīstības veicināšanu un 
plaisas samazināšanu attīstībā starp Rīgu 
un reăioniem. 

NSID dokumenta viena no prioritātēm ir 
līdzsvarotas attīstības veidošana un plaisas 
samazināšana starp reăioniem, diemžēl 
nav redzams neviens nozīmīgs 
instruments, kas varētu to nodrošināt. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Visiem veicamajiem pasākumiem 
jebkurā atbalsta virzienā kā horizontāls 
princips jāievēro teritorijas līdzsvarota 
attīstība, līdz ar to tas kā īpašs princips 
nav jāizceĜ šajā sadaĜā. Savukārt konkrēti 
pasākumi tiks norādīti operacionālajās 
programmās. 

4.1.2.3. sadaĜa „Sociālā iekĜaušana” (sākot ar 
700. rindkopu) 

272.  703. rindkopa 
LNLP sociālās iekĜaušanas jomā izvirza 
šādas prioritātes: 

- IekĜaujoša darba tirgus veicināšana, lai 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam precizēt informāciju par prioritāro 
uzdevumu: Ekonomisko aktivitāšu 
veicināšana vāji attīstītos reăionos. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Minētajā rindkopā tiek dota atsauce uz 
Latvijas Nacionālo Lisabonas 

LNLP sociālās iekĜaušanas jomā izvirza 
šādas prioritātes: 

- IekĜaujoša darba tirgus veicināšana, lai 
uzlabotu bezdarbnieku, jo īpaši sociālās 
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uzlabotu bezdarbnieku, jo īpaši sociālās 
atstumtības riska grupu, konkurētspēju 
darba tirgū; 

- Ekonomisko aktivitāšu veicināšana vāji 
attīstītos reăionos. 

No sadaĜā ietvertās informācijas nav 
skaidrs, kāda metodika tiks izvēlēta, lai 
nodrošinātu šo prioritāti. Vai tiks skatīts 
tikai reăionālā mērogā? Kas tiek saprasts 
ar terminu „vāji attīstīts reăions”, kāda 
metodika, rādītāji, tiks izmantoti šāda 
reăiona noteikšanai? 

programmu. Līdz ar to šo tekstu var 
komentēt tikai attiecībā uz atbilstību 
LNPL. Papildus - pasākumu plānošanā 
un ieviešanā tiks ievērotas horizontālās 
prioritātes, tai skaitā, līdzsvarota 
teritorijas attīstība. 

 

atstumtības riska grupu, konkurētspēju darba 
tirgū; 

- Ekonomisko aktivitāšu veicināšana vāji 
attīstītos reăionos. 

273.  4.1.2.4.  sadaĜa „Administratīvās 
kapacitātes stiprināšana un labāka 
regulējuma principu ieviešana valsts 
pārvaldē” (sākot ar 707.rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām pilnveidot sadaĜu, papildinot to 
ar kapacitātes stiprināšanu pašvaldībām. 

Akcents ir tikai uz valsts pārvaldi. Nav 
neviena pasākuma, kas celtu pašvaldību, 
reăionālo institūciju kapacitāti, lai gan šo 
institūciju loma ES fondu apguvē ir 
būtiska. Ir jāparedz aktivitāšu kopums, kas 
celtu pašvaldību un reăionālo institūciju 
kapacitāti, kā arī sniegtu atbalstu projektu 
pieteikumu sagatavotājiem. Investīcijas 
tikai valsts pārvaldes kapacitātes celšanā 
nedos būtiskus uzlabojumus struktūrfondu 
apguvē arī nākamajā periodā, kas turpinās 
izraisīt ekonomisko plaisu starp reăioniem 
un to iekšienē. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Ar terminu “valsts pārvalde” tiek 
saprastas arī pašvaldības, līdz ar to esošā 
redakcija ietver administratīvās 
kapacitātes stiprināšanu pašvaldībās. 

 

Sk. 70. priekšlikumu. 

4.1.2.4.  sadaĜa „Administratīvās kapacitātes 
stiprināšana un labāka regulējuma principu 
ieviešana valsts pārvaldē” (sākot ar 
707.rindkopu) 

274.  4.1.2.4.  sadaĜa „Administratīvās 
kapacitātes stiprināšana un labāka 
regulējuma principu ieviešana valsts 
pārvaldē”  

[LDDK 09.12.2005 Nr.2-9/470-1] 

Izmainīt NSID 4.1.2.4. virsrakstu atbilstoši 
ierosinātajām izmaiĦām NSID 683. 
punktā, attiecīgi izteikt NSID 4.1.2.4. 
sekojošā redakcijā: „Valsts pārvaldes un 
sociālo partneru administratīvās 
kapacitātes stiprināšana, kā arī labāka 
regulējuma principu ieviešana valsts 
pārvaldē” 

ĥemts vērā. 4.1.2.4.  sadaĜa „ Valsts pārvaldes un 
sociālo partneru administratīvās kapacitātes 
stiprināšana, kā arī labāka regulējuma 
principu ieviešana valsts pārvaldē”  

275.  4.1.2.4.  sadaĜa „Administratīvās 
kapacitātes stiprināšana un labāka 
regulējuma principu ieviešana valsts 
pārvaldē” (sākot ar 707.rindkopu) 

[NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

Patlaban izskatāmajā NSID variantā 
pielietota sekojoša metodoloăija: tiek 
veikta problēmu analīze, un pamatojoties 
uz to, tiek noteiktas prioritātes, kurās 

Nav Ħemts vērā. 
 

Šāda, visnotaĜ atbalstāma iniciatīva, 
netiek aizliegta jau esošā 4.1.2.4.sadaĜas 
apraksta ietvaros, tādēĜ īpaši nav 
izceĜama, Ħemot vērā arī to, ka 

4.1.2.4.  sadaĜa „Administratīvās kapacitātes 
stiprināšana un labāka regulējuma principu 
ieviešana valsts pārvaldē” (sākot ar 
707.rindkopu) 
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iejaukties ar ESF un ERAF līdzekĜiem. 
Tomēr pilnīgi nemaz netiek izmantota otra 
pieejamā metodoloăija – identificēt tās 
jomas, kurās ieguldot ESF un ERAF 
līdzekĜus, varētu sasniegt visstraujāko 
iespējamo ekonomisko izaugsmi. 
Iespējams, šajās jomās arī patlaban nav 
nekādu problēmu vai tirgus nepilnību, un 
tādēĜ, iespējams, tās nemaz netiks 
atbalstītas no SF līdzekĜiem. 

Darba grupa uzskata, ka nepieciešams 
izveidot pastāvīgu valsts attīstības 
plānošanas sistēmu pie Ekonomikas 
ministrijas vai LIAA, nodrošinot lēmumu 
pēctecību. Nepieciešams plānu 
realizēšanas monitorings. Lai nodrošinātu 
valsts veiksmīgu attīstību turpmākajos 
plānošanas periodos, nepieciešama 
ilgtermiĦa stratēăijas plānu izstrāde 
(foresight metode). Šādas plānošanas 
sistēmas izveide būtu jāparedz sadaĜā 6.1. 
„ Struktūrfondu un kohēzijas fonda 
vispārējais vadības ietvars” vai citās 
sadaĜās, kuras veltītas administratīvās 
kapacitātes palielināšanai. 

4.1.2.4.sadaĜā ir sniegts vispārīgs ieskats 
veicamajos pasākumos. Sīkāks veicamo 
pasākumu apraksts tiks sniegts 
operacionālajā programmā. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē tiek panākta 
piekrišana FM viedoklim, ar atrunu, ka 
EM to iestrādās administratīvās 
kapacitātes OP ietvaros. 

276.  707. rindkopa 
Administratīvās kapacitātes stiprināšana 
ir svarīgs priekšnoteikums valsts 
pārvaldes stabilai, līdzsvarotai un 
mērėtiecīgai attīstībai, valsts pārvaldes 
un sabiedrisko pakalpojumu institūciju 
administratīvo funkciju efektivitātes 
paaugstināšanai un tādējādi – labas 
pārvaldības mērėa sasniegšanai, kas 
veicinās arī labāka regulējuma principu 
piemērošanu valsts pārvaldē, līdz ar to 
nodrošinot efektīvāku attīstības politiku. 

[LDDK 09.12.2005 Nr.2-9/470-1] 

Papildināt NSID 707. punktu ar sekojošu 
redakciju: „...svarīgs priekšnoteikums 
valsts pārvaldes un sociālo partneru 
stabilai, līdzsvarotai un...” 

ĥemts vērā. 
 

 

Administratīvās kapacitātes stiprināšana ir 
svarīgs priekšnoteikums svarīgs 
priekšnoteikums valsts pārvaldes un sociālo 
partneru stabilai, līdzsvarotai un mērėtiecīgai 
attīstībai, valsts pārvaldes un sabiedrisko 
pakalpojumu institūciju administratīvo 
funkciju efektivitātes paaugstināšanai un 
tādējādi – labas pārvaldības mērėa 
sasniegšanai, kas veicinās arī labāka 
regulējuma principu piemērošanu valsts 
pārvaldē, līdz ar to nodrošinot efektīvāku 
attīstības politiku. 

277.  708. rindkopa 
Balstoties uz līdzšinējās situācijas analīzi 
valsts pārvaldes administratīvās 

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

ĥemot vērā 558.-577. rindkopā 
atspoguĜoto, papildināt identificētās 

Nav Ħemts vērā. 
 

Balstoties uz līdzšinējās situācijas analīzi 
valsts pārvaldes administratīvās kapacitātes 
un pārvaldības jomā, kā galvenās problēmas 
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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;  

- Nepietiekoša valsts pārvaldes (valsts un 
pašvaldību līmeĦa) iestāžu un augstskolu 
sadarbība. 

problēmas akcentējot, ka tās attiecas gan 
uz tiešo, gan pastarpināto valsts pārvaldi, 
šādi papildinot tekstu „ ..balstoties uz 
līdzšinējās situācijas analīzi valsts 
pārvaldes (valsts un pašvaldības līmeĦa) 
administratīvās kapacitātes un pārvaldības 
jomā.. „ 

Ar terminu “valsts pārvalde” tiek 
saprastas arī pašvaldības, līdz ar to esošā 
redakcija ietver administratīvās 
kapacitātes stiprināšanu pašvaldībās. 

Sk. 70. priekšlikumu. 

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;  

- Nepietiekoša valsts pārvaldes (valsts un 
pašvaldību līmeĦa) iestāžu un augstskolu 
sadarbība. 

278.  713.rindkopa 

Lai risinātu augstākminētos jautājumus, 
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 

[Kuldīgas rajona padome 09.12.2005] 

Ierosinām pilnveidot sadaĜu, papildinot to 
ar kapacitātes stiprināšanu pašvaldībām 
(piemēram, pašvaldību kapacitāte 
uzĦēmējdarbības atbalstam). Akcents ir 
tikai uz valsts pārvaldi. Nav neviena 
pasākuma, kas celtu pašvaldību, reăionālo 
institūciju kapacitāti, lai gan šo institūciju 
loma ES fondu apguvē ir būtiska. 
Investīcijas tikai valsts pārvaldes 
kapacitātes celšanā nedos būtiskus 
uzlabojumus struktūrfondu apguvē arī 
nākamajā periodā, kas turpinās izraisīt 
ekonomisko plaisu starp Rīgu un 
reăioniem. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Ar terminu “valsts pārvalde” tiek 
saprastas arī pašvaldības, līdz ar to esošā 
redakcija ietver administratīvās 
kapacitātes stiprināšanu pašvaldībās. 

Sk. 70. priekšlikumu. 

Lai risinātu augstākminētos jautājumus, 
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 
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. 
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ietekmes izvērtēšanas pilnveidošanā. 

279.  713.rindkopa (skatīt iepriekš) [LDDK 09.12.2005 Nr.2-9/470-1] 

Papildināt NSID ar jaunu punktu 4.1.2.5., 
izsakot to sekojošā redakcijā „Sociālā 
dialoga stiprināšana un sociālās 
partnerības principa īstenošana” 

Nav Ħemts vērā. 
 

713.rindkopā ir minēti galvenie atbalsta 
virzieni, kuru ietvaros jau šobrīd var 
atbalstīt Jūsu norādītos pasākumus (skat. 
norādi 713.rindkopā uz sadarbību ar 
sociālajiem partneriem).  

 

SaskaĦošanas sanāksmē LDDK 
pārstāvis nav pārstāvēts. 

Lai risinātu augstākminētos jautājumus, 
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 
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. 

280.  713.rindkopa (skatīt iepriekš) [LDDK 09.12.2005 Nr.2-9/470-1] 

Papildināt NSID jauno punktu 4.1.2.5. ar 
jaunu punktu: 

714. „Sociālā dialoga stiprināšana un 
sociālās partnerības principa 
nostiprināšana ir svarīgs priekšnoteikums 
valsts ekonomikas un tautsaimniecības 
stabilai, līdzsvarotai un mērėtiecīgai 
attīstībai. Iedzīvotāju apvienošanās 
nevalstiskajās organizācijās un aktīva 
darbība tajās ir demokrātiskas sabiedrības 
pamatā. Sabiedriskās organizācijas pauž 
plašākai sabiedrībai savus mērėus un 
cenšas sabiedrību ieinteresēt par tiem 
diskutēt, kā arī panākt, lai valsts varas 
institūcijas tos Ħemtu vērā. Darba devēji 
un darbinieki, iegūstot zināšanas un 
pieredzi, sasniedzot augstāku organizētības 
pakāpi, izmantojot dažādas organizācijas, 
cenšas panākt savu mērėus. Līdzdalība 
darba devēju vai darba Ħēmēju 
organizācijās ir viens no efektīvākajiem 

Nav Ħemts vērā.  
 

713.rindkopā ir minēti galvenie atbalsta 
virzieni, kuru ietvaros jau šobrīd var 
atbalstīt Jūsu norādītos pasākumus (skat. 
norādi 713.rindkopā uz sadarbību ar 
sociālajiem partneriem). 

 

SaskaĦošanas sanāksmē LDDK 
pārstāvis nav pārstāvēts. 

 

Sk. iepriekšējo 
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veidiem, kā ekonomiski aktīvie Latvijas 
iedzīvotāji var panākt savu interešu 
pārstāvību un aizstāvību. Sociālie partneri 
vienojas, saskaĦojot savas intereses, 
veicina visas sabiedrības labklājību, 
stiprinot sociālo saliedētību un stabilitāti, 
bez kuras Eiropas Savienībā nevar iztikt. 
Šajā procesā Ĝoti svarīgi ir solidaritātes un 
komunikācijas mehānismi.  

715. Balstoties uz līdzšinējo situācijas 
analīzi sociālā dialoga stiprināšana un 
sociālās partnerības principa 
nostiprināšanā, kā galvenās problēmas ir 
identificējamas: 

- nacionālajā līmenī sociālais dialogs vēl 
nenorisinās visās nozarēs; 

- reăionālajā līmenī sociālais dialogs ir 
fragmentārs; nepietiekama konsultāciju 
attīstība reăiona un nozaru līmenī, jo 
reăionos ir tikai atsevišėu darba devēju un 
arodbiedrību organizāciju struktūras;  

- līdz šim nepietiekami sekmīga sociālo 
partneru apvienošanās reăionu un nozaru 
līmenī;  

- nepietiekama divpusējā sociālā dialoga 
attīstība uzĦēmumu līmenī – paplašināt 
darba devēju un darbinieku zināšanas par 
darba koplīgumu slēgšanu, darba strīdu 
mierīgu izšėiršanu vai risināšanu, 
palielinātu iesaistīto pušu administratīvo 
un organizatorisko potenciālu, pilnveidot 
pārrunu procedūru.  

716. Kopienas stratēăiskās vadlīnijas 
paredz pilsoniskās līdzdalības veicināšanu 
un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu 
projektu izstrādē un atbalsta sniegšanu 
sociālajiem partneriem.  

717. Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula par Eiropas Sociālo fondu 5. pants 



FMIzz_230106; IzziĦa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 2013.gada periodam projekts” 172

paredz konverăences mērėi vismaz 2% no 
ESF resursiem piešėirt kapacitātes 
palielināšanai un sociālo partneru kopīgu 
pasākumu īstenošanai, sevišėi saistībā ar 
darbaspēka un uzĦēmumu piemērošanās 
spēju veicināšanu 

717. Sociālā dialoga un partneru 
stiprināšana ir viens no Latvijas Nacionālā 
Lisabonas programma stūrakmeĦiem, kas 
paredz plašu uzdevumu klāstu, kā stiprināt 
sociālo partneru lomu.  

718. Nacionālais attīstības plāna (2007.-
2012. gadam) paredz sociālo dialogu, kā 
interešu līdzsvarošanas modeli, kas 
nodrošina sociālo stabilitāti valstī; - tas ir 
konsultāciju mehānismu, kurā piedalās 
valdība, darba devēji un arodbiedrības. 

720. Lai risinātu augstākminētās 
problēmas, ESF investēs šādos galvenajos 
atbalsta virzienos: sociālo partneru 
sadarbības uzlabošanā, sociālā dialoga 
veicināšanu nacionālajā līmenī, tā 
paplašināšanu, lai tas aptvertu visas 
nozares; konsultāciju attīstību reăiona un 
nozaru līmenī; divpusējā dialoga attīstību 
uzĦēmumu līmenī, paplašinot darba devēju 
un darbinieku zināšanas par darba 
koplīgumu slēgšanu, darba strīdu mierīgu 
izšėiršanu vai risināšanu. 

281.  713.rindkopa (skatīt iepriekš) [LDDK 09.12.2005 Nr.2-9/470-1] 

Papildināt NSID 713. punktu „...valsts 
pārvaldes iestāžu, sociālo partneru un 
augstskolu sadarbības uzlabošanā, tai 
skaitā...” 

ĥemts vērā. Lai risinātu augstākminētos jautājumus, 
Eiropas Sociālais fonds investēs šādos 
galvenajos atbalsta virzienos: valsts 
pārvaldes iestāžu, sociālo partneru 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 veicināšanā, vienotas personāla 
vadības sistēmas izstrādē un ieviešanā, 
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administratīvo šėēršĜu izvērtēšanā un 
novēršanā, kvalitātes vadības sistēmas 
ieviešanā, publisko pakalpojumu pieejamības 
un kvalitātes veicināšanā, kā arī politikas 
veidošanas, ieviešanas un ietekmes 
izvērtēšanas pilnveidošanā. 

282.  715. rindkopa 
Operacionālajai programmai pieejamais 
finansējums sastāda 10% no kopējā 
pieejamā finansējuma NSID ietvaros. 

[LDDK 09.12.2005 Nr.2-9/470-1] 

Koriăēt NSID 715. punktu: „...pieejamais 
finansējums sastāda 15% no kopējā...” 

Nav Ħemts vērā.  
 

Sk. pamatojumu IzziĦas punktos pie 
vispārējiem komentāriem.  

 

SaskaĦošanas sanāksmē LDDK 
pārstāvis nav pārstāvēts. 

Operacionālajai programmai pieejamais 
finansējums sastāda 10% no kopējā pieejamā 
finansējuma NSID ietvaros. 

283.  716. rindkopa 
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. 

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

ĥemot vērā, ka RAPLM nākamajā 
programmēšanas periodā ir paredzējis 
sniegt atbalstu administratīvās un 
plānošanas kapacitātes stiprināšanai 
reăionālajās un vietējās pārvaldes 
institūcijās, lūdzam noteikt RAPLM kā 
vienu no atbildīgajām institūcijām par 
cilvēkresursu un nodarbinātības OP 
īstenošanu. 

Nav Ħemts vērā.  
FM uzskata par lietderīgu paturēt 
struktūru, kur par vienu pasākumu ir 
atbildīga viena ministrija. RAPLM 
pastāv iespēja līdzdarboties ESF OP. 

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. 

284.  4.2.sadaĜa (sākot ar 717. rindkopu) [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam precizēt sadaĜu, parādot ietekmi 
uz līdzsvarotas attīstības veicināšanu un 
plaisas samazināšanu attīstībā starp Rīgu 
un reăioniem. 

NSID dokumenta viena no prioritātēm ir 
līdzsvarotas attīstības veidošana un plaisas 
samazināšana starp reăioniem, diemžēl 
nav redzams neviens nozīmīgs 
instruments, kas varētu to nodrošināt. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Minētajā rindkopā tiek dota atsauce uz 
Latvijas Nacionālo Lisabonas 
programmu. Līdz ar to šo tekstu var 
komentēt tikai attiecībā uz atbilstību 
LNLP. Papildus jānorāda, ka pasākumu 
plānošanā un ieviešanā tiks ievērotas 
horizontālās prioritātes, tai skaitā, 
līdzsvarota teritorijas attīstība. 

Sk. NSID tekstu. 

285.  722. rindkopa 
OP darbība tiks veikta divos investīciju 
virzienos: 

- Inovāciju un zinātnes potenciāla 

[NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

Priekšlikumi OP aprakstu papildināšanai: 

Zināšanu ekonomikas un inovāciju 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē tiek panākta 
vienošanās, ka šis priekšlikums nav 

OP darbība tiks veikta divos investīciju 
virzienos: 

- Inovāciju un zinātnes potenciāla attīstība; 
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attīstība; 

- UzĦēmējdarbības veicināšana. 

attīstībai darba grupa iesaka realizēt 
sekojošus pasākumus, līdzfinansējot tos ar 
ERAF atbalsta palīdzību:  

- Pielietojamās zinātnes komercializācija 
un tehnoloăiju pārnese. 

Programma privātā finansējuma lielākai 
iesaistīšanai pielietojamo pētījumu 
realizācijai zinātnē.  

Pasākumi 2.2. realizācijai 

-- Kompetences (lietpratības) (ekselences) 
centru veidošanas programma. 

Kompetences centru programma paredz 
stimulēt pētnieku – industrijas sadarbību. 
Programma tiek veidota konkursa kārtībā, 
aizvietojot patreizējo valsts pētījumu 
programmu un nodrošinot pietiekamu 
finansējumu grantu veidā pielietojamās 
pētniecības grupām Latvijas prioritārajās 
tehnoloăiju nozarēs ar obligāto nosacījumu 
par industrijas aktīvu un finansiālu 
līdzdalību kooperatīvas sadarbības formā. 
Kā apakšmērėis - Zinātnes – industriālo 
klasteru veidošana ar kopīgu lēmumu 
pieĦemšanas mehānismu. Industrijas 
līdzdalība finansējumā neliela - aptuveni 
5% apjomā.  

-- Fraunhofera lietišėo pētījumu 
finansēšanas sistēmas pārnešana Latvijā.  

Par veiktajiem pasūtījuma pētījumiem par 
ārēju finansējumu (uzĦēmumu pasūtījumi, 
ārvalstu projekti) pētniecības institūti savā 
nākamā gada budžetā saĦem 
līdzfinansējumu 40% apmērā no valsts. 
Tādejādi tiek finansēti konkurētspējīgi 
institūti, kuri spēj piesaistīt industrijas 
finansējumu. Izskatīt iespēju daĜu no šī 
līdzfinansējuma piesaistīt no ERAF. 

-- Pielietojamās zinātnes (augstskolu un 
institūtu) un industrijas sadarbības 

NSID kompetencē. Tas ir jāapskata OP 
izstrādes gaitā. 

 

 

- UzĦēmējdarbības veicināšana. 
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veicināšana, veidojot tehnoloăiju 
komercializācijas infrastruktūru.  

•Tehnoloăiju pārneses centrs,  

•tehnoloăiju sadarbības biroji universitātēs 
un institūtos.  

•Tehnoloăiju pārneses fiziskā 
infrastruktūra – tehnoloăiju centri, parki 
utt.  

•Tirgus orientēto pētījumu finansēšanas 
programma. „Inovāciju asistents” (jeb 
industriālais PhD) u.c. tamlīdzīgas 
programmas 

-- Ārvalstu investīciju piesaiste tehnoloăiju 
intensīvās nozarēs.  

•Prasmju centru izveidošana (kvalificēta 
darbaspēka steidzamai sagatavošanai 
investoru vajadzībām) (programmu 
izstrādā EM un LIAA).  

•Jaunu tehnoloăisko darba vietu radīšanas 
atbalsta grantu shēma 

Darba grupa piedāvā rīcības virzienu 2.3. 
Jaunu konkurētspējīgu (tehnoloăisko) 
uzĦēmumu radīšana 

-- UzĦēmējdarbības motivācijas 
programmas (izpratnes veidošana 
sabiedrībā, apmācību, konsultāciju atbalsts 
potenciālajiem uzĦēmējiem). 

-- Nepieciešamā finansējuma 
nodrošināšana uzĦēmējdarbības 
uzsācējiem (pirmssēklas granti, biznesa 
eĦăeĜu tīklu atbalstīšana, sēklas fondi, 
mikrokredīti, investīciju garantijas, riska 
kapitāla fondi). 

-- Integrēts atbalsts uzĦēmējdarbības 
uzsākšanai (biznesa inkubatori, mentoru 
konsultācijas, u.c.) Varbūt jāizdala īpaši 
atbalsts reăionos pašnodarbinātības 
uzsākšanai, amatniecībai. 
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- Zināšanu pielietošana uzĦēmumu 
konkurētspējas palielināšanai.  

-- Valsts atbalsta programmas uzĦēmumu 
tehnoloăiskās kompetences attīstīšanai, 
jaunu tehnoloăiju izstrādāšanai, pasākumi, 
kas palielina produktivitāti, inovāciju 
realizēšanai ražošanā un pakalpojumos. 

-- Industriālo klasteru veidošana 
(organizatoriski pasākumi nacionālās 
programmas veidā) un konkurētspējas 
attīstīšana Latvijas prioritārajās industrijas 
un pakalpojumu nozarēs (kokapstrāde, 
mašīnbūve, elektronika, pārtikas pārstrāde, 
kreatīvās industrijas, farmācija, 
biomedicīna un biotehnoloăijas).  

--.Pasākumi un valsts atbalsta programmas 
jaunu tirgu apgūšanas kompetenču 
paaugstināšanai, atbalsts integrācijai 
globālajās piegādes ėēdēs,  (EM, 
programmas izstrādā LIAA). 

286.  724. rindkopa 
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. 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt problēmu 
uzskaitījumu ar: 

Kritiski nelīdzsvarots zinātniskā potenciāla 
sadalījums un nepieciešamās 
infrastruktūras trūkums valsts teritorijā 
(Rīga vs. Reăioni). 

Piedāvājums atbilst ierosinājumam 
Situācijas analīzes daĜā. 

ĥemts vērā. 
 

724.rindkopā ir norādītas galvenās 
problēmas un jau sākotnēji minētās 
rindkopas mērėis nav bijis sniegt 
izsmeĜošu problēmu uzskaitījumu. 
Papildus tam norādītā problēma ir 
saistīta/izriet no jau patreiz aprakstā 
minētajām galvenajām problēmām. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka problēmas identifikācija 
notiks situācijas analīzes sadaĜā. 

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. 

287.  726. rindkopa 
LNLP rosina veikt šādus P&A un 
inovācijas stimulējošus pasākumus: 

- Uzlabot inovāciju atbalsta struktūras un 
valsts atbalsta programmas, izveidojot 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam skaidrot tehnoloăiju aăentūras 
izveidi un informācijas par to iekĜaušanu 
NSID. 

No esošās informācijas nav saprotams, cik 

Nav Ħemts vērā. 
 

Minētajā rindkopā tiek dota atsauce uz 
Latvijas Nacionālo Lisabonas 
programmu. Līdz ar to šo tekstu var 

LNLP rosina veikt šādus P&A un inovācijas 
stimulējošus pasākumus: 

- Uzlabot inovāciju atbalsta struktūras un 
valsts atbalsta programmas, izveidojot 
tehnoloăiju aăentūru, pilnveidojot atbalsta 
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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. 

pamatota ir šādas aăentūras darbība? Vai 
ar SF līdzekĜiem ir paredzēts nodrošināt 
tās darbību? 

komentēt tikai attiecībā uz atbilstību 
LNLP.Papildus vēlamies norādīt, ka 
pasākumu plānošanā un ieviešanā tiks 
ievērotas horizontālās prioritātes, tai 
skaitā, līdzsvarota teritorijas attīstība. 

 

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. 

288.  729. rindkopa 
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. 

[Latvijas Universitāte 09.12.2005 Nr.IL-
4015/1155] 

R-k 722 teikts, ka darbība tiks veikta 
inovāciju un zinātnes potenciāla attīstības 
virzienā, r-k. 724 kā galvenā problēma 
izvirzīta zinātnieku skaita samazināšanās 
un nepietiekams doktorantu skaits. Tomēr 
atbalstāmajās aktivitātēs un pasākumos 
nav neviens punkts, kas novērstu šo 
problēmu. Lai audzinātu jauno zinātnieku 
paaudzi ir nepieciešams investēt ne tikai 
P&A, bet arī universitāšu zinātnes 
infrastruktūrā, jo tur galvenokārt notiek 
zinātnieku jaunās paaudzes izglītošana un 
fundamentālie pētījumi, kas ir bāze 
inovāciju procesiem.  

Nepieciešams r-k 729 atbalstāmās 
aktivitātes precīzi iekĜaut no 725 rindkopas 
pašreiz pēdējo punktu un to formulēt 
sekojoši: 

- „zinātniskās infrastruktūras uzlabošana 
universitātēs un P&A kapacitātes 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

729.rindkopā ir norādīti galvenie atbalsta 
virzieni, kuru ietvaros jau patreiz ir 
iespējams veikt Jūsu norādītos 
pasākumus. Detalizētāks apraksts, kā arī 
konkrētas aktivitātes tiks norādītas 
attiecīgajā operacionālajā programmā. 

 

SaskaĦošanas sanākmē tiek panākta 
vienošanās, ka NSIDā tiek atsevišėi 
izdalīta zinātniskā un zinātnes 
infrastruktūra. IzM piedāvās redakciju. 

 

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. 
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uzlabošana nozarēs ar augstu potenciālu, 
nodrošinot mūsdienīgu infrastruktūru un 
aprīkojumu, t.sk.IKT. Koncentrēt 
infrastruktūras atbalstu, it sevišėi liela 
apjoma iekārtu iegādei, izcilības centros, 
kuri spētu sniegt pakalpojumus iekārtu 
izmantošanai visiem interesentiem.” 

Šeit svarīgs ir koncentrācijas princips – 
izveidot augsta līmeĦa izcilības centrus 
Latvijai prioritārajās zinātnes nozarēs, 
kuros tiktu koncentrētas augstas kvalitātes 
pētniecības iekārtas.   

Ir Ĝoti būtiski, ka doktorantu un jauno 
zinātnieku sagatavošana tiek sabalansēti 
saskaĦota ar pētniecības infrastruktūras 
attīstību, jo doktoranti būs tie, kuru 
darbam būs nepieciešama šī infrastruktūra, 
kā arī infrastruktūru bez doktorantu 
sagatavošanas nav nozīmes realizēt.  

Bez tam NSID Operacionālajās 
programmās ir skaidrāk jānorāda, kura 
programma realizēs augstskolu un 
zinātniskās infrastruktūras attīstību – vai tā 
būtu OP „UzĦēmējdarbība un inovācijas”, 
vai OP „Infrastruktūra un pakalpojumi”, jo 
patlaban tas nav norādīts ne 729. rindkopā, 
kā arī 777. rindkopā šie jautājumi nav 
pietiekami detalizēti – izglītības 
infrastruktūra tur pieminēta pēc 
pārpalikuma principa, zinātnes 
infrastruktūra vispār nav pieminēta. 
Latvijas Universitāte uzskata, ka arī 2007. 
– 2013. gada plānošanas periodā ar ERAF 
finansējuma atbalstu jāturpina realizēt 
veiksmīgi uzsāktā augstskolu mācību 
infrastruktūras attīstības programma. 

289.  729.rindkopa (skatīt iepriekš) [RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

729. rindkopa: Rīgai paredzēt atsevišėu 
programmu nosakot konkrētas prioritātes; 

Nav Ħemts vērā. 
 

Nav pieejams pamatojums Rīgai 

Sk. iepriekš. 



FMIzz_230106; IzziĦa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 2013.gada periodam projekts” 179

paredzēt atsevišėu programmu OP 
izstrādes laikā. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē Rīgas dome nav 
pārstāvēta. 

290.  729.rindkopa (skatīt iepriekš) [NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

Jāpapildina, nosaucot galvenos tehnoloăiju 
pārneses sistēmas elementus – 
tehnoloăiskās izcilības centri (zinātniskie 
institūti, kuri spēj veikt pētījumus pasaules 
līmenī, un tādejādi var būt interesanti arī 
starptautiska līmeĦa uzĦēmumiem), kā arī 
nozaru kompetences (jeb ekselences) 
centri – Latvijas reăionu mēroga 
sadarbības instrumenti starp pētniecības 
institūcijām, augstskolām un reăiona 
vienas nozares uzĦēmumiem. Skaidri 
jāpasaka, ka šīs prioritātes ietvaros tiks 
finansēta arī zinātniskās infrastruktūras 
attīstība. 

Nav Ħemts vērā. 
 

729.rindkopā ir norādīti galvenie atbalsta 
virzieni, kuru ietvaros jau patreiz ir 
iespējams veikt Jūsu norādītos 
pasākumus. Detalizētāks apraksts, kā arī 
konkrētas aktivitātes tiks norādītas 
attiecīgajā operacionālajā programmā. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka netiek svītrots zinātnes 
atbalsts, bet gan zinātnes infrastruktūra. 
Rezultātā panākta vienošanās, ka šis 
jautājums ir risināms OP izstrādes 
ietvaros. 

 

Sk. iepriekš. 

291.  731. rindkopa 
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. 

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

Papildināt ar apakšpunktu: 
„uzĦēmējdarbības atbalsta infrastruktūras 
(zinātniski tehnoloăiskie, tehnoloăiskie, 
industriālie parki, biznesa inkubatori, 
inovāciju centri) trūkums”. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

 

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; 

- Nepievilcīga infrastruktūra 
uzĦēmējdarbības attīstībai reăionos. 

292.  731.rindkopa (skatīt iepriekš) [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] ĥemts vērā. Nozīmīgākās Latvijas uzĦēmējdarbības 
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Lūdzam papildināt problēmu uzskaitījumu 
ar: 

- Nepievilcīga infrastruktūra 
uzĦēmējdarbības attīstībai reăionos. 

Priekšlikums ierosināts atbilstoši 
piedāvātajiem labojumiem situācijas 
analīzē. 

 

 

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; 

- Nepievilcīga infrastruktūra 
uzĦēmējdarbības attīstībai reăionos. 

293.  731.rindkopa (skatīt iepriekš) [Tehnoloăiju Attīstības forums 
09.12.2005] 

Iesakām papildināt 4.2.2.2. sadaĜas 731. 
rindkopas pirmo apakšpunktu ar sekojošu 
informāciju: 

- zema uzĦēmējdarbības aktivitāte, jo īpaši 
sieviešu vidū, kas sakĦojas zemā… (tālāk 
kā tekstā) 

Nav Ħemts vērā. 
 

Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju 
princips ir visaptverošs, kas jāpiemēro 
gan plānojot, gan īstenojot no SF 
līdzfinansētās aktivitātes, līdz ar to 
ierosinātā problēma nav atsevišėi jāizceĜ. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka 731. rindkopas 1. 
apakšpunktā tiek dzēsta frāze: ”kas 
sakĦojas”. EM izsaka atbalstu. 

 

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;  

- UzĦēmējdarbības atbalsta infrastruktūras 
(zinātniski tehnoloăiskie, tehnoloăiskie, 
industriālie parki, biznesa inkubatori, 
inovāciju centri) trūkums; 

- Liela daĜa uzĦēmumu ražo pamatā iekšējām 
(Latvijas) tirgum; 

- Neelastīgs finanšu tirgus uzĦēmējdarbības 
veicināšanas instrumentu klāsts. 

294.  736. rindkopa 
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 

[Kuldīgas rajona padome 09.12.2005] 

Lūdzam papildināt ar “tiešu finansiālu 
atbalstu pašvaldību biznesa parkiem”. 
SaskaĦā ar Likumu par Pašvaldībām, viena 
no pašvaldības funkcijām ir 
uzĦēmējdarbības veicināšana, bet 
pašvaldībām nav neviena tieša atbalsta 
instrumenta. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Esošais formulējums neaizliedz īstenot 
norādītos pasākumus (skat. atsauci uz 
tiešu finanšu atbalstu uzĦēmējdarbības 
attīstībai). 

 

736.rindkopā ir norādīti galvenie atbalsta 

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 
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uzsācējiem, kā arī sniegs tiešu finanšu 
atbalstu uzĦēmējdarbības attīstībai. 

virzieni, kuru ietvaros jau patreiz ir 
iespējams veikt Jūsu norādītos 
pasākumus. Detalizētāks apraksts, kā arī 
konkrētas aktivitātes tiks norādītas 
attiecīgajā operacionālajā programmā. 

 

 

attīstībai. 

295.  736. rindkopa (skatīt iepriekš) [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam papildināt ar “tiešu finansiālu 
atbalstu pašvaldību biznesa parkiem”. 

SaskaĦā ar Likumu par Pašvaldībām, viena 
no pašvaldības funkcijām ir 
uzĦēmējdarbības veicināšana, bet 
pašvaldībām nav neviena tieša atbalsta 
instrumenta 

Nav Ħemts vērā. 
 

Esošais formulējums neaizliedz īstenot 
norādītos pasākumus (skat. atsauci uz 
tiešu finanšu atbalstu uzĦēmējdarbības 
attīstībai). 

 

736.rindkopā ir norādīti galvenie atbalsta 
virzieni, kuru ietvaros jau patreiz ir 
iespējams veikt Jūsu norādītos 
pasākumus. Detalizētāks apraksts, kā arī 
konkrētas aktivitātes tiks norādītas 
attiecīgajā operacionālajā programmā. 

 

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. 

296.  736. rindkopa (skatīt iepriekš) [Tehnoloăiju Attīstības forums 
09.12.2005] 

Aicinām papildināt 4.2.2.2. sadaĜas 736. 
rindkopu, pievienojot tam tekstu: 

„ERAF piedāvās uzĦēmējdarbības atbalsta 
pakalpojumus specifiskām uzĦēmēju 
kategorijām - uzĦēmējdarbības 
uzsācējiem, jauniem uzĦēmējiem, 
sievietēm - tajā skaitā realizējot īpaši šīm 
mērėauditorijām veidotas uzĦēmējdarbības 
sākšanas programmas un atbalsta 
pasākumus.” 

Nav Ħemts vērā. 
 

Nodarbinātību, tai skaitā, 
pašnodarbinātību un uzĦēmējdarbības 
uzsākšanu veicinoši pasākumi tiks 
atbalstīti operacionālās programmas 
“Cilv ēkresursi un nodarbinātība” 
ietvaros. Līdztekus patreizējais 
formulējums neaizliedz finansēt 
norādītās aktivitātes un sniedz vispārīgu 
aprakstu par atbalstāmajām jomām. 
Sīkāk veicamie pasākumi tiks detalizēti 
attiecīgajās operacionālajās programmās. 

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. 

297.  736. rindkopa (skatīt iepriekš) [NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

Nepieciešams atbalstīt esošajos 

DaĜēji Ħemts vērā.  
 

736.rindkopā ir norādīti galvenie atbalsta 

Sk. iepriekšējo 
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uzĦēmumos inovāciju un tehnoloăiju 
pārnesi (investīcijas uzĦēmumiem iekārtu 
modernizēšanai). Jāizstrādā specifiskas 
atbalsta formas jauniem strauji augošiem 
zināšanu intensīviem uzĦēmumiem, jo 
šādiem uzĦēmumiem ir īpaši grūti 
piesaistīt investīciju kapitālu un banku 
finansējumu. Jānosaka, ka tiks sniegts 
atbalsts jaunu inovatīvu un tehnoloăiju un 
zināšanu intensīvu vietējo un ārvalstu 
uzĦēmumu investīciju piesaistei Latvijas 
reăionos. Nepieciešamā kvalificēta 
darbaspēka piesaistei šādiem uzĦēmumiem 
būtu jāparedz atgriešanās granti Latvijas 
pilsoĦu atsaukšanai atpakaĜ no darba 
ārvalstu uzĦēmumos. 

virzieni, kuru ietvaros jau patreiz ir 
iespējams veikt Jūsu norādītos 
pasākumus. Detalizētāks apraksts, kā arī 
konkrētas aktivitātes tiks norādītas 
attiecīgajā operacionālajā programmā. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka EM papildinās 736. 
rindkopu saistībā ar inkubatoriem un 
ārvalstu investīcijām. 

 

298.  739.rindkopa 

Vadošās iestādes funkcijas ir uzĦēmusies 
Finanšu ministrija, starpniekinstitūcijas 
funkcijas nodrošinās Izglītības un 
zinātnes ministrija un Ekonomikas 
ministrija atbilstoši nozares politikai. 

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

ĥemot vērā, ka RAPLM nākamajā 
programmēšanas periodā ir paredzējis 
sniegt tiešu finansiālu atbalstu 
uzĦēmējdarbības attīstībai, kas būtu 
orientēts uz novada nozīmes pilsētām un 
mazpilsētām, lūdzam noteikt RAPLM kā 
vienu no iesaistītajām institūcijām 
uzĦēmējdarbības un inovāciju OP 
īstenošanā.  

Nav Ħemts vērā.  
 

FM uzskata par lietderīgu paturēt 
struktūru, kur par vienu pasākumu ir 
atbildīga viena ministrija. RAPLM 
pastāv iespēja līdzdarboties ERAF OP. 

Vadošās iestādes funkcijas ir uzĦēmusies 
Finanšu ministrija, starpniekinstitūcijas 
funkcijas nodrošinās Izglītības un zinātnes 
ministrija un Ekonomikas ministrija 
atbilstoši nozares politikai. 

299.  4.3. sadaĜa „„Infrastruktūra un 
pakalpojumi” Eiropas Reăionālās 
attīstības fonda un Kohēzijas fonda OP” 
(sākot ar 740. rindkopu) 

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

ĥemot vērā 503.-513. rindkopā minēto, kā 
arī saskaĦā ar piedāvāto SF un KF 
vispārējās vadības ietvaru (816.rindkopa) 
papildināt ar sadaĜu par enerăētikas sektora 
infrastruktūras uzlabošanu. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Priekšlikums saistīts ar 
starpniekinstitūciju dalījumu, kas ir OP 
kompetences jautājums. 

Sk. NSID tekstu. 

300.  4.3. sadaĜa „„Infrastruktūra un 
pakalpojumi” Eiropas Reăionālās 
attīstības fonda un Kohēzijas fonda OP” 
(sākot ar 740. rindkopu) 

[Kuldīgas rajona padome 09.12.2005] 

NSID Operacionālās programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” virzienā 
“Policentriskai attīstībai svarīgākie 
infrastruktūras elementi” investīcijas 
novirzīt īpašām reăionālajām 
programmām: pilsētvides pievilcības 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē RAPLM iebilst 
Kuldīgas rajona padomes 
priekšlikumam. 

Sk. NSID tekstu. 



FMIzz_230106; IzziĦa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 2013.gada periodam projekts” 183

paaugstināšana, t.sk. vēsturisko centru 
reăenerācija. Savukārt investīcijas 
pašvaldību siltumapgādes pakalpojuma 
uzlabošanā, izglītības un kultūras iestāžu 
renovācijā, ūdenssaimniecības attīstībā 
paredzēt Operacionālās programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” attiecīgo 
virzienu reăionālajās sadaĜās. 

301.  4.3. sadaĜa „„Infrastruktūra un 
pakalpojumi” Eiropas Reăionālās 
attīstības fonda un Kohēzijas fonda OP” 
(sākot ar 740. rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām NSID Operacionālās 
programmas “Infrastruktūra un 
pakalpojumi” virzienā “Policentriskai 
attīstībai svarīgākie infrastruktūras 
elementi” investīcijas novirzīt īpašām 
reăionālajām programmām: pilsētvides 
pievilcības paaugstināšana; attīstības 
centru reăenerācija utml. Savukārt 
investīcijas pašvaldību siltumapgādes 
pakalpojuma uzlabošanā, izglītības un 
kultūras iestāžu renovācija, 
ūdenssaimniecības attīstībā paredzēt 
Operacionālās programmas “Infrastruktūra 
un pakalpojumi” virzienu reăionālajās 
sadaĜās. 

Nav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka priekšlikums tiek 
atsaukts. 

Sk. NSID tekstu. 

302.  4.3. sadaĜa „„Infrastruktūra un 
pakalpojumi” Eiropas Reăionālās 
attīstības fonda un Kohēzijas fonda OP” 
(sākot ar 740. rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Kā atsevišės virziens OP „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” (4.3.sadaĜa) jāizdala 
„Izgl ītība un zinātne” 

Šobrīd izglītības un pētniecības 
infrastruktūra nav izdalīta kā atsevišės 
virziens. Tā vietā izglītība un pētniecība 
iekĜauta virzienā „Sociālā infrastruktūra” 
kopā ar veselības aprūpi, sociālo aprūpi un 
rehabilitāciju. ĥemot vērā izglītības un 
pētniecības nozīmīgo lomu uz zināšanām 
balstītas tautsaimniecības attīstībā valstī, 
plānošanas dokumentā nepieciešams 
pievērst pietiekami lielu uzmanību arī 
nepieciešamībai uzlabot infrastruktūru 

Nav Ħemts vērā. 
 

Atbalsts zinātnes infrastruktūrai tiks 
sniegts operacionālās programmas 
“UzĦēmējdarbība un inovācija”  ietvaros 
un patreiz minētais vispārīgais 
operacionālās programmas apraksts 
neaizliedz norādīto pasākumu 
finansēšanu. 

Savukārt atbalsts izglītības 
infrastruktūrai tiks sniegts 
Infrastruktūras OP prioritātes „Sociālā 
infrastruktūra”  ietvaros.  

 

Sk. NSID tekstu. 
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šajās jomās. Vēršam uzmanību, ka tādas 
jomas kā, piemēram, „Informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas” un „Kultūras 
un vēstures mantojuma ekonomiskais 
potenciāls” ir izdalītas kā atsevišėi OP 
virzieni, kaut gan tās ir mazāk prioritāras 
jomas 2007.-2013.gada plānošanas 
kontekstā (NSID mērėi un prioritātes). 

 

303.  4.3. sadaĜa „„Infrastruktūra un 
pakalpojumi” Eiropas Reăionālās 
attīstības fonda un Kohēzijas fonda OP” 
(sākot ar 740. rindkopu) 

[Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

OP3- infrastruktūra, vajadzētu pietiekami 
lielu finansējuma daĜu paredzēt specifisku 
pilsētu problēmu risināšanai- pilsētu 
reăenerācija - policentriskas attīstības 
jautājumi. Pašvaldības un aăentūras varētu 
būt projektu ieviesēji. Papildus tam, lai 
efektīvi izmantotu  cilvēkresursus un 
finanšu resursus nepieciešams tehniskās 
palīdzības līdzekĜus novirzīt reăionu 
attīstības aăentūrām reăionālas nozīmes 
projektu  sagatavošanai un ieviešanai. 

Nav Ħemts vērā. 

 
Priekšlikums nav NSID kompetences 
jautājums. Tas ir jāskata OP izstrādes 
laikā. 

Sk. NSID tekstu. 

304.  4.3. sadaĜa „„Infrastruktūra un 
pakalpojumi” Eiropas Reăionālās 
attīstības fonda un Kohēzijas fonda OP” 
(sākot ar 740. rindkopu) 

[Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

Papildināt 185 lpp. sadaĜu 4.3.1.6. 
“Policentriska teritorijas attīstības modeĜa 
veicināšana atbalstot pilsētu kā nacionālas, 
reăionālas un vietējas nozīmes attīstības 
centru izaugsmi”. Ne tikai pilsētu, kā 
vietējās nozīmes attīstības centru izaugsmi, 
bet arī paredzēt attīstību novados (kā 
vietējās nozīmes attīstības centrā), kura 
sastāvā neietilpst pilsēta. Pasākumus 
vajadzētu paredzēt un programmēt pa 
līmeĦiem- līmenis lielajām pilsētām kā 
centriem, reăionālie un vietējas nozīmes 
centri. Daži no pasākumiem varētu skart 
mājokĜu attīstības un energoefektivitātes 
kompleksa programmas izstrādi, 
realizēšanu un izglītības infrastruktūras 

Nav Ħemts vērā. 

 
Priekšlikums nav NSID kompetences 
jautājums. Tas ir jāskata OP izstrādes 
laikā. 

Sk. NSID tekstu. 
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attīstību un stiprināšanu. 

305.  746. rindkopa 
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 svarīgākie 
infrastruktūras elementi. 

[Kuldīgas rajona padome 09.12.2005] 

Mainīt virziena nosaukumu uz “Kultūras 
un vēstures mantojuma potenciāls”. 
Kurzeme  ir bagāta ar kultūras un vēstures 
mantojuma objektiem, kuriem ir 
nepieciešama restaurācija, kas var 
paaugstināt teritorijas attīstības potenciālu, 
bet kuri nav peĜĦu nesoši objekti (piem., 
Kuldīgas Vecais Ventas tilts). 

ĥemts vērā. 

 
SaskaĦošanas sanāksmē tiek pausta 
informācija,ka tūrismam un kultūrai būs 
atsevišėas OP. Par to vēl tikai tiks 
panākta vienošanās.  

 

Savukārt, Kuldīgas rajonu interesējošās 
investīcijas ir policentriskās attīstības 
sadaĜai piekrītošas. 

 

Politiska vienošanās. 

306.  746. rindkopa (skatīt iepriekš) [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Mainīt virziena nosaukumu uz “Kultūras 
un vēstures mantojuma potenciāls” 

Kurzeme  ir bagāta ar kultūras un vēstures 
mantojuma objektiem, kurim ir 
nepieciešama restaurācija, bet lielākajai 
daĜai no tiem nav iespējams pamatot 
ekonomisko potenciālu (piem., Kuldīgas 
Vecais Ventas tilts) 

ĥemst vērā. 
 

Sk. iepriekšējo. 

Sk. iepriekšējo 

307.  746. rindkopa (skatīt iepriekš) [NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

746. Patlaban nevienā OP neparādās 
izglītības infrastruktūra. 657. rindkopa 
runā par investīcijām zinātnes attīstībai, 
4.1. runā, ka Sociālā fonda finansējums 
cilvēkresursu un izglītības attīstībai 
jāsaskaĦo ar investīcijām izglītības 
infrastruktūrā, taču no OP aprakstiem nav 
redzams, no kuras OP šīs investīcijas 
izglītības infrastruktūrā tiks finansētas. 
Investīcijas izglītības un augstākās 
izglītības insfrastruktūrā pieminētas 
rindkopā 777 – sociālās infrastruktūras 

Nav Ħemts vērā. 
 

Atbalsts zinātnes infrastruktūrai tiks 
sniegts operacionālās programmas 
“UzĦēmējdarbība un inovācija ietvaros” 
un patreiz minētais vispārīgais 
operacionālās programmas apraksts 
neaizliedz norādīto pasākumu 
finansēšanu. Savukārt atbalsts izglītības 
infrastruktūrai tiks sniegts operacionālās 
programmas “Infrastruktūras un 
pakalpojumi” prioritātes „Sociālā 
infrastruktūra” ietvaros. 

Sk. iepriekšējo 
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sadaĜas pašā pēdējā vietā.  

746. Ja NSID galvenā prioritāte ir zināšanu 
ekonomika, tad infrastruktūrā galvenajiem 
investīciju virzieniem ir jābūt IKT, 
izglītības institūciju infrastruktūra, 
universitāšu un zinātnisko institūtu 
infrastruktūra, zinātnes un tehnoloăisko 
parku, kompetences vai ekselences centru 
infrastruktūra. IKT infrastruktūrai ir 
jānodrošina kvalitatīva publiska interneta 
pieslēguma pieejamība jebkurā Latvijas 
apdzīvotajā vietā. 

 

 

308.  746. rindkopa (skatīt iepriekš) [NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

665 runā par investīcijām enerăētikas 
infrastruktūrā, kur 746 enerăētikas 
investīcijas nav nosauktas (arī pie 4.2. nav 
nosauktas). 

Nav Ħemts vērā. 
 
SaskaĦošanas sanāksmē tiek lūgts 
precizēt – vai enerăētika ir vides 
sastāvdaĜa. FM to apliecina. 
Priekšlikuma autors vēlas to uzsvērt 
rindkopā, savukārt FM neredz tam 
pamatojumu, jo tas jau ir atĜauts 
pasākums.Tā ir daĜa no investīcijām 
vides infrastruktūrā. 

Panākta vienošanās, ka VidM sniegs 
redakciju. 

Sk. iepriekšējo 

309.  746. rindkopa (skatīt iepriekš) [NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

4.3.2 kopumā nekur nerunā par lielu 
infrastruktūras projektu, kā piemēram, 
Rail-Baltica projekta attīstību.  

Nav Ħemts vērā. 
 
NSID uzdevums nav nosaukt projektus. 

Sk. iepriekšējo 

310.  746. rindkopa (skatīt iepriekš) [NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

4.3.2 nekur netiek runāts par Latvijas 
reăionu mēroga infrastruktūru - ceĜi un 
dzelzceĜi, kā arī sakaru un enerăētikas 
infrastruktūra, kuras uzdevums ir 
nodrošināt pieejamību Latvijas reăioniem, 
padarot tos par pievilcīgu vietu dzīvošanai 
izglītotajam Latvijas cilvēkam. 

Nav Ħemts vērā. 
 
NSID uzdevums nav nosaukt projektus. 
NSID aplūko infrastruktūru vispār, 
neizdalot reăionus. Sabalansēta reăionālā 
attīstība ir horizontāla prioritāte, līdz ar 
to atsevišės vertikālais dalījums nav 
nepieciešams. 
 

Sk. iepriekšējo 
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311.  750. rindkopa 
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. 

[PDF 09.12.2005] 

Atsaucoties uz Gēteborgas stratēăijā 
minētajām ilgtspējīga transporta 
prioritātēm , punktu papildināt, iekĜaujot 
atbalstu sabiedriskā transporta tīklu un 
maršrutu uzlabošanai pilsētās un 
veloceliĦu attīstīšanai. NodaĜā pilsētu 
sabiedriskais transports vispār nav 
pieminēts! 

ĥav Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka horizontālie jautājumi ir 
skatāmi atsevišėā sadaĜā. 

Papildus VidM norādīja, ka vienosies ar 
PDF divpusējā sanāksmē ekspertu 
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; 

- sauszemes ieskautu teritoriju savienošanu 
ar TEN-T; 

- jūras ceĜu attīstību. 

312.  755. rindkopa 
Nepieciešamie pasākumi transporta 
attīstības sekmēšanā ir vēršami uz 
starptautisko transporta koridoru 
kvalitātes uzlabošanu un attīstību, valsts 
autoceĜu tīklu stāvokĜa uzlabošanu, ceĜu 
un tiltu nestspēju paaugstināšanu 
atbilstoši ES prasībām, efektīvas un 
integrētas pasažieru pārvadājumu 
sistēmas izveidi, dzelzceĜa 
elektrifikāciju, Latvijas ostu 
infrastruktūras attīstību un 
konkurētspējas paaugstināšanos, pilsētu 
transporta sistēmas optimizāciju un 
lidostu infrastruktūras attīstības 
nodrošināšanu. 

[NAP DG (LIAA) 09.12.2005 Nr.1.1-
15/1544] 

755. nekur nerunā par lielu infrastruktūras 
projektu, kā piemēram, Rail-Baltica 
projekta attīstību.  

Nav Ħemts vērā. 
 

NSID uzdevums nav nosaukt projektus. 

Nepieciešamie pasākumi transporta attīstības 
sekmēšanā ir vēršami uz starptautisko 
transporta koridoru kvalitātes uzlabošanu un 
attīstību, valsts autoceĜu tīklu stāvokĜa 
uzlabošanu, ceĜu un tiltu nestspēju 
paaugstināšanu atbilstoši ES prasībām, 
efektīvas un integrētas pasažieru 
pārvadājumu sistēmas izveidi, dzelzceĜa 
elektrifikāciju, Latvijas ostu infrastruktūras 
attīstību un konkurētspējas paaugstināšanos, 
pilsētu transporta sistēmas optimizāciju un 
lidostu infrastruktūras attīstības 
nodrošināšanu. 

313.  756. rindkopa 
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 

[PDF 09.12.2005] 

minēt gaisa un klimata aizsardzību, kā 
vienu no sfērām pie vides infrastruktūras. 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē VidM informē, 
ka PDF priekšlikums jau ir 
atspoguĜotsprecizētā redakcijā. 

 

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 
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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. 

Enerăētikas jautājumi iekĜauti 
enerăētikas sadaĜā 

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. 

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un vides 
kvalitātes uzlabošanos, ir nepieciešama 
atbilstoša monitoringa un kontroles sistēma 
attiecīgi veicot tās pilnveidošanu. 

314.  757. rindkopa 
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 virszemes ūdeĦos. 
Valstī trūkst arī vispusīga situācijas 
izvērtējuma saistībā ar vides un 
tehnoloăiskajiem riskiem, nav 

[PDF 09.12.2005] 

Iepazīstoties ar sagatavoto NSID projektu, 
it īpaši ar apskatīto un izvērtēto situāciju 
vides jomā, esam konstatējuši, ka 
situācijas novērtējumam Dabas aizsardzībā 
(punkts 2.4.2.3.) neseko attiecīgi pasākumi 
noteiktajā OP virzienā (sadaĜa 4.3.). 
Situācija un nepieciešamais pasākumu 
apjoms infrastruktūras radīšanai īpaši 
atbalstāmajās dabas teritorijās (ĪADT), kas 
aprakstīts rindkopās no 483 līdz 491, 
nekādi nav atspoguĜojies atbilstošā OP 
investīciju virziena Vides infrastruktūras 
pasākumu blokā (punkts 4.3.2.2.). 

Šajā sakarā ierosinām punktā 4.3.2.2. 
iekĜaut papildus divas rindkopas 
(ievietojamas starp 457 un 458 rindkopu) 
sekojošā redakcijā: 

- ĪADT esošo dabas vērtību aizsardzībai 
un bioloăiskās daudzveidības saglabāšanai 
iespējami plašākā Latvijas teritorijā, 
nepieciešams plānot un radīt atbilstošu 
videi draudzīgu infrastruktūru (ekotūrisma 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

Attiecīgās operacionālās programmas 
apraksta mērėis ir sniegt vispārīgu 
informāciju par operacionālās 
programmas galvenajiem atbalstāmajiem 
pasākumiem. Sīkāka informācija tiks 
sniegta attiecīgās operacionālās 
programmas pasākuma aprakstā. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē VidM 
informēja, ka redakcija daĜēji jau ir 
mainīta. 

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 
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 
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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. 

infrastruktūru). Tā nodrošinātu labvēlīgus 
apstākĜus minēto prasību izpildei un 
mazinātu neorganizēto tūristu iespējamo 
negatīvo ietekmi. Pieturoties pie 
ekotūrisma organizēšanas principiem, par 
pamatu Ħemot Starptautiskās Ekotūrisma 
Asociācijas izstrādāto definīciju, šāda 
infrastruktūra maksimāli mazinās ne tikai 
tūristu negatīvās ietekmes risku, bet arī 
ierobežos nelikumīgās mežistrādes, 
maluzvejniecības un malu medniecības 
iespējas, aktivizēs sabiedrības kontroli pār 
aizsargājamām dabas vērtībām, radīs 
pozitīvus priekšnosacījumus 
uzĦēmējdarbībai teritorijās ar ierobežotiem 
apsaimniekošanas nosacījumiem, tai skaitā 
rosinās jaunas netradicionālās lauku 
nodarbes iespējas. 

- Plašākai ĪADT administrēšanai, kuru 
kopējā teritorija aizĦem gandrīz 12 % no 
Latvijas kopplatības, kā arī ekotūrisma 
monitoringam un sabiedrības interaktīvai 
izglītošanai un informēšanai dabas 
aizsardzības jomā, nepieciešams organizēt 
virkni speciālu informācijas un 
izglītošanas centru (ekotūrisma centrus). 
Šie centri veidos ekotūrisma 
infrastruktūras atbalsta aktivitāšu punktus 
ilgtspējīgas darbības kontekstā. 

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. 

315.  759. rindkopa 
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 

[PDF 09.12.2005] 

papildināt ar jaunu punktu, iekĜaujot 
atsauci uz Gēteborgas stratēăiju 

ĥemts vērā. 
 

SaskaĦošanas sanāksmē VidM 
informēja, ka PDF priekšlikums ir Ħemts 
vērā un jau panākta vienošanās. VidM 
sniegs redakciju. 

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 



FMIzz_230106; IzziĦa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem „Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta 2007. - 2013.gada periodam projekts” 190

apsaimniekošanas sistēmu, veicinot 
sadzīves atkritumu pārstrādi un 
izveidojot šėirotas atkritumu savākšanas 
sistēmas;  

- turpināt cīnīties pret klimata izmaiĦām 
un mazināt to kaitīgo ietekmi. 

izveidojot šėirotas atkritumu savākšanas 
sistēmas;  

- turpināt cīnīties pret klimata izmaiĦām un 
mazināt to kaitīgo ietekmi. 

316.  760. rindkopa 
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 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. 

[PDF 09.12.2005] 

pie gaisa kvalitātes jāpiemin 
nepieciešamība samazināt transporta 
negatīvo ietekmi uz gaisa kvalitāti. 

DaĜēji  Ħemts vērā. 
 

Minētā rindkopa sniedz vispārīgu ieskatu 
problēmas risināšanā.Patreizējais 
apraksts ietver PDF ierosināto pasākumu 
gaisa kvalitātes uzlabošanai. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē VidM informē, 
ka šī rindkopa ir jau precizēts. Savukārt, 
FM pauž viedokli, ka nav korekti 760, 
rindkopā ievietot šādu priekšlikumu. 
Optimālāk būtu to ievietot 748. 
rindkopā, norādot, ka transports ir viens 
no galvenajiem piesārĦojuma avotiem. 

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 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. 

317.  760.rindkopa (skatīt iepriekš) [PDF 09.12.2005] 

nav korekti sniegt atsauces uz to, ko 

Nav Ħemts vērā. 
 

Sk. iepriekšējo 
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paredz Nacionālais attīstības plāns, jo 
NSID izstrādes stadijā NAP prioritāšu un 
rīcības virzienu pamatojums un apraksts 
vēl bija izstrādes stadijā. 

Nav sniegti konkrētu priekšlikumi teksta 
precizēšanai. 

318.  762. rindkopa 
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. 

[PDF 09.12.2005] 

Pie prioritāriem investīciju virzieniem 
nepieciešams iekĜaut ŪSD noteikto mērėu 
sasniegšanu. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Nav sniegti konkrētu priekšlikumi teksta 
precizēšanai. 

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. 

319.  4.3.2.3. sadaĜa „Informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas” (sākot ar 
763.rindkopu) 

[Latvijas Televīzija 08.12.2005 
Nr.1527/01-5] 

Skatīt komentāru pie 2.2.4. sadaĜas 
“Informācijas sabiedrības attīstība”. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Priekšlikums neietilpst NSID 
kompetencē. Konkrēti projektu 
nosaukumi minami izstrādājot OP. 

SaskaĦošanas sanāksmē LT nav 
pārstāvēta. 

Sk. NSID tekstu 

320.  4.3.2.1. sadaĜa „Transports” (sākot ar 
474.rindkopu) 

[Latgales plānošanas reăiona attīstības 
padome 08.12.2005 Nr.12/191] 

SadaĜā 4.3.1.1. “Transports”, pieprasām 
saskaĦot ar reăioniem prioritāri 
uzlabojamo autoceĜu sarakstu. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Priekšlikums neietilpst NSID 
kompetencē. Konkrēti projektu 
nosaukumi minami izstrādājot OP. 

 

Sk. NSID tekstu 

321.  748. rindkopa [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] DaĜēji Ħemts vērā. Sk.NSID projektu. 
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Latvijas transporta sistēmas galvenās 
problēmas saistāmas ar autoceĜu un 
dzelzceĜa infrastruktūras augsto 
nolietojumu, nepietiekamo caurlaides 
spēju atsevišėos posmos, ostu pievedceĜu 
un starptautiskās lidostas „Rīga” 
nepietiekamo kapacitāti, neatbilstošu 
satiksmes drošības līmeni, 
nekonkurētspējīgu sabiedrisku 
transportu. Būtiskākās satiksmes 
problēmas ir infrastruktūras nolietojums, 
neefektīvi tiltu pieslēgumi ielu tīklam, 
vāja satiksmes organizācija un 
novecojuši satiksmes regulēšanas 
tehniskie līdzekĜi. 

Teksts jāpapildina: „Latvijas transporta 
sistēmas galvenās problēmas saistāmas ar 
(..), ostu pievedceĜu nepietiekamo 
caurlaidspēju un infrastruktūras 
nolietojumu, starptautiskās lidostas „Rīga” 
un reăionālo lidostu nepietiekamo 
kapacitāti (..)” 

Kopējie nozares secinājumi jāsaskaĦo ar 
NSID esošās situācijas raksturojumu 
(73.lpr.-90.lpr.) transporta jomā. Turklāt 
kopumā dokumentā nav pietiekami 
atspoguĜota reăionālo lidostu nozīme 
kopējās transporta sistēmas attīstībā. 

 

SM sagatavos redakciju par reăionālajām 
lidostām.  

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka lidostas tiek minētas 
daudzskaitlī.  

 

322.  754. rindkopa 
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. 

[VAS „Latvijas valsts ceĜi” 07.12.2005] 

Lūgums sadaĜas 4.3.2.1. Transports punktā 
757. labot tekstu „2004. – 2006.gada 
plānošanas periodā Kohēzijas fonda 
ietvaros atbalstīti transporta infrastruktūras 
projekti Via Baltica ceĜa posmos. Savukārt 
vienotā programmdokumenta ietvaros 
atbalsts sniegts pirmās kategorijas šėiras 
autoceĜu infrastruktūras rekonstrukcijai, 
....” 

ĥemts vērā. 2004.-2006.gada plānošanas periodā 
Kohēzijas fonda ietvaros atbalstīti transporta 
infrastruktūras projekti Via Baltica ceĜa 
posmos. Savukārt vienotā 
programmdokumenta ietvaros atbalsts 
sniegts pirmās šėiras 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. 

323.  754.rindkopa (skatīt iepriekš) 

755. rindkopa 
Nepieciešamie pasākumi transporta 
attīstības sekmēšanā ir vēršami uz 
starptautisko transporta koridoru 
kvalitātes uzlabošanu un attīstību, valsts 
autoceĜu tīklu stāvokĜa uzlabošanu, ceĜu 
un tiltu nestspēju paaugstināšanu 
atbilstoši ES prasībām, efektīvas un 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Teksts jāpapildina ar informāciju par 
Kohēzijas fonda projektu reăionālo lidostu 
attīstībai un nepieciešamo pasākumu vidū 
jāiekĜauj arī reăionālo lidostu 
infrastruktūras attīstība. 

Reăionālās lidostas ir būtisks kopējās 
valsts transporta sistēmas elements, tādēĜ 
plānošanas dokumentā jāparedz arī to 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

SM sagatavos redakciju par reăionālajām 
lidostām.  

 

SaskaĦošanas sanāksmē panākta 
vienošanās, ka lidostas tiek minētas 
daudzskaitlī.  

Nepieciešamie pasākumi transporta attīstības 
sekmēšanā ir vēršami uz starptautisko 
transporta koridoru kvalitātes uzlabošanu un 
attīstību, valsts autoceĜu tīklu stāvokĜa 
uzlabošanu, ceĜu un tiltu nestspēju 
paaugstināšanu atbilstoši ES prasībām, 
efektīvas un integrētas pasažieru 
pārvadājumu sistēmas izveidi, dzelzceĜa 
elektrifikāciju, mazo ostu infrastruktūras 
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integrētas pasažieru pārvadājumu 
sistēmas izveidi, dzelzceĜa 
elektrifikāciju, Latvijas ostu 
infrastruktūras attīstību un 
konkurētspējas paaugstināšanos, pilsētu 
transporta sistēmas optimizāciju un 
lidostu infrastruktūras attīstības 
nodrošināšanu. 

infrastruktūras uzlabošana. 

Teksts jāpapildina ar “vēršami uz valsts 1. 
šėiras ceĜu atbilstības nodrošināšanu”. 
Kurzemē joprojām ir 1. šėiras valsts 
autoceĜi ar grants segumu. 

 attīstību un konkurētspējas paaugstināšanos, 
pilsētu transporta sistēmas optimizāciju un 
lidostu infrastruktūras attīstības 
nodrošināšanu. 

324.  755. rindkopa (skatīt iepriekš) [Kuldīgas rajona padome 09.12.2005] 

Teksts jāpapildina arī ar “vēršami uz valsts 
1. šėiras ceĜu atbilstības nodrošināšanu”. 
Kurzemē ir 1. šėiras valsts autoceĜi ar 
grants segumu. 

ĥemts vērā. Sk. iepriekšējo 

325.  755. rindkopa (skatīt iepriekš) [RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

755. rindkopa: Rīgai paredzēt atsevišėu 
programmu pilsētas transporta kustības 
uzlabošanai; 

Nav Ħemts vērā. 
Nav pamatojums OP izstrādes laikā 
ietvert RD priekšlikumu. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē RD nav 
pārstāvēta. 

Sk. iepriekšējo 

326.  757. rindkopa 
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 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Pie OP vides virziena galvenajām 
identificētajām problēmām jāmin arī 
salīdzinoši nelielais vietējā kurināmā 
īpatsvars. 

SaskaĦā ar Latvijas SiltumuzĦēmumu 
asociācijas pētījumiem Latvijā netiek 
pietiekamā daudzumā izmantoti vietējā 
kurināmā, piem., šėeldas, resursi, kas tai 
pat laikā tiek salīdzinoši lielos apjomos 
eksportēti. Vietējā kurināmā izmantošana 
importētā kurināmā vietā papildus 
uzlabotu arī gaisa kvalitāti un veicinātu 
valsts tautsaimniecības attīstību. 

ĥemts vērā. 
 

EM sniegs redakciju. 

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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gruntsūdeĦos un 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. 

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. 

 

327.  757.rindkopa (skatīt iepriekš) [RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

757. rindkopas daĜu, kas sākas ar vārdiem 
„Energoefektivitātes un gaisa kvalitātes 
jomā galvenās problēmas” būtu jāizsaka 
šādā redakcijā: „Energoefektivitātes un 
gaisa kvalitātes jomā galvenās problēmas  
-  liela atkarība no viena importētā 
kurināmā veida – dabasgāzes, 
siltumapgādes stihiskā decentralizācija 
centralizētās siltumapgādes zonās, daudzu 
siltumapgādes sistēmu neapmierinošais 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

EM sniegs redakciju. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē RD nav 
pārstāvēta. 

Sk. iepriekšējo 
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tehniskais stāvoklis un zemā darbības 
energoefektivitāte,  ēku augstais 
energopatēriĦa līmenis, gausā katlu māju 
konversija uz koksnes biomasu.” 

328.  758. rindkopa 
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 
novēroti trūkumi. 

[RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

758. rindkopas nobeigumu vajadzētu 
izteikt šādi: „...atjaunojamās un 
alternatīvās enerăijas izmantošanu, 
modernizē tradicionālo energoapgādi, 
palielinot tā energoefektivitāti.” 

DaĜēji Ħemts vērā. 
 

EM sniegs redakciju. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē RD nav 
pārstāvēta. 

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 novēroti 
trūkumi. 

329.  770. rindkopa 
Prioritārie virzieni investīciju politikas 
veidošanai, veicinot IKT un interneta 
izmantošanu, ir paaugstināt 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, 

[RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

770. rindkopā paredzēt investīciju politikas 
veidošanu konkurences veicināšanai IKT 
jomā; 

DaĜēji Ħemts vērā. 

 
SaskaĦošanas sanāksmē IzM norāda, ka 
kad runā par izglītību ir jāmin 
”izgl ītības iespējas”, nevis ”skolas”. 

 

ĪUMEPSIL informē, ka redakcija jau ir 
precizēta. 

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. 
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t.sk. nodrošinot datoru un internetu. � 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: 

� publiskās pārvaldes e-pakalpojumu 
attīstība; 

� valsts informāciju sistēmu attīstība un 
integrācija ar mērėi veidot tehnisko bāzi 
e-pakalpojumu attīstībai; 

� publiskās pārvaldes institūciju, tai skaitā, 
nodarbinātības un sociālās, veselības, 
kultūras un citās nozarēs, nodrošināšana 
ar nepieciešamo IKT infrastruktūru un 
interneta pieslēgumu; 

� izglītības iestāžu nodrošināšana ar 
nepieciešamo IKT infrastruktūru un 
interneta pieslēgumu un pedagogu 
apmācība darbam ar jaunajām IKT; 

� tālāka publisko interneta pieejas punktu 
attīstība; 

� publiskās pārvaldes institūciju 
darbinieku apmācība un prasmju 
pilnveidošana darbam ar jaunajām IKT; 

� piekĜuves platjoslu datu pārraidei 
nodrošināšana, īpaši pievēršot uzmanību 
mazāk attīstītām teritorijām; 

� MVU un mājsaimniecību piekĜuves 
uzlabošana platjoslu tīkliem; 

� Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu 
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attīstība un pilnveidošana, informācijas 
un datu pārraides drošības 
nodrošināšana. 

 

330.  4.3.2.4. sadaĜa „Sociālā infrastruktūra” 
(sākot ar 771. rindkopu) 

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

Tā kā 771.-774. rindkopā tiek runāts gan 
par veselības, gan izglītības infrastruktūras 
uzlabošanu, tad papildināt ar punktu, kas 
raksturotu pamatdokumentus, kas saistīti 
ar ne tikai veselības, bet arī ar izglītības 
infrastruktūras uzlabošanu. 

ĥemts vērā. 

 
LM sadarbībā ar IzM sniedz 
priekšlikumus redakcijai. 

 

10.01. sanāksmē LM lūgta sniegt 
atsauces uz pamatojošiem dokumentiem. 
Vēršam uzmanību, ka 774.rindkopa 
atbild uz pieprasījumu , tāpēc papildus 
priekšlikumi netiek sniegti. 

Sk. NSID tekstu 

331.  4.3.2.4. sadaĜa „Sociālā infrastruktūra” 
(sākot ar 771. rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

IekĜaut tekstā pamatojošo informāciju par 
izglītības infrastruktūru. 

Ja izglītības infrastruktūra tiek minēta 
sociālās infrastruktūras sadaĜā, tai ir 
nepieciešams veltīt arī aktualitātes 
pamatojuma aprakstu, kā tas ir veselības 
un sociālās aprūpes infrastruktūrai. ĥemot 
vērā izglītības infrastruktūras nozīmīgumu 
ierosinām veidot atsevišėu sadaĜu. 

ĥemts vērā. Sk. NSID tekstu 

332.  777. rindkopa 
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 neatliekamās 
palīdzības, infrastruktūras 
modernizēšanā, kā arī izglītības 
infrastruktūras un aprīkojuma 
pilnveidošana, jo īpaši, profesionālās 
izglītības un augstākās izglītības 

[Kuldīgas rajona padome 09.12.2005] 

Lūdzam svītrot “jo īpaši, profesionālās 
izglītības un augstākās izglītības iestādes”, 
un papildināt ar “vispārizglītojošo skolu 
infrastruktūras un aprīkojuma 
pilnveidošana”. Vispārizglītojošām skolām 
lielākajā daĜā pašvaldību nepieciešama 
rekonstrukcija, kuru pašvaldības ar saviem 
resursiem nespēj veikt (iespējams, 
izĦēmums ir Rīga un tās apkārtnē esošās 
pašvaldības). Atbalstu ir iespējams saĦemt 
tikai no VIP, bet tas ir stipri nepietiekošs.  

Nav Ħemts vērā. 
 

Balstoties uz papildinātības principu, kā 
arī Eiropas Komisijas stratēăiskajām 
vadlīnijām un jauno regulu projektos 
iekĜautajām atbalstāmajām aktivitātēm, 
atbalsts vispārizglītojošām skolām netiks 
finansēts no ESF līdzekĜiem. 

 

Jāskata kopā ar 331. priekšlikumu. 

IzM tiks iesniegti priekšlikumi un IzM 
piedāvās redakciju. 

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 
neatliekamās palīdzības, infrastruktūras 
modernizēšanā, kā arī izglītības 
infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana, 
jo īpaši, profesionālās izglītības un augstākās 
izglītības iestādēs. 
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iestādēs.  

 

333.  777.rindkopa (skatīt iepriekš) [Kuldīgas rajona padome 09.12.2005] 

Lūdzam papildināt sadaĜu ar atbalstu 
kultūras infrastruktūras attīstībai, paredzēt 
programmas muzeju, kultūras centru, 
mūzikas un mākslas skolu un citu  kultūras 
objektu rekonstrukcijai un būvniecībai. 
Pašvaldībām nav pietiekamu finanšu 
resursu kultūras objektu būvniecībai un 
rekonstrukcijai, un vienīgais pieejamais 
valsts finanšu resurss – VIP, nespēj nosegt 
ar katru gadu pieaugošo finanšu 
nepieciešamību. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Atbalsts priekšlikumā minētajām vietām 
ir ietverta policentriskās attīstības sadaĜā. 

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 
neatliekamās palīdzības, infrastruktūras 
modernizēšanā, kā arī izglītības 
infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana, 
jo īpaši, profesionālās izglītības un augstākās 
izglītības iestādēs. 

334.  777.rindkopa (skatīt iepriekš) [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam redakcionāli labot rindkopas 
pēdējo teikumu, izsakot to sekojošā 
redakcijā: „….pilnveidošana, t.sk., 
vispārizglītojošās, profesionālās izglītības 
un augstākās izglītības iestādēs” 

Vispārizglītojošām skolām lielākajā daĜā 
pašvaldību nepieciešama rekonstrukcija, 
kuru pašvaldības ar saviem resursiem 
nespēj veikt (iespējams, izĦēmums ir Rīga 
un tās apkārtnē esošās pašvaldības). 
Atbalstu ir iespējams saĦemt tikai no VIP, 
bet tas ir stipri nepietiekošs. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Balstoties uz papildinātības principu, kā 
arī Eiropas Komisijas stratēăiskajām 
vadlīnijām un jauno regulu projektos 
iekĜautajām atbalstāmajām aktivitātēm, 
atbalsts vispārizglītojošām skolām netiks 
finansēts no ESF līdzekĜiem. 

 

Skat. 332. priekšlikumu. 

 

 

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 
neatliekamās palīdzības, infrastruktūras 
modernizēšanā, kā arī izglītības 
infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana, 
jo īpaši, profesionālās izglītības un augstākās 
izglītības iestādēs. 

335.  777.rindkopa (skatīt iepriekš) [RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

777. rindkopā iekĜaut sociālās 
infrastruktūras uzlabošanu pirmsskolas 
izglītības iestādēs un vispārizglītojošās 
skolās, kā arī infrastruktūras uzlabošanu 
sporta aktivitātēm un aktīva dzīves veida 
veicināšanai; 

Nav Ħemts vērā. 

 
Balstoties uz papildinātības principu, kā 
arī Eiropas Komisijas stratēăiskajām 
vadlīnijām un jauno regulu projektos 
iekĜautajām atbalstāmajām aktivitātēm, 
atbalsts vispārizglītojošām skolām netiks 
finansēts no ESF līdzekĜiem. Savukārt 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūras uzlabošana kā viens no 
veicamajiem pasākumiem ir norādīts 

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 
neatliekamās palīdzības, infrastruktūras 
modernizēšanā, kā arī izglītības 
infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana, 
jo īpaši, profesionālās izglītības un augstākās 
izglītības iestādēs. 
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791.rindkopā. 

 

SaskaĦošanas sanāksmē RD nav 
pārstāvēta. 

 

336.  4.3.2.5. sadaĜa „Kultūras un vēstures 
mantojuma ekonomiskais potenciāls” 
(sākot ar 778.rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Lūdzam precizēt sadaĜu ar atbalstu 
kultūras infrastruktūras attīstībai. 

No teksta izriet, ka kultūras potenciāls ir 
tikai tūrisma attīstībai! Būtu uzsveramas 
arī citas kultūras potenciāla puses. 

Paredzēt programmas muzeju, kultūras 
centru, mūzikas un mākslas skolu un citu  
kultūras objektu rekonstrukcijai un 
būvniecībai. 

Pašvaldībām nav pietiekamu finanšu 
resursu kultūras objektu būvniecībai un 
rekonstrukcijai, un vienīgais pieejamais 
valsts finanšu resurss – VIP, nespēj nosegt 
ar katru gadu pieaugošo finanšu 
nepieciešamību. 

Papildināt ar “saglabāt kultūras mantojuma 
unikalitāti”. 

DaĜēji Ħemts vērā. 

 
Priekšlikums nav NSID kompetencē.  

 

KM sadarbībā ar RAPLM sniegs 
redakciju. 

778. rindkopa 

Kultūrvides 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 
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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.  

 

337.  4.3.2.5. sadaĜa „Kultūras un vēstures 
mantojuma ekonomiskais potenciāls” 
(sākot ar 778.rindkopu) 

[KM 23.12.2005 Nr.2.4.5.3 – 1/4216] 

ERAF regulas kultūru un kultūras 
mantojumu interpretē plašāk nekā tikai kā 
tūrisma galamērėi.  

Atsaucoties uz iepriekš minēto un š.g. 20. 
decembra FM, KM, RAPLM un EM 
pārrunās par sadaĜu „Tūrisms un 
kultūrvēsturiskais mantojums” apspriesto, 
lūdzam saglabāt operacionālās 
programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” 4.3.1.5. sadaĜu „Kultūras un 
vēstures mantojuma ekonomiskais 
potenciāls”, precizējot tās nosaukumu uz 
„Kult ūras un kultūrvēsturiskā mantojuma 
ekonomiskais potenciāls”. 

ĥemts vērā. 
 

EM nav pārstāvēta skatot šo 
priekšlikumu. 

Sk. iepriekšējo 

338.  779. rindkopa 
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 ar 
dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma 
tūrisma produkti (kultūras un 

[KM 01.12.2005 Nr.2.4.5.1-1/3871] 

162. lpp., 779. rindkopas pirmo teikumu 
lūdzam precizēt un izteikt šādā redakcijā: 
„Kaut arī Latvijā tūrisms ir strauji 
attīstījies, tomēr vēl joprojām ir vairākas 
problēmas, kas kavē turpmāku nozares 
iespēju izmantošanu tūristu piesaistīšanai, 
piemēram, nepietiekami attīstītā tūrisma 

ĥemts vērā. 
 

 

Kaut arī Latvijā tūrisms ir strauji attīstījies, 
tomēr vēl joprojām ir vairākas problēmas, 
kas kavē turpmāku nozares iespēju 
izmantošanu tūristu piesaistīšanai, 
piemēram, nepietiekami attīstītā tūrisma 
infrastruktūra, tās kapacitāte un ar dabas un 
kultūrvēsturisko mantojumu saistīti tūrisma 
produkti (kultūras un ekotūrisms). Tūrisma 
infrastruktūras attīstība veicinās racionālāku 
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ekotūrisms). Tūrisma infrastruktūras 
attīstība veicinās racionālāku dabas un 
kultūras resursu izmantošanu, kā arī 
sekmēs dažādu valsts teritoriju 
ilgtspējīgu attīstību. Latvijā trūkst 
tūrisma tirgus pētījumu, uz kuriem 
varētu balstīt profesionālu tūrisma 
mārketingu, kas savukārt veicinātu 
Latvijas kā tūrisma galamērėa 
atpazīstamību. Nepieciešams jauns 
inovatīvu un atšėirīgu tūrisma produktu 
kopums, t.sk. jāattīsta starpsezonu 
tūrisma produktu un pakalpojumu 
piedāvājums. Tas rada priekšnoteikumus 
papildus investīcijām ekonomiskās un 
tūrisma infrastruktūras un piedāvājuma 
attīstībai reăionos un tūrisma resursu 
koncentrācijas vietās. 

infrastruktūra, tās kapacitāte un ar dabas 
un kultūrvēsturisko mantojumu saistīti 
tūrisma produkti” 

dabas un kultūras resursu izmantošanu, kā 
arī sekmēs dažādu valsts teritoriju ilgtspējīgu 
attīstību. Latvijā trūkst tūrisma tirgus 
pētījumu, uz kuriem varētu balstīt 
profesionālu tūrisma mārketingu, kas 
savukārt veicinātu Latvijas kā tūrisma 
galamērėa atpazīstamību. Nepieciešams 
jauns inovatīvu un atšėirīgu tūrisma 
produktu kopums, t.sk. jāattīsta starpsezonu 
tūrisma produktu un pakalpojumu 
piedāvājums. Tas rada priekšnoteikumus 
papildus investīcijām ekonomiskās un 
tūrisma infrastruktūras un piedāvājuma 
attīstībai reăionos un tūrisma resursu 
koncentrācijas vietās. 

339.  785. rindkopa 
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. 

[KM 01.12.2005 Nr.2.4.5.1-1/3871] 

162.lpp., 785. rindkopu izteikt šādā 
redakcijā: „Latvij ā ir daudz ekonomiski 
maz attīstītu, bet tūrisma attīstības 
iespējām pievilcīgu teritoriju un 
kultūrvēsturiskā mantojuma objektu, 
kuros, attiecīgi investējot to tūrisma 
infrastruktūras attīstībā, uz tās bāzes tiktu 
veicināta jaunu inovatīvu un starpsezonālu 
tūrisma produktu un tūrisma pakalpojumu 
attīstība”. 

ĥemts vērā. 
 

 

Latvijā ir daudz ekonomiski maz attīstītu, bet 
tūrisma attīstības iespējām pievilcīgu 
teritoriju un kultūrvēsturiskā mantojuma 
objektu, kuros, attiecīgi investējot to tūrisma 
infrastruktūras attīstībā, uz tās bāzes tiktu 
veicināta jaunu inovatīvu un starpsezonālu 
tūrisma produktu un tūrisma pakalpojumu 
attīstība. 

340.  785.rindkopa (skatīt iepriekš) [Kuldīgas rajona padome 09.12.2005] 

Papildināt ar “saglabāt kultūras mantojuma 
unikalitāti”. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Esošā redakcija jau aptver KM 
priekšlikumu.  

Latvijā ir daudz ekonomiski maz attīstītu, bet 
tūrisma attīstības iespējām pievilcīgu 
teritoriju un kultūrvēsturiskā mantojuma 
objektu, kuros, attiecīgi investējot to tūrisma 
infrastruktūras attīstībā, uz tās bāzes tiktu 
veicināta jaunu inovatīvu un starpsezonālu 
tūrisma produktu un tūrisma pakalpojumu 
attīstība. 

341.  785.rindkopa (skatīt iepriekš) [RD 06.12.2005 Nr.1.22.1/RD-05-5827nd] 

785. rindkopā iekĜaut kultūras un vēstures 

Nav Ħemts vērā. 
 

Sk. iepriekšējo 
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mantojuma objektu uzskaites, pārraudzības 
un saglabāšanas vadības sistēmas izveidi, 
kā arī Rīgai paredzēt atsevišėu programmu 
infrastruktūras sakārtošanai. 

Priekšlikums ir OP izstrādes jautājums. 

342.  786.rindkopa 
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]  

SaskaĦā ar NSID 532. punktu ir lietoti šādi 
attīstības centru līmeĦi- nacionālas, 
reăionālas, novada un vietējas nozīmes. 
786.punktā ir iztrūkst novadu attīstības 
centrs, kas ir pretrunā ar 532. punktu. 

ĥemts vērā. 

 
RAPLM informē, ka sniegs 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 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. 

343.  4.3.2.6. sadaĜa „Policentriskai attīstībai 
svarīgākie infrastruktūras elementi” 
(sākot ar 786.rindkopu) 

[Kuldīgas rajona padome 09.12.2005] 

Tā kā Teritorijas līdzsvarota attīstība ir 
minēta kā horizontālā joma, kas būtu 
jāskata visās prioritātēs un OP, paredzot, 
kas tiks darīts, lai šo horizontālo prioritāti 
ieviestu. Pretējā gadījumā prioritāte kĜūst 
deklaratīva bez realizācijas mehānisma. 
Iesakām paredzēt katrai horizontālajai 
jomai tās ieviešanas pasākumus katrā OP 
virzienā, paredzot atsevišėas reăionālās 
sadaĜas. 

Nav Ħemts vērā. 
 

Horizontālo principu ievērošana 
jānodrošina visos atbalsta plānošanas un 
atbalsta ieviešanas posmos un līmeĦos, 
līdz ar to izsmeĜoša apraksta sniegšana 
nav iespējama – tā ir jānodrošina visos 
līmeĦos, sākot no individuālā projekta un 
beidzot ar stratēăisko dokumentu.  

4.3.2.6. sadaĜa „Policentriskai attīstībai 
svarīgākie infrastruktūras elementi” (sākot ar 
786.rindkopu) 

344.  4.3.2.6. sadaĜa „Policentriskai attīstībai 
svarīgākie infrastruktūras elementi” 

[Kuldīgas rajona padome 09.12.2005] 

Paskaidrot - kas ir saprotams ar pilsētām – 

Nav Ħemts vērā. 

 

4.3.2.6. sadaĜa „Policentriskai attīstībai 
svarīgākie infrastruktūras elementi” (sākot ar 
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(sākot ar 786.rindkopu) vai ir domātas visas pilsētas, vai tās ir 
atlasītas pēc kāda principa.  

 

SaskaĦošanas sanāksmē tiek sniegts 
skaidrojums, ka ar pilsētām ir 
saprotamas visas pilsētas. 

786.rindkopu) 

345.  4.3.2.6. sadaĜa „Policentriskai attīstībai 
svarīgākie infrastruktūras elementi” 
(sākot ar 786.rindkopu) 

[Kuldīgas rajona padome 09.12.2005] 

Ierosinām pilnveidot sadaĜu, parādot, 
kādus pasākumus ir plānots veikt pagastu-
novadu līmenī, lai sekmētu policentriskas 
attīstības modeĜa darbību, Ħemot vērā 
informāciju pie situācijas analīzes. Nav 
skaidrs kā tiks nodrošināta policentriska 
attīstība, pēc kādiem kritērijiem un ar 
kādiem mehānismiem tiks nodrošināta arī 
citu centru attīstība, ne tikai ekonomiski un 
cilvēkresursu ziĦā attīstītāko centru 
attīstība. 

ĥemts vērā. 

 
FM aicina Kuldīgas rajona padomi 
sniegt konkrētus priekšlikumus teksta 
redakcijai. 

4.3.2.6. sadaĜa „Policentriskai attīstībai 
svarīgākie infrastruktūras elementi” (sākot ar 
786.rindkopu) 

346.  4.3.2.6. sadaĜa „Policentriskai attīstībai 
svarīgākie infrastruktūras elementi” 
(sākot ar 786.rindkopu) 

[Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām pilnveidot sadaĜu, parādot, 
kādus pasākumus ir plānots veikt pagastu-
novadu līmenī, lai sekmētu policentriskas 
attīstības modeĜa darbību, Ħemot vērā 
informāciju pie situācijas analīzes. 

Nav skaidrs kā tiks nodrošināta 
policentriska attīstība, pēc kādiem 
kritērijiem un ar kādiem mehānismiem tiks 
nodrošināta arī citu centru attīstība, netikai 
ekonomiski un cilvēkresursu ziĦā 
attīstītāko centru attīstība. 

Tā kā Teritorijas līdzsvarota attīstība ir 
minēta kā horizontālā joma, kas būtu 
jāskata visās prioritātēs un OP, paredzot, 
kas tiks darīts, lai šo horizontālo prioritāti 
ieviestu. Pretējā gadījumā prioritāte kĜūst 
deklaratīva bez realizācijas mehānisma. 
Iesakām paredzēt katrai horizontālajai 
jomai tās ieviešanas pasākumus katrā OP. 

Nav saprotams, kādēĜ horizontāla joma 
„Teritorijas līdzsvarota attīstība” ir izdalīta 
kā OP 4.3.1.6., kas pēc apraksta ir pēc 
būtības viens un tas pats. Tekstā būtu 

ĥemts vērā. 

 
FM aicina Kuldīgas rajona padomi 
sniegt konkrētus priekšlikumus teksta 
redakcijai. 

4.3.2.6. sadaĜa „Policentriskai attīstībai 
svarīgākie infrastruktūras elementi” (sākot ar 
786.rindkopu) 
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jādod skaidrojums, kāda ir atšėirība un 
kāda ir šīs sadaĜas īpašā atšėirīgā loma un 
mērėi.   

Paskaidrot - kas ir saprotams ar pilsētām – 
vai ir domātas visas pilsētas, vai tās ir 
atlasītas pēc kāda principa.  

Vai ar pilsētu atbalstu ir pietiekoši, lai 
nodrošinātu policentrismu valstī, vai un kā 
tiks sniegts atbalsts laukiem? 

347.  4.3.2.6. sadaĜa „Policentriskai attīstībai 
svarīgākie infrastruktūras elementi” 
(sākot ar 786.rindkopu) 

[RPRAP 15.12.2005 Nr.77-05] 

Rīgas reăiona attīstības programmā 2005. 
– 2011. gadam augšminētās prioritātes ir 
uzskaitītas sekojošos Primārajos rīcības 
virzienos:  

1.Veselības, sociālās, izglītības un kultūras 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 
(1.2.) 

2.Transporta un transporta infrastruktūras 
attīstība (2.1.) 

3.Efektīvas enerăijas un vides 
infrastruktūras attīstība (4.1.)  

RPRAP un NRRAA aicina Finanšu 
ministriju NSID principiālajā sadaĜā – 
stratēăiskā daĜa, kas pamato prioritāšu 
izvēli, argumentēti un pamatoti iestrādāt 
Rīgas plānošanas reăiona prioritātes, tā 
perspektīvā domājot par visu plānošanas 
reăionu sabalansētu, policentrisku un 
līdzsvarotu attīstību.    

Rīgas plānošanas reăiona mērėis ir 
veicināt stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu 
reăiona attīstību, paaugstināt katra 
iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošināt 
reăiona konkurētspēju starptautiskā 
mērogā. RPRAP atbalsta koncepciju, ka 
nākamajā programmēšanas periodā Rīgas 
plānošanas reăiona attīstības centriem 
nepieciešams pastiprināts atbalsts, un īpaši 
jāakcentē Rīgas pilsētas loma kā valsts 

Nav Ħemts vērā. 
 
Priekšlikums nav NSID kompetencē. 
SaskaĦošanas sanāksmē RAPLM tiek 
aicināts Ħemt vērā priekšlikumu, 
izstrādājot OP. RAPLM akceptē 
priekšlikumu. 

4.3.2.6. sadaĜa „Policentriskai attīstībai 
svarīgākie infrastruktūras elementi” (sākot ar 
786.rindkopu) 
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ekonomiskais centrs ar savām 
specifiskajām problēmām un 
priekšrocībām Eiropas ekonomiskajā telpā. 
Rīgas pilsēta nākošajā programmēšanas 
periodā varētu veidot savas atsevišėas 
apakšprogrammas, lai nekonkurētu ar 
citām Latvijas pašvaldībām. RPRAP un 
NRRAA aicina vērst uzmanību un 
pastiprinātu atbalstu Rīgas plānošanas 
reăiona attīstības mezglpunktiem, kā arī 
NSID principiālajā sadaĜā aicina iestrādāt 
Rīgas plānošanas reăiona attīstības 
centrus.      

Rīgas plānošanas reăiona saliedētās 
apdzīvojuma sistēmas mugurkauls ir 
pilsētu tīkls, kas tiek veidots kā 
policentriska (daudzcentru) struktūra. 
Pirmajā lokā ap metropoli (Rīgu) un tās 
piepilsētas areālu izdalīti metropoles areāla 
specializētie attīstības centri (Vangaži, 
Salaspils, Olaine, Ėekava, Vangaži, 
Saulkrasti), otru loku veido reăionālas 
nozīmes policentriskās attīstības 
mezglpunkti (Limbaži, Sigulda, Ogre, 
Tukums), ietverot arī valsts nozīmes 
attīstības centru Jelgavu. Reăiona nomalēs 
kopējai reăiona līdzsvarotai attīstībai 
būtiskie metropoles reăionam pakārtotie 
lauku areāli ar vietējas nozīmes attīstības 
centriem (Ainaži, Salacgrīva, Staicele, 
Aloja, Ropaži, Mālpils, Suntaži, Madliena, 
Kandava un Jaunpils). Papildus kā 
rekreācijas attīstības centri būtu izdalāmi – 
Jūrmala, kā valsts nozīmes rekreācijas un 
„spa” medicīnas attīstības centrs un 
Baldone, kā reăionālas nozīmes rekreācijas 
centrs.   

Lai panāktu labāku vietējo sasniedzamību, 
atbalstītu policentriskas apdzīvojuma 
sistēmas izveidi un veicinātu vājāk attīstīto 
teritoriju ekonomisko izaugsmi, jāstiprina 
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saiknes starp Rīgu un reăionālajiem 
attīstības centriem (Limbaži, Ogre, 
Tukums, Sigulda), starp reăionālajiem 
centriem un vietējiem centriem.  

RPRAP un NRRAA aicina FM atbalstīt 
koncepciju, ka nākamajā programmēšanas 
periodā attīstības centriem nepieciešams 
pastiprināts atbalsts. 

348.  791. rindkopa 
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]  

SaskaĦā ar NSID 532. punktu ir lietoti šādi 
attīstības centru līmeĦi - nacionālas, 
reăionālas, novada un vietējas nozīmes. 
791.punktā iztrūkst novadu attīstības 
centrs, kas ir pretrunā ar 532. punktu. 

SaskaĦā ar 541. punktu ierosinām 
papildināt 791. punktu, konkrēti norādot, 
ka energoefektivitāti plānots panākt veicot 
māju renovāciju un rekonstrukciju, veicot 
energoauditu, uzstādot enerăijas patēriĦa 
uzskaites sistēmas. 

SaskaĦā ar 546. punktu ierosinām 
papildināt 791. punktu ar konkrētiem 
ieguldījumiem tautas mākslas 
infrastruktūras atjaunošanā un attīstībā, 
atbalstot kultūras namus un centrus, 
bibliotēkas, tautas mākslas centrus, 
interešu centrus, arhīvus, muzejus. 

Ierosinām papildināt 791. punktu ar 
konkrētiem ieguldījumiem  
uzĦēmējdarbības vides uzlabošanā: 
pievedceĜos, komunikācijās, ainavas 
veidošanā, sagruvušo ēku demontāžā, 
biznesa atbalsta centros, industriālo zonu 
attīstībā, degradēto teritoriju atjaunošanā 
uzĦēmējdarbības veicināšanai. 

ĥemts vērā. 

 
RAPLM norāda, ka ir jau izstrādāta cita 
redakcija. 

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. 

349.  794. rindkopa 
Operacionālās programmas vadošā 
iestāde ir Finanšu ministrija. 
Operacionālās programmas ieviešanā 

[KM 23.12.2005 Nr.2.4.5.3 – 1/4216] 

ERAF regulas kultūru un kultūras 
mantojumu interpretē plašāk nekā tikai kā 

ĥemts vērā.  

 
SaskaĦošanas sanāksmē šajā jautājumā 

Sk. NSID projektu. 
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iesaistītas šādas starpniekinstitūcijas – 
Satiksmes ministrija, Vides ministrija, 
Ekonomikas ministrija, Kultūras 
ministrija, Īpašu uzdevumu ministra 
elektroniskās pārvaldes lietās 
sekretariāts, Labklājības ministrija, 
Veselības ministrija, Izglītības un 
zinātnes ministrija, Reăionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrija 

tūrisma galamērėi.  

ĥemot vērā, ka virziens „Kultūras un 
kultūras mantojums” nav vērsts tikai uz 
tūrisma produkta veidošanu un 
mārketingu, bet gan uz kultūrvēsturiskā 
mantojuma un kultūrvides daudzpusīgu 
ekonomisku izmantošanu, lūdzam paredzēt 
par operacionālās programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 4.3.1.5. 
sadaĜas „Kultūras un vēstures mantojuma 
ekonomiskais potenciāls” 
starpniekinstitūciju Kultūras ministriju, kā 
tas ticis apstiprināts š. g. 2. decembra ES 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu 
uzraudzības komitejā. 

EM nav pārstāvēta. 

 

Sk. 186. priekšlikumu. 

 

FM vērš uzmanību, ka būs 2 
starpniekinstitūcijas. 

 
Priekšlikums Ħemts vērā pēc būtības. 

 

 

350.  797. rindkopa 
Pārējie relatīvie piešėīrumi noteikti, 
Ħemot vērā arī SF ieviešanas progresu 
2004. – 2006. gada plānošanas periodā 
(uz 2005.gada novembri). 

[SPC Providus 09.12.2005] 

Iepriekš noteiktā institucionālā shēma ir 
radījusi ierobežojošu rāmi struktūrfondu 
līdzekĜu piesaistei, liekot koncentrēties 
nevis uz struktūrfondu ieguldījumu 
mērėiem, bet gan uz katras konkrētas 
ministrijas vēlmi un spēju definēt 
prioritātes, kā arī to pierādīto spēju apgūt 
līdzekĜus esošajā programmēšanas periodā. 
To apliecina NSID 161. lappusē rakstītais - 
“Pārējie relatīvie piešėīrumi noteikti, 
Ħemot vērā arī SF ieviešanas progresu 
2004.-2006. gada plānošanas periodā (uz 
2005. gada novembri)” (NSID, 161. lpp) 
Šādā veidā tiek mazināta NSID kā vienota, 
valsts attīstību koordinējoša dokumenta 
nozīme, padarot to par nozaru ministriju 
savstarpējās “tirgošanās” iznākumu. 

Ierosina (skatīt arī iepriekšējos SPC 
Providus komentārus): 

1.Atteikties no iezīmētā procentuālā 
kopējā finanšu sadalījuma. 

2.Atteikties no ciešās ieguldījumu vadības 
institucionālās piesaistes (Vispārējais 

Nav Ħemts vērā.  
 

 

 

SaskaĦošanas sanāksmē izvērsās 
diskusija starp p/c Providus un FM. FM 
skaidroja, ka finansiālais sadalījums ir 
noteikts kā prasība regulu projektos, kā 
arī saskaĦā ar MK Kārtības rulli FM ir 
jāsniedz priekšlikums par kuru 
vienošanās tiktu panākta valdības 
līmenī. 

 

 

 

 

 

 

Nosacījums procentuālā finansējuma 
sadalījumam paredzēts regulas projektā. 

 

Atbildības sadalījuma nepieciešamību 

Pārējie relatīvie piešėīrumi noteikti, Ħemot 
vērā arī SF ieviešanas progresu 2004. – 
2006. gada plānošanas periodā (uz 
2005.gada novembri). 
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vadības ietvars)   

3.Paredzēt, ka abi augstāk minētie tiks 
apstiprināti pēc Operacionālo programmu 
izstrādes un to īstenošanas izmaksu 
aplēsēm, jo tikai tad varēs izveidot pilnīgu 
izpratni par to, kādi institucionālie 
(vadības) un finanšu instrumenti 
nepieciešami konkrēto operacionālo 
programmu realizācijai. 

pamato vajadzība noteikt atbildīgās 
institūcijas OP sagatavošanai. 

NSID var tikt precizēts OP izstrādes 
gaitā.  

 

351.  Tabula Nr.40 (pēc 797.rindkopas) [Kurzemes attīstības padome 08.12.2005] 

Ierosinām papildināt tabulas nosaukumu, 
izsakot to sekojošā redakcijā: 

Indikatīvais finansēšanas plāns 2007. – 
2013. gada plānošanas periodam. 

Nezinot kopējo finansējuma daudzumu, 
šobrīd ir neiespējami spriest par precīzu 
finanšu procentuālo sadalījumu starp 
struktūrfondiem. 

ĥemts vērā. 
 

Tabula Nr.40 (pēc 797.rindkopas) 

352.  Tabula Nr.40 (pēc 797.rindkopas) [FM ESFD] 

Norādām uz neprecizitāti – SaskaĦā ar 
796.rindkopu KF veido 1/3 no ES 
kohēzijas politikas aploksnes, kas nav 1/3 
no NSID aploksnes, jo saskaĦā ar EK 
piedāvāto aprēėinu metodiku ES kohēzijas 
politikā ietilpst arī šī perioda lauku 
attīstība un zivsaimniecība un SF 3.mērėis 
(pārrobežu sadarbība), līdz ar to aicinām 
labot procentuālo sadalījumu, norādot KF 
= 37,35% un ERAF = 52,65%. 

ĥemts vērā. 
 

Tabula Nr.40 (pēc 797.rindkopas) 

353.  803. rindkopa 
Citas vadošās iestādes funkcijas ir: 

- izstrādāt attiecināmo izmaksu sarakstu 
katrai operacionālajai programmai;  

- izstrādāt projektu atlases kritērijus un 
nodrošināt attiecīgo projektu atlasi; 

- pārbaudīt preču un pakalpojumu 
piegāžu un izmaksu atbilstību; 

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

Vēršam uzmanību, ka 803. rindkopā 
pirmās divas funkcijas nav uzskatāmas kā 
Vadošās institūcijas, bet gan 
sarpniekinstitūcijas funkcijas. 805. 
rindkopā tiek minēts, ka SI var veikt vienu 
vai vairākas vadošās iestādes vai 
sertificējošās iestādes funkcijas, vienlaicīgi 
norādot, ka vadošā iestāde un sertificējošā 

Nav Ħemts vērā. 

 
FM skaidro, ka atbildība jāsaprot regulas 
prasību kontekstā.  

Citas vadošās iestādes funkcijas ir: 

- izstrādāt attiecināmo izmaksu sarakstu 
katrai operacionālajai programmai;  

- izstrādāt projektu atlases kritērijus un 
nodrošināt attiecīgo projektu atlasi; 

- pārbaudīt preču un pakalpojumu piegāžu un 
izmaksu atbilstību; 

- nodrošināt elektronisku grāmatvedības datu 
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- nodrošināt elektronisku grāmatvedības 
datu uzskaiti par katru projektu, kā arī 
nepieciešamo informācija finanšu 
vadībai, uzraudzībai, kontrolei un 
izvērtēšanai; 

- nodrošināt, ka saĦēmēji vai institūcijas, 
kas nodrošina operacionālās programmas 
ieviešanu, izmanto atsevišėu 
grāmatvedības uzskaiti vai attiecīgus 
grāmatvedības kodus; 

- nodrošināt izvērtēšanu veikšanu; 

- nodrošināt dokumentu uzglabāšanu;  

- nodrošināt sertificējošai iestādei visu 
nepieciešamo informāciju par 
procedūrām un veiktajām pārbaudēm 
izdevumu sertificēšanas nolūkos; 

- vadīt uzraudzības komiteju un 
sagatavot visus uzraudzības 
nodrošināšanai nepieciešamos 
dokumentus; 

- sagatavot gadskārtējos un nobeiguma 
ziĦojumus; 

- nodrošināt informācijas un publicitātes 
prasību ievērošanu; 

- nodrošināt Eiropas Komisiju ar 
informāciju par lielajiem projektiem. 

805. rindkopa 
Starpniekinstitūcija var veikt vienu vai 
vairākas vadošās iestādes vai 
sertificējošās iestādes funkcijas, 
vadošajai iestādei un sertificējošajai 
iestādei paturot atbildību par minētajām 
funkcijām. 

iestāde patur atbildību par minētajām 
funkcijām. Lūdzu precizēt, kas šī 
dokumenta kontekstā tiek saprasts ar 
atbildību. 

uzskaiti par katru projektu, kā arī 
nepieciešamo informācija finanšu vadībai, 
uzraudzībai, kontrolei un izvērtēšanai; 

- nodrošināt, ka saĦēmēji vai institūcijas, kas 
nodrošina operacionālās programmas 
ieviešanu, izmanto atsevišėu grāmatvedības 
uzskaiti vai attiecīgus grāmatvedības kodus; 

- nodrošināt izvērtēšanu veikšanu; 

- nodrošināt dokumentu uzglabāšanu;  

- nodrošināt sertificējošai iestādei visu 
nepieciešamo informāciju par procedūrām un 
veiktajām pārbaudēm izdevumu 
sertificēšanas nolūkos; 

- vadīt uzraudzības komiteju un sagatavot 
visus uzraudzības nodrošināšanai 
nepieciešamos dokumentus; 

- sagatavot gadskārtējos un nobeiguma 
ziĦojumus; 

- nodrošināt informācijas un publicitātes 
prasību ievērošanu; 

- nodrošināt Eiropas Komisiju ar informāciju 
par lielajiem projektiem. 

805. rindkopa 
Starpniekinstitūcija var veikt vienu vai 
vairākas vadošās iestādes vai sertificējošās 
iestādes funkcijas, vadošajai iestādei un 
sertificējošajai iestādei paturot atbildību par 
minētajām funkcijām. 

354.  806. rindkopa 
Paredzēts, ka 2004.-2006.gada 
plānošanas periodā starpniekinstitūcijas 
veic šādas funkcijas:  

- operacionālo programmu izstrādāšana 

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

Precizēt struktūrfondu plānošanas periodu. 

ĥemts vērā. Paredzēts, ka 2007.-2013.gada plānošanas 
periodā starpniekinstitūcijas veic šādas 
funkcijas:  

- operacionālo programmu izstrādāšana 
nozares kompetences ietvaros (analīze, 
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nozares kompetences ietvaros (analīze, 
stratēăija, prioritātes, kritēriji, utml.); 

- ieviešanas nosacījumu (kritēriju, 
attiecināmo izmaksu, atbilstošo 
aktivitāšu, utml.) izstrādāšana; 

- finanšu plānošana;  

- uzraudzība prioritātes līmenī; 

- projektu atlase un apstiprināšana; 

- projektu ieviešanas vadība, līgumu 
slēgšana, izpildes uzraudzība; 

- kontrole un pārbaudes projektu 
īstenošanas vietās; 

- maksājumu pieprasījumu pārbaude un 
apstiprināšana, izdevumu deklarāciju 
sagatavošana; 

- informācijas un publicitātes pasākumi 
prioritātes un pasākumu līmenī. 

stratēăija, prioritātes, kritēriji, utml.); 

- ieviešanas nosacījumu (kritēriju, 
attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, 
utml.) izstrādāšana; 

- finanšu plānošana;  

- uzraudzība prioritātes līmenī; 

- projektu atlase un apstiprināšana; 

- projektu ieviešanas vadība, līgumu 
slēgšana, izpildes uzraudzība; 

- kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas 
vietās; 

- maksājumu pieprasījumu pārbaude un 
apstiprināšana, izdevumu deklarāciju 
sagatavošana; 

- informācijas un publicitātes pasākumi 
prioritātes un pasākumu līmenī. 

355.  Tabula Nr. 41 (pēc 816.rindkopas) [RAPLM 09.12.2005 Nr.1-04/13486/9648]  

Tā kā Reăionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes 
iestāde reăionālās politikas, pašvaldību 
darbības pārraudzības un attīstības 
koordinācijas jomā, un, lai nākošā 
programmēšanas periodā tiktu pievērsta 
samērīga uzmanība arī pašvaldību 
administratīvās kapacitātes stiprināšanai 
administratīvi teritoriālās reformas 
kontekstā, papildināt starpniekinstitūciju 
sarakstu OP „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” ar Reăionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministriju. 

Precizēt minētos OP virzienu nosaukumus, 
saglabājot vienotu pieeju, piemēram, starp 
816. rindkopa (tabula) un 746. rindkopu. 

Nav Ħemts vērā. 
Sk. komentāru iepriekš. 

Tabula Nr. 41 (pēc 816.rindkopas) 

356.  Tabula Nr. 41 (pēc 816.rindkopas) [ĪUMEPLS 21.11.2005 Nr.611-3/71] 

Tabula Nr.41 „SF un KF vispārējais 
vadības ietvars” neatbilst informācijai 

Nav Ħemts vērā. 
 
Tiks precizēta tabula, atbalstu paredzot 
vienuviet –  pie Infrastruktūras OP. 

Tabula Nr. 41 (pēc 816.rindkopas) 
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4.2.”UzĦēmējdarbība un inovācijas” 
sadaĜā. Punktā 4.2.2.”OP virzieni” 
atbilstoši tabulai NR.41 esošā informācija 
būtu jāpapildina ar vēl vienu OP virzienu – 
Informācijas sabiedrība, savukārt punktā 
4.2.3. „OP ieviešana” esošo informāciju 
nepieciešams papildināt ar vēl vienu 
starpniekinstitūciju – ĪUMEPLS. 

 
SaskaĦošanas sanāksmē ĪUMEPSIL 
atsauc priekšlikumu. 

357.  818. rindkopa 
Kopumā vadošajā iestādē, 
starpniekinstitūcijās un grantu shēmu 
apsaimniekotājos 2004.gadā izveidotas 
897 štata vietas darbam ar 
struktūrfondiem un Kohēzijas fondu. No 
tām aizpildītas ir 603 štata vietas jeb 
67% no visām štata vietām. Ievērojamais 
kopējais cilvēkresursu trūkums pamatā 
veidojas, dēĜ Lauku atbalsta dienestā 
esošajām vakancēm, kas 2007.-
2013.gadā nav struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda vadībā iesaistīta 
institūcija.  

819. rindkopa 
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. 

[FM BD 09.12.2005] 

Kāds ir informācijas avots, kur norādītas 
izveidotās štata vietas? No minētajos 
punktos norādītā var saprast, ka gan 
2004.gadā, gan 2005.gadā tās ir no jauna 
izveidotas štata vietas. Taču man šėiet, ka 
norādītais skaits aptver visu štatu, kas 
attiecīgajā gadā ir nodarbojies ar ES fondu 
jautājumiem. Ja tomēr runa iet par 
attiecīgajā gadā izveidotajām jaunām štata 
vietām, tad man tik daudz nesanāk. 

Ja 2004.gada št.vietu skaits ir pareizs, un 
2005.gadā papildus tika piešėirts 
finansējums  142 štata vietu izveidošanai - 
FM centr.ap un CFLA – 55; EM- 25;ZM – 
15; SM – 4;Vidm – 24; RAPLM – 13; KM 
– 3; IUMEPLS – 3,  tad kopumā  
2005.gadā ir 1039 št.v. 

Uzskatām, ka nevajadzētu minēt 
informāciju par neaizpildītām št.vietām 
LAD, tāpēc ierosinām  to neiekĜaut. 

ĥemts vērā. 
 

Ar vārdiem „2004.gadā izveidotas 897 
štata vietas”  būtu jāsaprot visas štata 
vietas, kas attiecīgajā gadā strādāja ar SF 
jautājumiem, nevis 2004.gadā no jauna 
izveidotās štata vietas. Līdzīgi arī info 
par 2005.gadu.  

Kopumā vadošajā iestādē, 
starpniekinstitūcijās un grantu shēmu 
apsaimniekotājos 2004.gadā darbojās 897 
štata vietas darbam ar struktūrfondiem un 
Kohēzijas fondu. No tām aizpildītas ir 603 
štata vietas jeb 67% no visām štata vietām. 
Ievērojamais kopējais cilvēkresursu trūkums 
pamatā veidojas, dēĜ Lauku atbalsta dienestā 
esošajām vakancēm, kas 2007.-2013.gadā 
nav struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā 
iesaistīta institūcija.  

 
2005.gadā darbojās 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. 

358.  818. un 819.paragrāfi (skatīt iepriekš) [FM BD 09.12.2005] 

Uzskatām, ka abus punktus būtu jāapvieno 
un jāizsaka šādā redakcijā : 

Nav Ħemts vērā. 
 

818.rindkopā ir sniegta vispārīga 

818. un 819.paragrāfi (skatīt iepriekš) 
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“Kopumā vadošajā iestādē, 
starpniekinstitūcijās un grantu shēmas 
apsaimniekotājos darbam ar  
struktūrfondiem un Kohēzijas fondu  
2004.gadā  bija plānots piesaistīt  897 
esošas un jaunizveidotas štata vietas. Šo 
štata vietu skaits 2005.gadā ir sasniedzis  
1039  vai ir palielinājies par 15 %, 
galvenokārt stiprinot otrā līmeĦa 
starpniekinstitūciju  un vadošās iestādes 
kapacitāti. Sagaidāms, ka 2007.-2013.gadā 
būtisks štata vietu skaita pieaugums 
darbam ar struktūrfondiem un Kohēzijas 
fondu nav nepieciešams, jo, ievērojot 
veicamo funkciju raksturu un līdzību ar 
2004.-2006.gada plānošanas periodā 
veicamajām funkcijām, tās pamatā 
iespējams nodrošināt esošo cilvēkresursu  
ietvaros” 

informācija, savukārt 819.rindkopā tiek 
runāts lielākoties par ieviešanas 
aăentūrām, līdz ar to uzskatām, ka 
jāsaglabā esošā, pārskatāmākā teksta 
struktūra. 
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