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2. PĀRSKATS PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANU (REGULAS (ES) 

NR. 1303/2013 50. PANTA 2. PUNKTS UN 111. PANTA 3. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS) 

 

2.1. Pamatinformācija par darbības programmas īstenošanu attiecīgajā gadā, tostarp par finanšu 

instrumentiem, saistībā ar finanšu un rādītāju datiem. 

2018. gadā Latvijas ekonomikas izaugsme saglabājās 2017. gada līmenī, gada pirmajos trīs ceturkšņos 

Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) palielinājumu veidojot par 4,7 %. Līdzīgi kā 2017. gadā 

izaugsmi nodrošināja labvēlīgā situācija Latvijas ārējos tirgos, kā arī investīciju aktivitātes pieaugums 

un būvniecības nozares straujā attīstība, paātrinoties Eiropas Savienības (ES) fondu ieplūdei 

ekonomikā. ES fondu investīcijas 2018. gadā IKP izaugsmi palielināja par 1,4 procentpunktiem, kas 

balstās uz 2018. gada pirmās puses statistiskajiem datiem un 2018. gada rudens reālā IKP prognozi 

4,2 % 2018. gadam. Taču faktiskā ietekme varētu būt augstāka, kad 2019. gada jūlijā būs zināmi visi 

makroekonomiskie dati par 2018. gadu. 

Kohēzijas politikas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā līdz 2018. gada 31. decembrim 

noslēgti 1 246 projektu līgumi par 4,2 mljrd. euro kopējām attiecināmajām izmaksām, t.sk. 3,2 mljrd. 

euro ES fondi jeb 72,2 % no pieejamā ES finansējuma 4,4 mljrd. euro. Intensīvu projektu atlašu 

rezultātā ik ceturksni ievērojami pieaug jaunu uzsākto investīciju projektu skaits ar nozīmīgu plānoto 

investīciju apjomu. Kumulatīvi pabeigti ir 126 ES fondu projekti par 261 milj. euro ES 

līdzfinansējumu ceļu būvniecības, ēku energoefektivitātes, dabas aizsardzības un degradēto teritoriju 

revitalizācijas, komersantu ražošanas telpu un infrastruktūras izveides vai rekonstrukcijas, jaunu 

produktu ieviešanas ražošanā, izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas jomās. No tiem 2018. 

gadā pabeigti 107 projekti. Papildus ir pabeigti arī Tehniskās palīdzības 30 projekti par kopējo ES 

fondu finansējumu 19,6 milj. euro. Kopš plānošanas perioda sākuma 2014. gadā līdz 2018. gada 

beigām ES atbalsta maksājumi veikti 1,2 mljrd. euro (27,1 % no kopējā pieejamā ES fondu 

finansējuma) un no tā puse – 610,0 milj. euro - veikta tieši 2018. gadā. 2018. gadā projektu ieviešana 

ir bijusi ievērojami dinamiskāka kā 2017. gadā, tādējādi Eiropas Komisijai (EK) sertificējamo 

izdevumu kumulatīvais mērķis līdz 2018. gada beigām par 116,0 % bija izpildīts jau 2018. gada 

septembra beigās. Ar 2019. gada pirmajā pusgadā deklarētiem maksājumiem EK Latvija jau ir 

izpildījusi 2019. gada maksājumu mērķi. 

Latvija tieši 2018. gadā veica īpaši efektīvu risku pārvaldību un sadarbību ar Latvijas atbildīgajām 

iestādēm un EK, tiešu un mērķtiecīgu sadarbību ar projektu īstenotājiem, intensificējot naudas 

plūsmas, ar mērķtiecīgiem rīcības plāniem un pārdomātiem pasākumiem Latvija spēja sekmīgi ieviest 

DP noteiktos mērķus, t.sk. sasniegt 2018. gadam noteiktos vidusposma snieguma ietvara (finanšu 

rādītāji un iznākuma rādītāji) mērķus visos prioritārajos virzienos (PV), lai varētu saņemt nesadalīto 

snieguma rezervi (216 milj. euro) no DP piešķīruma. Tāpat arī tieši 2018. gadā būtiski ir pieaugusi arī 

DP noteiktie PV rādītāji - daži pat krietni pārpildīti, dažos PV ir bijis lēnāks progress. Vairāk par 

rādītāju rezultātiem skatīt sadaļās “Kopējie un īpašie programmas rādītāji” un “Informācija A daļā 

un programmas mērķu sasniegšana”. 

Kopumā līdz 2019. gada 1. pusgada beigām sertificēti 1 464,7 milj. euro, t.sk. ES fondu finansējums 

1 249,2 milj. euro, kas ar drošu pārliecību saglabā pozitīvas investīciju tempa tendences. 

Finanšu instrumentos kumulatīvi līdz 2018. gada 30. jūnijam investēts finansējums 60,5 milj. euro, 

no tiem 51,3 milj. euro ERAF jeb 50 % no kopējā finanšu instrumentiem pieejamā ES fondu 

finansējuma, t.sk. gala saņēmēju līmenī investēti 22,7 milj. euro, no tiem 14,7 milj. euro ERAF. 

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) atbalsts tiek sniegts grantu un finanšu instrumentu 

veidā ar kopējo publisko finansējumu 166,4 milj. euro, tai skaitā 134,4 milj. euro - grantiem un 

vadības un konsultatīvā atbalsta nodrošināšanai, un 32,0 milj. euro - aizdevumiem un garantijām. 
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Faktiski veikto maksājumu progress DME nav tik straujš kā sākotnēji plānots. Līdz 2018. gada 31. 

decembrim ir pabeigta 24 projektu īstenošana, 138 projektos notiek būvniecība. 

JNI programmā līdz 2018. gada beigām sasniegtie rezultāti ir atbilstoši ieviešanas posmam. Veikti 

maksājumi 25,7 milj. euro jeb 88,1 % no JNI pamata piešķīruma (29,0 milj. euro), iesaistīti 29 279 

jaunieši jeb 102 % no DP plānotā jauniešu skaita (28,7 tūkst. uz 2018. gada beigām)). Detalizētāku 

informāciju skatīt sadaļā “Informācija par jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu”. 

Ziņojumā informācija par finanšu datiem iegūta no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas 

sistēmas (KPVIS) uz 2019. gada 29. janvārī. Informācija par ERAF, KF un ESF rādītāju faktiskajiem 

sasniegumiem iegūta no KPVIS uz 2019. gada 8. februāri, 8. aprīli un 2. maiju. Ņemot vērā Dalītās 

līdzekļu pārvaldības kopējās sistēmas (SFC2014) sistēmas specifiku, atsevišķu rādītāju sasniegtās 

vērtības atspoguļojas nekorekti, uzkrājot rādītājus kumulatīvi (piemēram, r921a, r922b, RTP3), tomēr 

šo rādītāju vērtības ir atspoguļojamas citā griezumā, proti, gada griezumā vai uzskaitot vērtības 

samazinājumu. Atsevišķu rādītāju faktiskās 2018. gada vērtības tiks aktualizētas un iekļautas 

ziņojumā par DP ieviešanu 2019. gadā. Attiecībā uz finanšu rādītājiem ziņojumā ietvertā informācija 

atbilst EK deklarētajiem izdevumiem līdz 2018. gada 31. decembrim. 
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3. PRIORITĀRO VIRZIENU ĪSTENOŠANA (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 2. PUNKTS) 

 

3.1. Pārskats par īstenošanu 

ID Prioritārais virziens Pamatinformācija par prioritārā virziena īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un 

pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu 

1 Pētniecība, tehnoloģiju 

attīstība un inovācijas 

Kopējais progress ir ļoti labs, t.i. snieguma ietvara mērķis izpildīts virs 100%. Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir 

apstiprināti 174 projekti par kopējo ERAF finansējumu 324,7 milj. euro, līgumi noslēgti par 166 projektu ieviešanu, 

kas ir 66,6 % (311,3 milj. euro) no ERAF piešķīruma – zem vidējā kopējā visu prioritāro virzienu rādītāja. Atmaksas 

projektu īstenotājiem veiktas 106,3 milj. euro jeb 22,7 % no ERAF piešķīruma – zem vidējā rādītāja.  

2018. gadā ir pabeigts pirmais projekts (0,5 milj. euro ERAF finansējums), kurā izveidota eksperimentālā šokolādes 

produktu ražotne. 

Pakāpeniski kopējie prioritārā virziena mērķi tiek sasniegti. 2018. gadā 1 933 komersantiem ir sniegts ERAF atbalsts 

(iznākuma rādītāji i.1.2 (CO01) un i.1.2.1.bk (CO02)), veicinot gan privātā sektora investīciju palielinājumu 

pētniecības, inovāciju un attīstības darbībām, gan inovatīvu ideju īstenošanu un tehnoloģiju pārnesi Latvijas 

tautsaimniecībā. Pētniecībā ir iesaistīti 107 jauni pētnieki (pilnas slodzes laika ekvivalents) (iznākuma rādītājs 

i.1.1.1.bk (CO24)), no tiem 2018. gadā 75. Turklāt ar ES fondu atbalstu ir izstrādāti 23 jauni (2018. gadā 19 jauni) 

komercializējami produkti un tehnoloģijas (iznākuma rādītājs i.1.1.1.g). Līdz 2018. gada beigām ar ERAF atbalstu ir 

izstrādāti un publicēšanai iesniegti 204 oriģināli zinātniskie raksti (iznākuma rādītājs i.1.1.1.e). 

10 ESF atbalsts KP fondu 

ieviešanai un vadībai 

Kopējais progress ir labs. Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir apstiprināti 39 projekti par kopējo ESF finansējumu 

16,2 milj. euro, no tiem līgumi noslēgti par 34 projektu ieviešanu, kas ir 70,5 % (15,1 milj. euro) no ESF piešķīruma. 

Atmaksas projektu īstenotājiem par PV pirmās kārtas projektiem veiktas 2,0 milj. euro jeb 9,5 % no ESF kopējā PV 

piešķīruma. Pabeigti ir 9 projekti par kopējo ESF finansējumu 1,8 milj. euro. 2018. gadā decembrī noslēdzās 10. PV 

otrā projektu atlases kārta.  

10.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekts par Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšanu un kapacitāti ir 

vienīgais 1. kārtas projekts, kuru pabeigs līdz 2019. gada beigām, lai izpildītu plānotos iznākuma un rezultāta rādītājus. 

Ar tehniskās palīdzības atbalstu 2018. gadā 45 personas (iznākuma rādītājs i.10.1.1.b (ITP2) ir piedalījušās savas 

kapacitātes stiprināšanā izvērtēšanas jomā. Pēc stratificētās nejaušības principa tika aptaujāti 1 004 Latvijas Republikas 

pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Vairāk informāciju skatīt ES fondu tīmekļa vietnes 

www.esfondi.lv sadaļā „Materiāli un ziņojumi” apakšsadaļu „Sabiedrības informētība un citi pētījumi”. Rezultāta 

Latvijas sabiedrībā ir paaugstinājusies dažādu ES fondu atpazīstamība, kā arī noskaidrots viedoklis (91% aptaujāto 

iedzīvotāju), ka ES piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību. 

11 ERAF atbalsts KP fondu 

ieviešanai un vadībai 

Kopējais progress ir labs. Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir apstiprināts 31 projekts par kopējo ERAF finansējumu 

36,5 milj. euro, no tiem līgumi noslēgti par 30 projektu ieviešanu, kas ir 91,7 % (35,9 milj. euro) no ERAF piešķīruma. 

Atmaksas projektu īstenotājiem par PV pirmās kārtas projektiem veiktas 15,6 milj. euro jeb tikai 39,7 % no ERAF 

kopējā PV piešķīruma. Pabeigti ir 17 projekti par kopējo ERAF finansējumu 10,0 milj. euro. 2018. gadā decembrī 

noslēdzās 11. PV otrā projektu atlases kārta.  



 

 9   

Tehniskajā palīdzībā par vienu no svarīgākajām prioritātēm ir Kohēzijas politikas fondu administrēšanas sistēmas 

pilnveidošana, t.sk. cilvēkresursu kompetences paaugstināšana un kapacitātes stiprināšana. Līdz 2018. gada beigām 

787 darbinieki un eksperti (iznākuma rādītājs i.11.1.1.b (ITP5) no visām ES fondu vadībā iesaistītām sadarbības 

iestādes iestādēm, t.sk. Uzraudzības komitejas dalībnieki, ir piedalījušies apmācībās un paaugstinājuši kompetenci, lai 

nodrošinātu atbilstošu ES fondu projektu vadību, ieviešanu un uzraudzību. 2018. gadā apkopotie dati liecina par 

darbinieku mainības mazināšanos ES fondu administrēšanas iestādēs, sasniedzot 9,8 % īpatsvaru (iznākuma rādītājs 

r.11.1.1.a (RTP5)). 

12 KF atbalsts KP fondu 

ieviešanai un vadībai 

Kopējais progress ir labs. Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir apstiprināti un noslēgti līgumi par 7 projektu ieviešanu, 

kas ir 97,5 % (39,7 milj. euro) no KF piešķīruma. Atmaksas projektu īstenotājiem par PV pirmās kārtas projektiem 

veiktas 16,1 milj. euro jeb 39,5 % no KF kopējā PV piešķīruma. Pabeigti ir 4 projekti par kopējo KF finansējumu 7,7 

milj. euro. 2018. gada novembrī noslēdzās 12. PV otrās projektu atlases kārta.  

Tehniskās palīdzības mērķis ir uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju 

un atbalstīt e-Kohēziju. Līdz 2018. gada beigām 476 personas (iznākuma rādītājs i.12.1.1.b (ITP7)) no vadošās 

iestādes, revīzijas iestādes un sadarbības iestādes (SI) ir piedalījušās apmācībās kvalifikācijas un kapacitātes 

paaugstināšanai, lai nodrošinātu atbilstošu ES fondu projektu vadību, ieviešanu un uzraudzību. 2018. gadā apkopotie 

dati liecina par darbinieku mainības mazināšanos, sasniedzot 11,7 % īpatsvaru no plānotā 21 % rādītāja (rezultāta 

rādītājs r.12.1.1.a (RTP7)). Efektīvākai informācijas apmaiņai (projektu iesniegšanas, maksājumu pieprasīšanai u.c.) 

gandrīz 100 % tiek izmantota 2016. gadā izveidotā e-Kohēzijas sistēma - lietotāju īpatsvars 99,5 % no plānotajiem 50 

% (rezultāta rādītājs r.12.1.1.b (RTP8)). 

2 IKT pieejamība, e-pārvalde un 

pakalpojumi 

Kopējais progress ir labs - snieguma ietvara nosacījumi izpildīti, lai nezaudētu snieguma rezervi. Kumulatīvi līdz 2018. 

gada beigām ir apstiprināti un līgumi noslēgti par 41 projekta ieviešanu par kopējo ERAF finansējumu 129,7 milj. 

euro, kas ir 75,1 % no ERAF piešķīruma - nedaudz zem vidējā rādītāja. Atmaksas projektu īstenotājiem veiktas 17,9 

milj. euro jeb 10,4 % no ERAF piešķīruma - zem vidējā rādītāja.  

2018. gadā ir pabeigts pirmais projekts „LVDC tīkla, drošības platforma un LVDC koplietošanas daļa” (1,7 milj. euro 

ERAF finansējums), kurā ir izveidota datu rezervēšanas platforma un nodrošināta tās integrācija ar Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra skaitļošanas jaudas risinājumu sistēmām ar paaugstinātām drošības prasībām. 

Attiecībā uz PV sasniegumu var izcelt to, ka Vides aizsardzības un attīstības ministrija ir izveidojusi jau 4 centralizētas 

atvērto informāciju sistēmu platformas (iznākuma rādītājs I.2.2.1.b), no tām 2018. gadā izveidotas 2, pavisam kopā 

plānotas 18 platformaslīdz 2023. gadam. Kopā līdz 2018. gada beigām ir pilnveidoti 52 informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju (IKT) procesi (2018. gadā – 38) (iznākuma rādītājs I.2.2.1.a), ieviešot konkrētu risinājumu publisko 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Turklāt iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto atvērtās informācijas sistēmas (e-

pakalpojumus) ir sasniedzis 49,6 % atzīmi (rezultāta rādītājs R.2.2.1.a). 

3 Mazo un vidējo komersantu  

konkurētspēja 

Kopējais progress ir ļoti labs, jo snieguma ietvara mērķis izpildīts virs 100%. Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir 

apstiprināti un līgumi noslēgti par 134 projektu ieviešanu par kopējo ERAF/ESF finansējumu 258,2 milj. euro, kas ir 

82,2 % no ERAF/ESF piešķīruma - virs vidējā rādītāja. Atmaksas projektu īstenotājiem veiktas 127,7 milj. euro vai 

40,6 % no ERAF/ESF piešķīruma - virs vidējā rādītāja. 
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Līdz 2018. gada beigām kumulatīvi ir pabeigti 36 (2018. gadā - 32) pašvaldību un komersantu projekti (kopā 17,3 milj. 

euro ES fondu finansējums), kuru rezultātā ir veiktas investīcijas ražošanas telpu un infrastruktūru izveidei vai 

rekonstrukcijai uzņēmējdarbības veicināšanai dažādos Latvijas reģionos. 

Lai veicinātu straujāku komersantu izaugsmes pieaugumu, jau 2 735 komersanti (2018. gadā 888 komersanti) ir 

saņēmuši ES fondu atbalstu, no kuriem atbalstu finanšu instrumentu veidā saņēmuši 831 komersanti (2018. gadā – 

367), lai izveidotu jaunus komercuzņēmumus vai attīstītu esošos. ESF projektos līdz šim 3 784 tiesu sistēmai piederīgas 

personas (2018. gadā - 2 252) (iznākuma rādītājs i.3.4.1.a) ir piedalījušās apmācībās komercdarbības vides uzlabošanas 

sekmēšanai, par apmācībām kopā ir izsniegti 1 202 sertifikāti, un 10 327 personas (2018. gadā - 7 884 personas) 

(iznākuma rādītājs i.3.4.2.a) ir piedalījušās apmācībās par labāka regulējuma izstrādi mazo un vidējo saimnieciskās 

darbības veicēju atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās. 

4 Pāreja uz ekonomiku ar zemu 

oglekļa emisijas līmeni visās 

nozarēs 

Kopējais progress ir labs - snieguma ietvara nosacījumi izpildīti, lai nezaudētu snieguma rezervi. Kumulatīvi līdz 2018. 

gada beigām ir apstiprināti 312 projekti par kopējo ERAF/KF finansējumu 365,1 milj. euro, līgumi noslēgti par 287 

projektu īstenošanu, kas ir 73,6 % (353,9 milj. euro) no ERAF/KF piešķīruma - nedaudz zem vidējā rādītāja. Atmaksas 

projektu īstenotājiem veiktas 83,5 milj. euro jeb 17,4 % no ERAF/KF piešķīruma - zem vidējā rādītāja. Projektu 

pabeigšana plānota līdz 2023. gadam.  

Līdz 2018. gada beigām būtiski ES fondu ieguldījumi veikti apstrādes rūpniecības nozarē, veicinot efektīvu 

energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem. Līdz 2018. 

gada beigām kumulatīvi ir pabeigti 34 (2018. gadā - 31) energoefektivitātes uzlabošanas projekti (kopā 9,0 milj. euro 

ES fondu finansējums). Pabeigto darbību rezultātā sasniegti rādītāji attiecībā uz enerģijas ietaupījumu – enerģijas 

ietaupījums 2018. gadā ir ievērojami pieaudzis līdz 72 548,56 MWh/gadā (iznākuma rādītājs i.4.1.1.b un i.4.3.1.d), 

kas ir 74 reizes lielāks ietaupījums kā 2017. gadā; no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjaudu - 8,95 MW 

(iznākuma rādītājs i.4.1.1.ck (CO30) un i.4.2.2 bk (CO30)), kas ir 43,25 % izpilde no 2023. gada mērķa, un aprēķināto 

siltumnīcefekta gāzu samazinājumu gadā 8 354,70 CO2 ekvivalenta tonnas (iznākuma rādītāji i.4.2.1.ek (CO34), 

i.4.2.2.ck (CO34), i.4.3.1.ek (CO34) un i.4.1.1.dk (CO34)), kas ir vidēji 29 % izpilde no 2023. gada mērķa. 

Informācija par lielo projektu “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” ir iekļauta sadaļā “Lieli projekti”. 

5 Vides aizsardzība un resursu 

izmantošanas efektivitāte 

Kopējais progress ir labs - snieguma ietvara nosacījumi izpildīti, lai nezaudētu snieguma rezervi. Kumulatīvi līdz 2018. 

gada beigām ir apstiprināti 178 projekti par kopējo ERAF/KF finansējumu 438,1 milj. euro, līgumi noslēgti par 177 

projektu īstenošanu, kas ir 70,3 % (437,9 milj. euro) no ERAF/KF piešķīruma – nedaudz zem vidējā rādītāja. Atmaksas 

projektu īstenotājiem veiktas 148,3 milj. euro jeb 23,8 % no ERAF/KF piešķīruma – nedaudz zem vidējā rādītāja.  

Līdz 2018. gada beigām kumulatīvi ir pabeigti 23 (2018. gadā - 22) vides aizsardzības un teritoriju revitalizācijas 

projekti (kopā 17,0 milj. euro ES fondu finansējums), kuru rezultātā atbilstoši projektos plānotajam ir nodrošināti plūdu 

risku mazināšanas pasākumi, nodrošinātas šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas, izbūvētas antropogēno slodzi 

mazinošās infrastruktūras Natura 2000 teritorijās, kā arī nodrošināta degradēto teritoriju revitalizācija, lai veicinātu 

videi draudzīgu un ilgtspēju teritoriālo izaugsmi.  

Jāuzsver, ka 2018. gada oktobrī VEF Kultūras pils, kas tika atjaunota ar ES līdzfinansējumu, ir saņēmusi Gada balvas 

Rīgas arhitektūrā atzinīgu novērtējumu - „Sabiedrības atzinība” balvu, ko konkursa organizētāji – Rīgas pilsētas 
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arhitekta birojs – piešķīra būvēm, kuras pozitīvi novērtējuši visvairāk apmeklētāju Rīgas pilsētas arhitekta biroja 

"Facebook" vietnē.  

Informācija par lielo projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, 2. posms” ir 

iekļauta sadaļā “Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana” par 5. PV “Vides aizsardzība un resursu 

izmantošanas efektivitāte”. 

6 Ilgtspējīga transporta sistēma Kopējais progress ir labs - snieguma ietvara nosacījumi izpildīti, lai nezaudētu snieguma rezervi. Kumulatīvi līdz 2018. 

gada beigām ir apstiprināti 75 projekti par kopējo ERAF/KF finansējumu 740,1 milj. euro, t.sk. līgumi noslēgti par 74 

projektu īstenošanu, kas ir 63,7 % (738,7 milj. euro) no ERAF/KF piešķīruma – zem vidējā rādītāja. Atmaksas projektu 

īstenotājiem veiktas 405,9 milj. euro vai 35 % no ERAF/KF piešķīruma - virs vidējā rādītāja. 

Prioritārajā virzienā kumulatīvi ir pabeigti 25 valsts galveno un reģionālo autoceļu uzlabošanas projekti (kopā 212,2 

milj. euro ES fondu finansējums), no tiem tieši 2018. gadā pabeigti 14 projekti. Kopumā ir rekonstruēts vai modernizēts 

359,6 km valsts galveno un reģionālo autoceļu kopējais garums (iznākuma rādītāji i.6.3.1.ak (CO14)) Vidzemē, 

Latgalē, Zemgalē un Kurzemē. 

Informācija par lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanas progresu ir iekļauta sadaļā “Lieli 

projekti”. 

7 Nodarbinātība un  darbaspēka 

mobilitāte 

Kopējais progress ir ļoti labs, jo snieguma ietvara mērķis izpildīts virs 100%. Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir 

apstiprināti un noslēgti 7 līgumi par projektu ieviešanu par kopējo ESF/JNI finansējumu 163,1 milj. euro, kas ir 95,9 

% no ESF/JNI piešķīruma - krietni virs vidējā rādītāja. Atmaksas projektu īstenotājiem veiktas 123,6 milj. euro jeb 

72,6 % no ESF/JNI piešķīruma – labākais sniegums no visiem prioritārajiem virzieniem. 

2018. gada Nodarbinātības valsts aģentūra pabeidza projekta ieviešanu jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības 

veicināšanai Jauniešu garantijas ietvaros (turpmāk atbalsts jauniešiem tiks nodrošināts vispārējās rindas kārtībā). 

2018. gada apmācībās iesaistīto bezdarbnieku skaits sasniedza 74 595 (būtiski pārsniegta 2018. gada mērķa vērtība (61 

000 bezdarbnieku), t.sk. JNI pasākumos iesaistīti 19 837 jaunieši - bezdarbnieki (iznākuma rādītāji i.7.1.1.ak (CO01) 

un i.7.2.1.a). EURES tīkla ietvaros ir organizēti 389 informatīvi pasākumi (apmācības, semināri) (iznākuma rādītājs 

i.7.1.2.a) ar darbaspēka mobilitāti saistītās informācijas un konsultāciju nodrošināšanai gan klātienē, gan interneta vidē 

darba meklētājiem un darba devējiem. Lai veicinātu jauniešu izglītošanu un iesaisti darba tirgū, 9 442 jaunieši 15-29 

gadu vecumā (iznākuma rādītājs i.7.2.1.b), kuri nemācās un nestrādā, ir iesaistījušies Valsts izglītības attīstības 

aģentūras rīkotajos izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos. 

8 Izglītība, prasmes un 

mūžizglītība 

Kopējais progress ir labs - snieguma ietvara nosacījumi izpildīti, lai nezaudētu snieguma rezervi. Kumulatīvi līdz 2018. 

gada beigām ir apstiprināti 143 projekti par kopējo ERAF/ESF finansējumu 435,1 milj. euro, līgumi noslēgti par 142 

projektu īstenošanu, kas ir 84,2 % (429,7 milj. euro) no ERAF/ESF piešķīruma – virs vidējā rādītāja. Atmaksas 

projektu īstenotājiem veiktas 108,3 milj. euro jeb 21,2 % no ERAF/ESF piešķīruma – nedaudz zem vidējā rādītāja.  

2018. gadā pabeigti pirmie 6 projekti (kopā 5,5 milj. euro ES fondu finansējums), no kuriem ir sniegts atbalsts 

vispārējās izglītības iestāžu vides uzlabošanai, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM uzlabošanai, kā 

arī modernizētā STEM palielināšanai. 
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Lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumu, līdz 2018. gada beigām 420 vispārējās izglītības iestādes (2018. gadā – 82 

iestādes) (iznākuma rādītājs i.8.3.2.a) ir saņēmušas ESF atbalstu personalizētas mācību pieejas attīstībai un 430 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādes (2018. gadā – 19 iestādes) (iznākuma rādītājs i.8.3.5.a) ir saņēmušas 

atbalstu karjeras izglītībai. 1 845 jaunietis (2018. gadā – 1 083 jaunietis) (iznākuma rādītājs i.8.3.3.a), kurš nestrādā, 

nemācās un nav reģistrējies bezdarbnieks, ir saņēmis individuāli izstrādātu izglītības programmu to profilēšanai. Lai 

palielinātu kvalificētu profesionālo izglītību ieguvušo personu skaitu, 1 518 audzēkņiem (iznākuma rādītājs i.8.5.1.a) 

ir nodrošināta dalība darba vidē balstītajās mācībās (praktiskie un laboratorijas darbi) vai mācību prakse uzņēmumos. 

25 862 izglītojamiem vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības (tostarp koledžu) iestādēs ir modernizēta mācību 

vide (iznākuma rādītāji i.8.1.1.a, i.8.1.2.a, i.8.1.3.a, i.8.1.4.a). 

9 Sociālā iekļaušana un 

nabadzības apkarošana 

Kopējais progress ir labs, jo snieguma ietvara mērķis izpildīts virs 100 %. Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir 

apstiprināts 154 projekts par kopējo ESF/ERAF finansējumu 346,7 milj. euro, līgumi noslēgti par 147 projektu 

īstenošanu, kas ir 66,6 % (278,6 milj. euro) no ESF/ERAF piešķīruma – zem vidējā rādītāja. Atmaksas projektu 

īstenotājiem veiktas 64,9 milj. euro vai 15,5 % no ESF/ERAF piešķīruma - zem vidējā rādītāja. Vairums projektu ir 

plānots pabeigt 2019. gadā. 

2018. gadā bija stabils progress ESF projektu sniegumā - atbalstīti 18 887 bezdarbnieki (2018. gadā – 6 126 personas) 

(iznākuma rādītājs i.9.1.1.ak (CO01)), tostarp ilgstošie bezdarbnieki, kas nonākuši nelabvēlīgā situācijā, lai tie 

iekļautos atkal darba vidē. 159 920 mērķa grupas personas (2018. gadā rādītājs pieaudzis par 99 090 personām 

salīdzinājumā pret 2017. gadu) (iznākuma rādītāji i..9.2.4..a, i..9.2.4..b), īpaši nabadzības un sociālās atstumtības 

riskam pakļautie iedzīvotāji, piedalījās slimības profilakses un veselības veicināšanas pasākumos, lai veselības dēļ 

mainītu dzīvesveida paradumus. Kopā līdz 2018. gada beigām 518 bērniem (2018. gadā rādītājs pieaudzis par 230 

bērniem salīdzinājumā pret 2017. gadu) (iznākuma rādītājs i.9.2.1.c) ar saskarsmes grūtībām un uzvedības 

traucējumiem ir sniegts atbalsts un izstrādātas personalizētas programmas, 668 bērni (2018. gadā 556 bērni) (iznākuma 

rādītājs i.9.2.2.b) ar funkcionāliem traucējumiem un 285 personas ar garīga rakstura traucējumiem (iznākuma rādītājs 

i.9.2.2.a) saņem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Kopā līdz 2018. gada beigām resocializācijas pasākumus 

un atbalstu saņēmuši 3 085 ieslodzītie un bijušie ieslodzītie (2018. gadā - 2 033) (iznākuma rādītājs i.9.1.2.a). 
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3.2. Kopējie un īpašie programmas rādītāji (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)  

 

Prioritārie virzieni, izņemot tehnisko palīdzību 

 
Prioritārais virziens 1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas 

Investīciju prioritāte 1a - Uzlabot pētniecības un inovācijas (P&I) infrastruktūru un spēju attīstīt P&I izcilību, kā arī veicināt kompetences centru, jo īpaši Eiropas nozīmes centru, izveidi. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 1 / 1a 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) 

(sievietes) 

2018 Kopā 2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO24 Pētniecība un inovācija: jaunu pētnieku skaits 

atbalstītajās struktūrās 

Pilnslodzes 

ekvivalenti 

Mazāk 

attīstīti 

177,00   107,05    

S CO24 Pētniecība un inovācija: jaunu pētnieku skaits 

atbalstītajās struktūrās 

Pilnslodzes 

ekvivalenti 

Mazāk 

attīstīti 

177,00   437,12    

F CO25 Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā 

uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs. 

Pilnslodzes 

ekvivalenti 

Mazāk 

attīstīti 

2 163,00   570,00    

S CO25 Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā 
uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs. 

Pilnslodzes 
ekvivalenti 

Mazāk 
attīstīti 

2 163,00   3 477,00    

F CO26 Pētniecība un inovācija: tādu uzņēmumu skaits, kas 

sadarbojas ar pētniecības iestādēm. 

Uzņēmumi Mazāk 

attīstīti 

450,00   29,00   Precizēta 2017. gada vērtība 

S CO26 Pētniecība un inovācija: tādu uzņēmumu skaits, kas 
sadarbojas ar pētniecības iestādēm. 

Uzņēmumi Mazāk 
attīstīti 

450,00   117,00   Plānotas projektu iesniegumu atlases 2019. 
gadā, kā arī nozīmīgu ieguldījumu 

mērķvērtības sasniegšanā sniedz 2019. gada 

I-II ceturksnī vērtēšanā esoši projekti. 

F i111D Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un ERAF 
atbalstīto Horizon 2020 un ES 9.Ietvara 

programmas projektu pieteikumu skaits, t.sk. 

BalticBonus iniciatīvas ietvaros 

Projektu 
iesniegumu 

skaits 

Mazāk 
attīstīti 

558,00   265,00    

S i111D Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un ERAF 

atbalstīto Horizon 2020 un ES 9.Ietvara 

programmas projektu pieteikumu skaits, t.sk. 

BalticBonus iniciatīvas ietvaros 

Projektu 

iesniegumu 

skaits 

Mazāk 

attīstīti 

558,00   545,00    

F i111e Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un 

publicēšanai ir sniegts atbalsts 

Zinātnisko 

rakstu skaits 

Mazāk 

attīstīti 

1 472,00   204,00    

S i111e Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un 
publicēšanai ir sniegts atbalsts 

Zinātnisko 
rakstu skaits 

Mazāk 
attīstīti 

1 472,00   1 756,00    

F i111f Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu 

inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem 

EUR Mazāk 

attīstīti 

15 953 000,00   1 858 646,90   Precizēta 2017. gada vērtība 

S i111f Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu 
inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem 

EUR Mazāk 
attīstīti 

15 953 000,00   6 093 999,31   Plānotas projektu iesniegumu atlases 2019. 
gadā, kā arī nozīmīgu ieguldījumu 

mērķvērtības sasniegšanā sniedz 2019. gada 

I-II ceturksnī vērtēšanā esoši projekti. 

F i111g Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir 

komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts 

Produkti un 

tehnoloģijas 

Mazāk 

attīstīti 

530,00   23,00   Precizēta 2017. gada vērtība 

S i111g Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir 

komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts 

Produkti un 

tehnoloģijas 

Mazāk 

attīstīti 

530,00   517,00    
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(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) 

(sievietes) 

2018 Kopā 2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F i111h Jauno zinātnieku skaits (pilnas slodzes 

ekvivalents), kuriem projekta īstenošanas ietvaros 

pilnveidota kompetence, ieskaitot karjeras 
izaugsmes un personāla atjaunotnes procesus 

Pilnslodzes 

ekvivalents 

Mazāk 

attīstīti 

403,00   0,00   Jauns iznākuma rādītājs, kura mērķvērtības 

izpilde tiks uzsākta līdz ar 2019. gada 

projektu iesniegumu atlasēm. 

S i111h Jauno zinātnieku skaits (pilnas slodzes 

ekvivalents), kuriem projekta īstenošanas ietvaros 
pilnveidota kompetence, ieskaitot karjeras 

izaugsmes un personāla atjaunotnes procesus 

Pilnslodzes 

ekvivalents 

Mazāk 

attīstīti 

403,00   0,00   Jauns iznākuma rādītājs, kura mērķvērtības 

izpilde tiks uzsākta līdz ar 2019. gada 
projektu iesniegumu atlasēm. 

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 Kopā 2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO24 Pētniecība un inovācija: jaunu pētnieku skaits atbalstītajās struktūrās 31,92   0,00   0,00   

S CO24 Pētniecība un inovācija: jaunu pētnieku skaits atbalstītajās struktūrās 427,12   384,00   0,00   

F CO25 Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs. 17,00   0,00   0,00   

S CO25 Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs. 3 402,00   0,00   0,00   

F CO26 Pētniecība un inovācija: tādu uzņēmumu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm. 17,00   2,00   0,00   

S CO26 Pētniecība un inovācija: tādu uzņēmumu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm. 117,00   100,00   0,00   

F i111D Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto Horizon 2020 un ES 9.Ietvara programmas projektu 
pieteikumu skaits, t.sk. BalticBonus iniciatīvas ietvaros 

48,00   13,00   3,00   

S i111D Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto Horizon 2020 un ES 9.Ietvara programmas projektu 

pieteikumu skaits, t.sk. BalticBonus iniciatīvas ietvaros 

0,00   0,00   0,00   

F i111e Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai ir sniegts atbalsts 35,00   0,00   0,00   

S i111e Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai ir sniegts atbalsts 1 749,00   1 280,00   0,00   

F i111f Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem 671 498,99   5 374,06   0,00   

S i111f Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem 5 822 648,74   3 200 000,00   0,00   

F i111g Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts 4,00   0,00   0,00   

S i111g Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts 517,00   416,00   0,00   

F i111h Jauno zinātnieku skaits (pilnas slodzes ekvivalents), kuriem projekta īstenošanas ietvaros pilnveidota 

kompetence, ieskaitot karjeras izaugsmes un personāla atjaunotnes procesus 

0,00   0,00   0,00   

S i111h Jauno zinātnieku skaits (pilnas slodzes ekvivalents), kuriem projekta īstenošanas ietvaros pilnveidota 

kompetence, ieskaitot karjeras izaugsmes un personāla atjaunotnes procesus 

0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO24 Pētniecība un inovācija: jaunu pētnieku skaits atbalstītajās struktūrās 0,00   

S CO24 Pētniecība un inovācija: jaunu pētnieku skaits atbalstītajās struktūrās 0,00   

F CO25 Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs. 0,00   

S CO25 Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs. 0,00   

F CO26 Pētniecība un inovācija: tādu uzņēmumu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm. 0,00   

S CO26 Pētniecība un inovācija: tādu uzņēmumu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm. 0,00   

F i111D Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto Horizon 2020 un ES 9.Ietvara programmas projektu pieteikumu skaits, t.sk. BalticBonus iniciatīvas ietvaros 0,00   

S i111D Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto Horizon 2020 un ES 9.Ietvara programmas projektu pieteikumu skaits, t.sk. BalticBonus iniciatīvas ietvaros 0,00   

F i111e Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai ir sniegts atbalsts 0,00   

S i111e Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai ir sniegts atbalsts 0,00   

F i111f Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem 0,00   

S i111f Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem 0,00   

F i111g Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts 0,00   

S i111g Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts 0,00   
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(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F i111h Jauno zinātnieku skaits (pilnas slodzes ekvivalents), kuriem projekta īstenošanas ietvaros pilnveidota kompetence, ieskaitot karjeras izaugsmes un personāla atjaunotnes procesus 0,00   

S i111h Jauno zinātnieku skaits (pilnas slodzes ekvivalents), kuriem projekta īstenošanas ietvaros pilnveidota kompetence, ieskaitot karjeras izaugsmes un personāla atjaunotnes procesus 0,00   

 

 
Prioritārais virziens 1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas 

Investīciju prioritāte 1a - Uzlabot pētniecības un inovācijas (P&I) infrastruktūru un spēju attīstīt P&I izcilību, kā arī veicināt kompetences centru, jo īpaši Eiropas nozīmes centru, izveidi. 

Konkrētais mērķis 1.1.1 - Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 Kopā 2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r111a Valsts un augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums 

zinātniski pētnieciskajam darbam 

EUR Mazāk attīstīti 63 400 000,00 2013 160 600 000,00 39 200 000,00   

r111b Vidējais zinātnisko publikāciju uz vienu zinātniskā personāla pilna darba 

laika ekvivalentu skaits gadā 

Publikāciju 

skaits 

Mazāk attīstīti 0,32 2012 0,48 0,63   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 

Kvalitatīvs 

2016 Kopā 2016 

Kvalitatīvs 

2015 Kopā 2015 

Kvalitatīvs 

2014 Kopā 2014 

Kvalitatīvs 

r111a Valsts un augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums zinātniski 

pētnieciskajam darbam 

28 200 000,00  28 200 000,00  60 300 000,00  60 300 000,00  

r111b Vidējais zinātnisko publikāciju uz vienu zinātniskā personāla pilna darba laika 

ekvivalentu skaits gadā 

0,58  0,58  0,55  0,43  

 

 
Prioritārais 

virziens 

1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas 

Investīciju 

prioritāte 

1b - Sekmēt uzņēmumu investīcijas P&I, veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari, jo īpaši veicinot 

investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, ekoinovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, 

tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un atbalstot tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu 

apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un universālo tehnoloģiju 

izplatīšanu. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 1 / 1b 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) (sievietes) 

2018 Kopā 2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem 

atbalstu. 

Uzņēmumi Mazāk attīstīti 1 750,00   981,00    

S CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem 

atbalstu. 

Uzņēmumi Mazāk attīstīti 1 750,00   1 056,00    
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(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) (sievietes) 

2018 Kopā 2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem 
dotācijas. 

Uzņēmumi Mazāk attīstīti 1 750,00   952,00    

S CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem 

dotācijas. 

Uzņēmumi Mazāk attīstīti 1 750,00   1 276,00    

F CO27 Pētniecība un inovācija: privāts ieguldījums, kas 
papildina valsts ieguldījumu inovācijās vai pētniecības 

un attīstības projektos 

EUR Mazāk attīstīti 10 588 235,00   978 668,85   Precizēta 2017.gada vērtība 

S CO27 Pētniecība un inovācija: privāts ieguldījums, kas 
papildina valsts ieguldījumu inovācijās vai pētniecības 

un attīstības projektos 

EUR Mazāk attīstīti 10 588 235,00   83 419 028,61   Atbalsts piešķirts ar 
vairākkārtīgi lielāku privātā 

finansējuma atbalstu 

F CO28 Pētniecība un inovācija: to uzņēmumu skaits, kuri 

saņem atbalstu, lai ieviestu tirgū jaunus produktus. 

Uzņēmumi Mazāk attīstīti 450,00   207,00    

S CO28 Pētniecība un inovācija: to uzņēmumu skaits, kuri 

saņem atbalstu, lai ieviestu tirgū jaunus produktus. 

Uzņēmumi Mazāk attīstīti 450,00   417,00    

F i121d Atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas 

projektu skaits 

Projekti Mazāk attīstīti 100,00   41,00   Precizēta 2017. gada vērtība 

S i121d Atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas 

projektu skaits 

Projekti Mazāk attīstīti 100,00   100,00    

F i122c Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu Personas Mazāk attīstīti 34 320,00   32 316,00   Precizēta 2017. gada vērtība 

S i122c Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu Personas Mazāk attīstīti 34 320,00   36 538,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 384,00   0,00   0,00   

S CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 1 802,00   1 499,00   0,00   

F CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas. 384,00   0,00   0,00   

S CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas. 1 802,00   1 499,00   0,00   

F CO27 Pētniecība un inovācija: privāts ieguldījums, kas papildina valsts ieguldījumu inovācijās vai 

pētniecības un attīstības projektos 

0,00   0,00   0,00   

S CO27 Pētniecība un inovācija: privāts ieguldījums, kas papildina valsts ieguldījumu inovācijās vai 

pētniecības un attīstības projektos 

82 282 361,18   0,00   0,00   

F CO28 Pētniecība un inovācija: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu, lai ieviestu tirgū jaunus 

produktus. 

118,00   0,00   0,00   

S CO28 Pētniecība un inovācija: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu, lai ieviestu tirgū jaunus 

produktus. 

434,00   417,00   0,00   

F i121d Atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits 10,00   0,00   0,00   

S i121d Atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits 100,00   100,00   0,00   

F i122c Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu 18 419,00   5 289,00   0,00   

S i122c Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu 30 468,00   25 758,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 0,00   

S CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 0,00   

F CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas. 0,00   

S CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas. 0,00   

F CO27 Pētniecība un inovācija: privāts ieguldījums, kas papildina valsts ieguldījumu inovācijās vai pētniecības un attīstības projektos 0,00   

S CO27 Pētniecība un inovācija: privāts ieguldījums, kas papildina valsts ieguldījumu inovācijās vai pētniecības un attīstības projektos 0,00   

F CO28 Pētniecība un inovācija: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu, lai ieviestu tirgū jaunus produktus. 0,00   
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(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

S CO28 Pētniecība un inovācija: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu, lai ieviestu tirgū jaunus produktus. 0,00   

F i121d Atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits 0,00   

S i121d Atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits 0,00   

F i122c Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu 0,00   

S i122c Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu 0,00   

 

 
Prioritārais 

virziens 

1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas 

Investīciju 

prioritāte 

1b - Sekmēt uzņēmumu investīcijas P&I, veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari, jo īpaši veicinot 

investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, ekoinovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, 

tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un atbalstot tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu 

apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un universālo tehnoloģiju 

izplatīšanu. 

Konkrētais 

mērķis 

1.2.1 - Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona kategorija Atsauces vērtība Atsauces gads Mērķvērtība 2023. g. 2018 Kopā 2018 Kvalitatīvs Apsvērumi 

r121a Privātās investīcijas P&A, EUR EUR, milj. Mazāk attīstīti 32,86 2012 265,68 37,50   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r121a Privātās investīcijas P&A, EUR 23,80  23,80  30,50  45,27  

 

 
Prioritārais 

virziens 

1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas 

Investīciju 

prioritāte 

1b - Sekmēt uzņēmumu investīcijas P&I, veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari, jo īpaši veicinot 

investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, ekoinovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, 

tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un atbalstot tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu 

apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un universālo tehnoloģiju 

izplatīšanu. 

Konkrētais 

mērķis 

1.2.2 - Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona kategorija Atsauces vērtība Atsauces gads Mērķvērtība 2023. g. 2018 Kopā 2018 Kvalitatīvs Apsvērumi 

r122a Inovatīvo komersantu īpatsvars % Mazāk attīstīti 29,90 2010 40,00 30,30   
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ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r122a Inovatīvo komersantu īpatsvars 25,50  25,50  25,50  25,50  

 

 
Prioritārais virziens 2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi 

Investīciju 

prioritāte 

2a - Paplašināt platjoslas pakalpojumu izvietojumu un sekmēt ātrgaitas tīklu attīstību, kā arī atbalstīt jaunizstrādātu tehnoloģiju un tīklu pieņemšanu digitālajai 

ekonomikai. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 2 / 2a 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) (sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO10 IKT infrastruktūra: to mājsaimniecību skaita 

pieaugums, kurām ir pieejams platjoslas pakalpojums 

ar ātrumu vismaz 30 Mb/s. 

Mājsaimniecības Mazāk attīstīti 83 800,00   0,00   Pirmās vērtības tiks sasniegtas 

pēc projektu pabeigšanas 2020. 

gadā 

S CO10 IKT infrastruktūra: to mājsaimniecību skaita 
pieaugums, kurām ir pieejams platjoslas pakalpojums 

ar ātrumu vismaz 30 Mb/s. 

Mājsaimniecības Mazāk attīstīti 83 800,00   83 800,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO10 IKT infrastruktūra: to mājsaimniecību skaita pieaugums, kurām ir pieejams platjoslas pakalpojums 

ar ātrumu vismaz 30 Mb/s. 

0,00   0,00   0,00   

S CO10 IKT infrastruktūra: to mājsaimniecību skaita pieaugums, kurām ir pieejams platjoslas pakalpojums 
ar ātrumu vismaz 30 Mb/s. 

83 800,00   83 800,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO10 IKT infrastruktūra: to mājsaimniecību skaita pieaugums, kurām ir pieejams platjoslas pakalpojums ar ātrumu vismaz 30 Mb/s. 0,00   

S CO10 IKT infrastruktūra: to mājsaimniecību skaita pieaugums, kurām ir pieejams platjoslas pakalpojums ar ātrumu vismaz 30 Mb/s. 0,00   
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Prioritārais virziens 2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi 

Investīciju 

prioritāte 

2a - Paplašināt platjoslas pakalpojumu izvietojumu un sekmēt ātrgaitas tīklu attīstību, kā arī atbalstīt jaunizstrādātu tehnoloģiju un tīklu pieņemšanu digitālajai 

ekonomikai. 

Konkrētais mērķis 2.1.1 - Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 Kopā 2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r211a Mājsaimniecības laukos, kurām pieejami platjoslas piekļuves 
pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu 

Mājsaimniecības Mazāk attīstīti 59 000,00 2012 206 000,00 140 856,00  Precizēta 2017., 2016., 
2015. gada vērtība 

r211b Pieslēgumu ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu īpatsvars % no kopējā 

pieslēgumu skaita 

Mazāk attīstīti 51,00 2012 75,00 67,80   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 

Kvalitatīvs 
2016 Kopā 2016 

Kvalitatīvs 
2015 Kopā 2015 

Kvalitatīvs 
2014 
Kopā 

2014 
Kvalitatīvs 

r211a Mājsaimniecības laukos, kurām pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s 

datu pārraides ātrumu 

135 030,00  135 030,00  135 030,00  59 000,00  

r211b Pieslēgumu ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu īpatsvars 58,00  58,00  58,00  54,00  

 

 
Prioritārais virziens 2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi 

Investīciju prioritāte 2c - Veicināt IKT lietošanu e-pārvaldībai, e-mācībām, e-iekļaušanai, e-kultūrai un e-veselībai. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 2 / 2c 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība (2023) 

(kopā) 

Mērķvērtība (2023) 

(vīrieši) 

Mērķvērtība (2023) 

(sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F i221a Pilnveidoti darbības procesi Darbības procesi Mazāk attīstīti 205,00   52,00   Precizēta 2017. gada 

vērtība 

S i221a Pilnveidoti darbības procesi Darbības procesi Mazāk attīstīti 205,00   380,00    

F i221b Centralizētas atvērtas informācijas 
sistēmu platformas 

Informācijas sistēmu 
platformas 

Mazāk attīstīti 18,00   4,00   Precizēta 2017. gada 
vērtība 

S i221b Centralizētas atvērtas informācijas 

sistēmu platformas 

Informācijas sistēmu 

platformas 

Mazāk attīstīti 18,00   26,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Vīrieši 2017 Sievietes 2016 Kopā 2016 Vīrieši 2016 Sievietes 2015 Kopā 2015 Vīrieši 2015 Sievietes 

F i221a Pilnveidoti darbības procesi 14,00   0,00   0,00   

S i221a Pilnveidoti darbības procesi 165,00   24,00   0,00   

F i221b Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas 2,00   0,00   0,00   

S i221b Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas 13,00   2,00   0,00   
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(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F i221a Pilnveidoti darbības procesi 0,00   

S i221a Pilnveidoti darbības procesi 0,00   

F i221b Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas 0,00   

S i221b Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas 0,00   

 

 
Prioritārais virziens 2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi 

Investīciju prioritāte 2c - Veicināt IKT lietošanu e-pārvaldībai, e-mācībām, e-iekļaušanai, e-kultūrai un e-veselībai. 

Konkrētais mērķis 2.2.1 - Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 
Atsauces 
vērtība 

Atsauces 
gads 

Mērķvērtība 
2023. g. 

2018 
Kopā 

2018 
Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

R221c Vidējais publiskā sektora informācijas 

atkalizmantošanas indekss 

Punkti (no maks. 

1340) 

Mazāk attīstīti 200,00 2016 800,00 929,00  Precizētas iepriekšējo gadu vērtības 

metodoloģijas izmaiņu dēļ 

r221a Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto e-

pakalpojumus 

% Mazāk attīstīti 12,60 2013 35,00 49,60   

r221b Komersantu īpatsvars, kas izmanto e-

pakalpojumus 

% Mazāk attīstīti 85,40 2012 92,00 94,10   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

R221c Vidējais publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekss 884,00  200,00  0,00  0,00  

r221a Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus 38,50  29,50  29,10  19,00  

r221b Komersantu īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus 85,40  88,50  85,40  85,40  
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Prioritārais virziens 3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja 

Investīciju 

prioritāte 

3a - Sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši atvieglojot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un atbalstot jaunu uzņēmumu izveidi, tostarp ar uzņēmumu inkubatoru palīdzību. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 3 / 3a 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) 

(sievietes) 

2018 Kopā 2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to 

uzņēmumu skaits, kuri saņem 

atbalstu. 

Uzņēmumi Mazāk 

attīstīti 

960,00   1 179,00    

S CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to 

uzņēmumu skaits, kuri saņem 

atbalstu. 

Uzņēmumi Mazāk 

attīstīti 

960,00   897,00    

F CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to 
uzņēmumu skaits, kuri saņem 

dotācijas. 

Uzņēmumi Mazāk 
attīstīti 

220,00   83,00   Mainīta rādītāja vērtības aprēķināšanas metodika. Precizētas 
iepriekšējo gadu vērtības metodoloģijas maiņas dēļ 

S CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to 
uzņēmumu skaits, kuri saņem 

dotācijas. 

Uzņēmumi Mazāk 
attīstīti 

220,00   242,00   Mainīta rādītāja vērtības aprēķināšanas metodika. Precizētas 
iepriekšējo gadu vērtības metodoloģijas maiņas dēļ 

F CO03 Ienesīgi ieguldījumi: to 
uzņēmumu skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 

Uzņēmumi Mazāk 
attīstīti 

890,00   831,00    

S CO03 Ienesīgi ieguldījumi: to 
uzņēmumu skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 

Uzņēmumi Mazāk 
attīstīti 

890,00   790,00    

F CO05 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto 

jauno uzņēmumu skaits. 

Uzņēmumi Mazāk 

attīstīti 

368,00   535,00    

S CO05 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto 

jauno uzņēmumu skaits. 

Uzņēmumi Mazāk 

attīstīti 

368,00   382,00    

F CO06 Ienesīgi ieguldījumi: privāts 

ieguldījums, kas papildina 

valsts atbalstu uzņēmumiem 
(dotācijas) 

EUR Mazāk 

attīstīti 

21 750 000,00   10 531 824,94    

S CO06 Ienesīgi ieguldījumi: privāts 

ieguldījums, kas papildina 

valsts atbalstu uzņēmumiem 
(dotācijas) 

EUR Mazāk 

attīstīti 

21 750 000,00   30 763 020,76   Vērtība salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājusies, jo 

grozītas sasniedzamās vērtības projektu līgumos 

F CO07 Ienesīgi ieguldījumi: privāts 

ieguldījums, kas papildina 
valsts atbalstu uzņēmumiem 

(kas nav dotācijas) 

EUR Mazāk 

attīstīti 

36 125 000,00   110 295 485,12   Tika palielināts paredzētais finansējums aizdevumu garantijām 

no 15,0 līdz 44,8 milj. euro. Garantijām tiek piemērots 
multiplikators un faktiskais komercbanku izsniegto aizdevumu 

apjoms ir krietni lielāks, izveidojies ievērojams sākotnēji  

plānotā rādītāja pārsniegums. 

S CO07 Ienesīgi ieguldījumi: privāts 

ieguldījums, kas papildina 

EUR Mazāk 

attīstīti 

36 125 000,00   36 125 000,00    
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(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) 

(sievietes) 

2018 Kopā 2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

valsts atbalstu uzņēmumiem 

(kas nav dotācijas) 

F CO08 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto 
uzņēmumu nodarbinātības 

pieaugums 

Pilnslodzes 
ekvivalenti 

Mazāk 
attīstīti 

827,00   823,72    

S CO08 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto 

uzņēmumu nodarbinātības 
pieaugums 

Pilnslodzes 

ekvivalenti 

Mazāk 

attīstīti 

827,00   835,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 Kopā 2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 734,00   0,00   0,00   

S CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 859,00   225,00   0,00   

F CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas. 1,00   0,00   0,00   

S CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas. 242,00   218,00   0,00   

F CO03 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav dotācijas. 464,00   0,00   0,00   

S CO03 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav dotācijas. 890,00   890,00   0,00   

F CO05 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits. 269,00   0,00   0,00   

S CO05 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits. 382,00   382,00   0,00   

F CO06 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem 

(dotācijas) 

4 018 788,00   0,00   0,00   

S CO06 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem 
(dotācijas) 

31 859 171,53   32 302 320,00   0,00   

F CO07 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas 

nav dotācijas) 

5 442 510,00   0,00   0,00   

S CO07 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas 
nav dotācijas) 

36 125 000,00   36 125 000,00   0,00   

F CO08 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums 230,00   0,00   0,00   

S CO08 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums 230,00   1 080,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 0,00   

S CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 0,00   

F CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas. 0,00   

S CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas. 0,00   

F CO03 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav dotācijas. 0,00   

S CO03 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav dotācijas. 0,00   

F CO05 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits. 0,00   

S CO05 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits. 0,00   

F CO06 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (dotācijas) 0,00   

S CO06 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (dotācijas) 0,00   

F CO07 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas) 0,00   

S CO07 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas) 0,00   

F CO08 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums 0,00   

S CO08 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums 0,00   
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Prioritārais virziens 3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja 

Investīciju 

prioritāte 

3a - Sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši atvieglojot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un atbalstot jaunu uzņēmumu izveidi, tostarp ar uzņēmumu inkubatoru palīdzību. 

Konkrētais mērķis 3.1.1 - Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 Kopā 2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r311a MVK skaits uz 1000 iedzīvotājiem Komersanti Mazāk attīstīti 36,90 2013 40,00 90,60   

r311b MVK produktivitāte uz vienu nodarbināto, EUR (2010.gada salīdzināmajās 

cenās) 

EUR Mazāk attīstīti 12 196,00 2013 16 757,00 13 100,00   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r311a MVK skaits uz 1000 iedzīvotājiem 91,00  91,00  49,00  44,00  

r311b MVK produktivitāte uz vienu nodarbināto, EUR (2010.gada salīdzināmajās cenās) 13 100,00  13 100,00  12 561,88  12 561,88  

 

 
Prioritārais virziens 3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja 

Investīciju 

prioritāte 

3a - Sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši atvieglojot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un atbalstot jaunu uzņēmumu izveidi, tostarp ar uzņēmumu inkubatoru palīdzību. 

Konkrētais mērķis 3.1.2 - Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona kategorija Atsauces vērtība Atsauces gads Mērķvērtība 2023. g. 2018 Kopā 2018 Kvalitatīvs Apsvērumi 

r312a Straujās izaugsmes komersanti pēc apgrozījuma pieauguma Komersanti Mazāk attīstīti 570,00 2011 625,00 2 108,00   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r312a Straujās izaugsmes komersanti pēc apgrozījuma pieauguma 2 108,00  2 108,00  570,00  570,00  
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Prioritārais virziens 3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja 

Investīciju prioritāte 3c - Atbalstīt uzlabotu spēju radīšanu un paplašināšanu produktu un pakalpojumu attīstībai. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 3 / 3c 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība (2023) 

(kopā) 

Mērķvērtība (2023) 

(vīrieši) 

Mērķvērtība (2023) 

(sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, 

kuri saņem atbalstu. 

Uzņēmumi Mazāk attīstīti 185,00   164,00   Precizētas 2017. un 2016. gada 

vērtības 

S CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, 

kuri saņem atbalstu. 

Uzņēmumi Mazāk attīstīti 185,00   450,00    

F CO08 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu 
nodarbinātības pieaugums 

Pilnslodzes 
ekvivalenti 

Mazāk attīstīti 968,00   310,00   Precizētas 2017., 2016., 2015., 
un 2014. gada vērtības 

S CO08 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu 

nodarbinātības pieaugums 

Pilnslodzes 

ekvivalenti 

Mazāk attīstīti 968,00   1 891,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Vīrieši 2017 Sievietes 2016 Kopā 2016 Vīrieši 2016 Sievietes 2015 Kopā 2015 Vīrieši 2015 Sievietes 

F CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 100,00   43,00   0,00   

S CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 859,00   18,00   0,00   

F CO08 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums 298,00   243,00   99,00   

S CO08 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums 230,00   70,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 0,00   

S CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 0,00   

F CO08 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums 24,00   

S CO08 Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums 0,00   
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Prioritārais 

virziens 

3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja 

Investīciju 

prioritāte 

3c - Atbalstīt uzlabotu spēju radīšanu un paplašināšanu produktu un pakalpojumu attīstībai. 

Konkrētais 

mērķis 

3.3.1 - Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 
Atsauces 
vērtība 

Atsauces 
gads 

Mērķvērtība 2023. g. 2018 
Kopā 

2018 
Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r331a Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa 

darbības veidiem  ārpus Rīgas (faktiskajās cenās, eiro) 

EUR Mazāk attīstīti 1 700 033 

000 

2012 2 125 683 000 –  2 438 

753 000 

 1 318 917 

000,00 

Precizēta 2017.gada 

vērtība. 

r331b Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai 
pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu. 

Strādājošo 
skaits 

Mazāk attīstīti 429 900 2011 446 300 – 475 100  623068,00 Precizēta 2017.gada 
vērtība. 

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Kvalitatīvs 

2016 

Kopā 

2016 

Kvalitatīvs 

2015 

Kopā 

2015 

Kvalitatīvs 

2014 

Kopā 

2014 

Kvalitatīvs 

r331a Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem  ārpus 

Rīgas (faktiskajās cenās, eiro) 

 1318917000,00  1 234 623 000  1 577 171 000  1 745 537 000 

r331b Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta 

ir visa Latvija, izņemot Rīgu. 

 623068,00  607590  613 556  502 571 

 

 
Prioritārais virziens 3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja 

Investīciju prioritāte 3d - Atbalstīt MVU spēju panākt izaugsmi reģionālos, valsts un starptautiskos tirgos un iesaistīties inovāciju procesos. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 3 / 3d 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība (2023) 

(kopā) 

Mērķvērtība (2023) 

(vīrieši) 

Mērķvērtība (2023) 

(sievietes) 

2018 Kopā 2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem 
atbalstu. 

Uzņēmumi Mazāk attīstīti 1 600,00   1 392,00   Precizēta 2017. gada 
vērtība 

S CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem 

atbalstu. 

Uzņēmumi Mazāk attīstīti 1 600,00   1 480,00    

F CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem 
dotācijas. 

Uzņēmumi Mazāk attīstīti 1 250,00   1 467,00   Precizētas 2017., 2016. 
gada vērtības 

S CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem 

dotācijas. 

Uzņēmumi Mazāk attīstīti 1 250,00   1 476,00    

F CO04 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem 

nefinansiālu atbalstu. 

Uzņēmumi Mazāk attīstīti 1 000,00   775,00   Precizēta 2017. gada 

vērtība 

S CO04 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem 

nefinansiālu atbalstu. 

Uzņēmumi Mazāk attīstīti 1 000,00   1 380,00    
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(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība (2023) 

(kopā) 

Mērķvērtība (2023) 

(vīrieši) 

Mērķvērtība (2023) 

(sievietes) 

2018 Kopā 2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO07 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina 
valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas) 

EUR Mazāk attīstīti 19 000 000,00   13 056 284,21   Precizēta 2017. gada 
vērtība 

S CO07 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina 

valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas) 

EUR Mazāk attīstīti 19 000 000,00   19 000 000,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 Kopā 2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 1 141,00   615,00   0,00   

S CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 1 369,00   1 369,00   0,00   

F CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas. 1 097,00   484,00   0,00   

S CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas. 1 361,00   1 045,00   0,00   

F CO04 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu. 601,00   304,00   0,00   

S CO04 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu. 925,00   925,00   0,00   

F CO07 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas 

nav dotācijas) 

8 446 578,72   2 518 635,28   0,00   

S CO07 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas 
nav dotācijas) 

17 575 000,00   17 575 000,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 0,00   

S CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 0,00   

F CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas. 0,00   

S CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas. 0,00   

F CO04 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu. 0,00   

S CO04 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu. 0,00   

F CO07 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas) 0,00   

S CO07 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas) 0,00   

 

 
Prioritārais virziens 3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja 

Investīciju prioritāte 3d - Atbalstīt MVU spēju panākt izaugsmi reģionālos, valsts un starptautiskos tirgos un iesaistīties inovāciju procesos. 

Konkrētais mērķis 3.2.1 - Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona kategorija Atsauces vērtība Atsauces gads Mērķvērtība 2023. g. 2018 Kopā 2018 Kvalitatīvs Apsvērumi 

i321a MVK eksporta apjoms (2010.gada salīdzināmajās cenās) EUR Mazāk attīstīti 4 267 237,00 2012 6 068 440,00 5 708 321,00   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

i321a MVK eksporta apjoms (2010.gada salīdzināmajās cenās) 5 464 000,00  5 464 000,00  4 374 558,00  4 374 558,00  
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Prioritārais 

virziens 

3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja 

Investīciju 

prioritāte 

11i - Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku 

regulējumu un labu pārvaldību. 

 

2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF 

rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai 

tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis. - 3 / 11i 
 

ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par 

pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām 

un mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

     Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       261,00 52,00 209,00    46,00 183,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies 

izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       3 872,00 1 046,00 2 826,00    1 046,00 2 826,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus 

pēc aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 6,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
Prioritārais 

virziens 

3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja 

Investīciju 

prioritāte 

11i - Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku 

regulējumu un labu pārvaldību. 

 

2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Rādītāja mērvienība Iznākumu rādītājs, ko izmanto par 

pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām 

un mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Sasniegumu attiecība 2018 

            Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

      Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R342a Profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits labāka regulējuma izstrādē MVK 

atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās 

Mazāk attīstīti Skaits (Personu skaits)   Skaits 3 572,00   0,68   2 419,00 507,00 1 912,00 1 556,00 322,00 1 234,00  

r341a Tiesu, tiesībsargājošo institūciju un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits, kuras 

paaugstinājušas profesionālo kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai 

Mazāk attīstīti Skaits (Personas)   Skaits   2 287,00   0,40 1 202,00 292,00 910,00 1 032,00 232,00 800,00  

r342b Nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju noslēgto ģenerālvienošanās skaits Mazāk attīstīti Skaits (Ģenerālvienošanās 

skaits) 

  Skaits 5,00   0,20   1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00  
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ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R342a Profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits labāka regulējuma izstrādē MVK atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās Mazāk attīstīti 863,00 185,00 678,00 731,00 163,00 568,00  132,00 22,00 110,00 132,00 22,00 110,00  

r341a Tiesu, tiesībsargājošo institūciju un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits, kuras paaugstinājušas profesionālo kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai Mazāk attīstīti 170,00 60,00 110,00 170,00 60,00 110,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r342b Nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju noslēgto ģenerālvienošanās skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2015 2014 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R342a Profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits labāka regulējuma izstrādē MVK atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r341a Tiesu, tiesībsargājošo institūciju un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits, kuras paaugstinājušas profesionālo kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r342b Nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju noslēgto ģenerālvienošanās skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 
Prioritārais 

virziens 

3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja 

Investīciju 

prioritāte 

11i - Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku 

regulējumu un labu pārvaldību. 

 

4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 3 / 11i 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti    8 531,00 2 161,00 6 370,00    5 888,00 1 349,00 4 539,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    217,00 61,00 156,00    154,00 42,00 112,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    1 159,00 235,00 924,00    850,00 161,00 689,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti    2,00 0,00 2,00    2,00 0,00 2,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti    251,00 48,00 203,00    195,00 27,00 168,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti    8 227,00 2 100,00 6 127,00    5 654,00 1 312,00 4 342,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti    126,00 31,00 95,00    100,00 24,00 76,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti    172,00 45,00 127,00    135,00 33,00 102,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti    92,00 21,00 71,00    77,00 18,00 59,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti    2,00 1,00 1,00    1,00 1,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti    937,00 253,00 684,00    750,00 180,00 570,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.  Mazāk attīstīti    1,00      0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.  Mazāk attīstīti    8,00      1,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

 Dalībnieku kopskaits     9 045,00      5 927,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 1 947,00 571,00 1 376,00 696,00 241,00 455,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 56,00 17,00 39,00 7,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 191,00 44,00 147,00 118,00 30,00 88,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 47,00 17,00 30,00 9,00 4,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 1 895,00 552,00 1 343,00 678,00 236,00 442,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 18,00 5,00 13,00 8,00 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 28,00 8,00 20,00 9,00 4,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 13,00 2,00 11,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
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CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 163,00 59,00 104,00 24,00 14,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 1,00   0,00   0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 3,00   4,00   0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

 Dalībnieku kopskaits  2 346,00   772,00   0,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   

 Dalībnieku kopskaits  0,00   

 
Prioritārais 

virziens 

3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja 

Investīciju 

prioritāte 

11i - Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku 

regulējumu un labu pārvaldību. 

 

4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 3 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērvienība Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

    Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

I341a Tiesu varas, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits , kuras piedalījušās apmācībās komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai Mazāk attīstīti Personu skaits 11 433,00   3 784,00 972,00 2 812,00 0,33   2 252,00 535,00 1 717,00 

I342a Apmācīto personu skaits labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās Mazāk attīstīti Personu skaits 14 126,00   10 327,00 2 885,00 7 442,00 0,73   7 884,00 1 945,00 5 939,00 

i342b Organizēto pasākumu skaits nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju iesaistei sociālajā dialogā Mazāk attīstīti Pasākumu skaits 25,00   12,00 0,00 0,00 0,48   9,00 0,00 0,00 

i342c Institūciju skaits, kurā īstenota pakalpojumu sniegšanas organizēšanas pārveide Mazāk attīstīti Institūciju skaits 5,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

I341a Tiesu varas, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits , kuras piedalījušās apmācībās komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai Mazāk attīstīti 1 221,00 327,00 894,00 311,00 110,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I342a Apmācīto personu skaits labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās Mazāk attīstīti 1 771,00 673,00 1 098,00 672,00 267,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i342b Organizēto pasākumu skaits nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju iesaistei sociālajā dialogā Mazāk attīstīti 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i342c Institūciju skaits, kurā īstenota pakalpojumu sniegšanas organizēšanas pārveide Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Prioritārais virziens 4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 

Investīciju 

prioritāte 

4c - Atbalstīt energoefektivitāti, pārdomātu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un 

mājsaimniecībās. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 4 / 4c 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) (sievietes) 

2018 Kopā 2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas 
ražošanas papildjauda 

MW Mazāk 
attīstīti 

6,00   0,11    

S CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas 

ražošanas papildjauda 

MW Mazāk 

attīstīti 

6,00   24,76    

F CO31 Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar 
uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju. 

Mājsaimniecības Mazāk 
attīstīti 

14 286,00   725,00   Precizēta 2017. gada vērtība 

S CO31 Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar 

uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju. 

Mājsaimniecības Mazāk 

attīstīti 

14 286,00   14 286,00    

F CO32 Energoefektivitāte: primārās enerģijas patēriņa 
samazinājums gadā sabiedriskajās ēkās. 

kWh/gadā Mazāk 
attīstīti 

50 065 237,00   6 876 401,35    

S CO32 Energoefektivitāte: primārās enerģijas patēriņa 

samazinājums gadā sabiedriskajās ēkās. 

kWh/gadā Mazāk 

attīstīti 

50 065 237,00   43 519 558,42    

F CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais 

siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums 

CO2 ekvivalenta 

tonnas 

Mazāk 

attīstīti 

25 499,00   41,52   Precizēta 2017.gada vērtība, jo 

pirmās sasniegtās vērtības var būt 

gadu pēc projekta beigām. 

S CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais 
siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums 

CO2 ekvivalenta 
tonnas 

Mazāk 
attīstīti 

25 499,00   22 812,24    

F i421c Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 

daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pēc energo-
efektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas 

kWh/m2/gadā Mazāk 

attīstīti 

90,00   57,50    

S i421c Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 

daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pēc energo-

efektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas 

kWh/m2/gadā Mazāk 

attīstīti 

90,00   90,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda 0,00   0,00   0,00   

S CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda 3,00   2,74   0,00   

F CO31 Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju. 45,00   0,00   0,00   

S CO31 Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju. 13 476,00   13 476,00   0,00   

F CO32 Energoefektivitāte: primārās enerģijas patēriņa samazinājums gadā sabiedriskajās ēkās. 133 700,00   0,00   0,00   

S CO32 Energoefektivitāte: primārās enerģijas patēriņa samazinājums gadā sabiedriskajās ēkās. 13 012 512,00   0,00   0,00   

F CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums 0,00   0,00   0,00   

S CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums 17 528,00   12 562,00   0,00   

F i421c Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pēc energo-efektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošanas 

0,00   0,00   0,00   

S i421c Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pēc energo-efektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošanas 

90,00   90,00   0,00   
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(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda 0,00   

S CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda 0,00   

F CO31 Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju. 0,00   

S CO31 Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju. 0,00   

F CO32 Energoefektivitāte: primārās enerģijas patēriņa samazinājums gadā sabiedriskajās ēkās. 0,00   

S CO32 Energoefektivitāte: primārās enerģijas patēriņa samazinājums gadā sabiedriskajās ēkās. 0,00   

F CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums 0,00   

S CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums 0,00   

F i421c Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pēc energo-efektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas 0,00   

S i421c Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pēc energo-efektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas 0,00   

 

 
Prioritārais virziens 4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 

Investīciju 

prioritāte 

4c - Atbalstīt energoefektivitāti, pārdomātu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un 

mājsaimniecībās. 

Konkrētais mērķis 4.2.1 - Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 

Kopā 

2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r421a Vidējais siltumenerģijas patēriņš 
apkurei 

kWh/m2/ 
gadā 

Mazāk attīstīti 150,00 2012 120,00 193,02  Precizēta 2017.gada vērtība. Precīza 2018.gada vērtība būs 
pieejama 2019.gada septembrī 

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r421a Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 193,02  145,00  150,00  150,00  
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Prioritārais virziens 4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 

Investīciju 

prioritāte 

4c - Atbalstīt energoefektivitāti, pārdomātu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un 

mājsaimniecībās. 

Konkrētais mērķis 4.2.2 - Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 

Kopā 

2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r422a Vidējais siltumenerģijas patēriņš 
apkurei 

kWh/m2/ 
gadā 

Mazāk attīstīti 150,00 2012 120,00 193,02  Precizēta 2017.gada vērtība. Precīza 2018.gada vērtība būs 
pieejama 2019.gada septembrī 

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r422a Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 193,02  145,00  150,00  150,00  

 

 
Prioritārais 

virziens 

4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 

Investīciju 

prioritāte 

4e - Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu 

saistītus pielāgošanās pasākumus. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 4 / 4e 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona kategorija Mērķvērtība (2023) (kopā) Mērķvērtība (2023) (vīrieši) Mērķvērtība (2023) (sievietes) 2018 Kopā 2018 Vīrieši 2018 Sievietes Apsvērumi 

F i441a Uzstādīto uzlādes staciju skaits Uzlādes stacijas Mazāk attīstīti 150,00   70,00    

S i441a Uzstādīto uzlādes staciju skaits Uzlādes stacijas Mazāk attīstīti 150,00   139,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Vīrieši 2017 Sievietes 2016 Kopā 2016 Vīrieši 2016 Sievietes 2015 Kopā 2015 Vīrieši 2015 Sievietes 

F i441a Uzstādīto uzlādes staciju skaits 0,00   0,00   0,00   

S i441a Uzstādīto uzlādes staciju skaits 139,00   218,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F i441a Uzstādīto uzlādes staciju skaits 0,00   

S i441a Uzstādīto uzlādes staciju skaits 0,00   
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Prioritārais 

virziens 

4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 

Investīciju 

prioritāte 

4e - Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu 

saistītus pielāgošanās pasākumus. 

Konkrētais mērķis 4.4.1 - Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona kategorija Atsauces vērtība Atsauces gads Mērķvērtība 2023. g. 2018 Kopā 2018 Kvalitatīvs Apsvērumi 

r441a Reģistrēto elektroauto skaits Latvijā Elektroauto skaits Mazāk attīstīti 16,00 2012 747,00 419,00   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r441a Reģistrēto elektroauto skaits Latvijā 325,00  252,00  218,00  194,00  

 

 
Prioritārais virziens 4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 

Investīciju prioritāte 4i - Veicināt no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas ražošanu un sadali. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 4 / 4i 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) (sievietes) 

2018 Kopā 2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas 

ražošanas papildjauda 

MW  28,00   0,00   Pirmās sasniegtās vērtības 

plānotas 2019. gadā 

S CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas 
ražošanas papildjauda 

MW  28,00   6,97    

F CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais 

siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums 

CO2 ekvivalenta 

tonnas 

 30 454,00   0,00   Pirmās sasniegtās vērtības 

ir plānotas 2019.gadā 

S CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais 
siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums 

CO2 ekvivalenta 
tonnas 

 30 454,00   163 965,44    

F i431b Atjaunojamos energoresursus izmantojošu 

siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums 
centralizētajā siltumapgādē 

MW  70,00   0,00   Pirmās sasniegtās vērtības 

plānotas 2019. gadā 

S i431b Atjaunojamos energoresursus izmantojošu 

siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums 

centralizētajā siltumapgādē 

MW  70,00   232,59    

F i431c Rekonstruētie siltumtīkli km  70,00   3,51   Precizēta 2017. gada 

vērtība 

S i431c Rekonstruētie siltumtīkli km  70,00   1 044,88    

F i431d Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos 
siltumtīklos 

MWh/gadā  49 000,00   4 491,17    

S i431d Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos 

siltumtīklos 

MWh/gadā  49 000,00   46 591,40    
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1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda 0,00   0,00   0,00   

S CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda 0,00   0,00   0,00   

F CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums 0,00   0,00   0,00   

S CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums 0,00   0,00   0,00   

F i431b Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums 

centralizētajā siltumapgādē 

0,00   0,00   0,00   

S i431b Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums 

centralizētajā siltumapgādē 

0,00   0,00   0,00   

F i431c Rekonstruētie siltumtīkli 0,43   0,00   0,00   

S i431c Rekonstruētie siltumtīkli 0,00   0,00   0,00   

F i431d Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos 0,00   0,00   0,00   

S i431d Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos 0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda 0,00   

S CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda 0,00   

F CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums 0,00   

S CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums 0,00   

F i431b Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē 0,00   

S i431b Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē 0,00   

F i431c Rekonstruētie siltumtīkli 0,00   

S i431c Rekonstruētie siltumtīkli 0,00   

F i431d Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos 0,00   

S i431d Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos 0,00   

 

 
Prioritārais virziens 4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 

Investīciju prioritāte 4i - Veicināt no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas ražošanu un sadali. 

Konkrētais mērķis 4.3.1 - Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 
Atsauces 
vērtība 

Atsauces 
gads 

Mērķvērtība 
2023. g. 

2018 
Kopā 

2018 
Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

R431a Atjaunojamo energoresursu īpatsvars pārveidošanas sektorā saražotajā 

siltumenerģijā 

procenti  22,60 2012 60,00 44,00   

R431b Kopējā atjaunojamo energoresursu siltumjauda pārveidošanas sektorā MW  1 171,40 2012 1 820,00 1 809,30   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

R431a Atjaunojamo energoresursu īpatsvars pārveidošanas sektorā saražotajā siltumenerģijā 33,00  33,00  28,00  28,00  

R431b Kopējā atjaunojamo energoresursu siltumjauda pārveidošanas sektorā 1 769,00  1 769,00  1 720,00  1 720,00  
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Prioritārais virziens 4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 

Investīciju prioritāte 4ii - Veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu uzņēmumos. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 4 / 4ii 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) (sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO30 Atjaunojamie energoresursi: 

atjaunojamās enerģijas ražošanas 

papildjauda 

MW  5,40   8,85    

S CO30 Atjaunojamie energoresursi: 

atjaunojamās enerģijas ražošanas 
papildjauda 

MW  5,40   9,02    

F CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) 

samazinājums: lēstais siltumnīcefekta 
gāzu gada samazinājums 

CO2 

ekvivalenta 
tonnas 

 6 757,00   0,00   Pirmās sasniegtās vērtības ir plānotas 2019.gadā. 

S CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) 

samazinājums: lēstais siltumnīcefekta 

gāzu gada samazinājums 

CO2 

ekvivalenta 

tonnas 

 6 757,00   6 840,41    

F i411a Atbalstu saņemošo komersantu skaits Komersanti  25,00   9,00    

S i411a Atbalstu saņemošo komersantu skaits Komersanti  25,00   24,00    

F i411b Enerģijas ietaupījums atbalsta 

saņēmušajiem komersantiem 

MWh/gadā  4 395,00   68 057,39   Precizēta 2017.gada vērtība. Nepilnīga sākotnēji 

plānotā vērtība. Paredzēts precizēt sasniedzamo 
vērtību ar grozījumiem darbības programmā. 

S i411b Enerģijas ietaupījums atbalsta 

saņēmušajiem komersantiem 

MWh/gadā  4 395,00   81 751,92   Nepilnīga sākotnēji plānotā vērtība. Paredzēts 

precizēt sasniedzamo vērtību ar grozījumiem 
darbības programmā. 

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Vīrieši 2017 Sievietes 2016 Kopā 2016 Vīrieši 2016 Sievietes 2015 Kopā 2015 Vīrieši 2015 Sievietes 

F CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda 0,00   0,00   0,00   

S CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda 8,84   0,00   0,00   

F CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada 

samazinājums 

0,00   0,00   0,00   

S CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada 

samazinājums 

5 246,00   0,00   0,00   

F i411a Atbalstu saņemošo komersantu skaits 0,00   0,00   0,00   

S i411a Atbalstu saņemošo komersantu skaits 0,00   0,00   0,00   

F i411b Enerģijas ietaupījums atbalsta saņēmušajiem komersantiem 926,14   0,00   0,00   

S i411b Enerģijas ietaupījums atbalsta saņēmušajiem komersantiem 69 104,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda 0,00   

S CO30 Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda 0,00   

F CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums 0,00   

S CO34 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums 0,00   

F i411a Atbalstu saņemošo komersantu skaits 0,00   
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(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

S i411a Atbalstu saņemošo komersantu skaits 0,00   

F i411b Enerģijas ietaupījums atbalsta saņēmušajiem komersantiem 0,00   

S i411b Enerģijas ietaupījums atbalsta saņēmušajiem komersantiem 0,00   

 

 
Prioritārais virziens 4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 

Investīciju prioritāte 4ii - Veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu uzņēmumos. 

Konkrētais mērķis 4.1.1 - Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 
Atsauces 
vērtība 

Atsauces 
gads 

Mērķvērtība 
2023. g. 

2018 
Kopā 

2018 
Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r411a Enerģijas intensitāte apstrādes rūpniecībā 

(2010. gada salīdzināmajās cenās) 

kg naftas ekvivalenta 

uz 1000 EUR 

 329,90 2012 263,90 293,00   

r411b Atjaunojamo energoresursu īpatsvars 
apstrādes rūpniecības enerģijas patēriņā 

%  38,00 2012 51,00 43,00  Precizēta 2017. gada vērtība. Centrālās statistikas 
pārvaldes dati. 2018. gada vērtība ir ievadīta kā 2017. 

gada vērtība. 

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r411a Enerģijas intensitāte apstrādes rūpniecībā (2010. gada salīdzināmajās cenās) 366,00  366,00  325,20  325,20  

r411b Atjaunojamo energoresursu īpatsvars apstrādes rūpniecības enerģijas patēriņā 43,00  45,00  47,30  47,30  

 

 
Prioritārais 

virziens 

4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 

Investīciju 

prioritāte 

4v - Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu 

saistītus pielāgošanās pasākumus. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 4 / 4v 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība (2023) 

(kopā) 

Mērķvērtība (2023) 

(vīrieši) 

Mērķvērtība (2023) 

(sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO15 Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto 

tramvaja un metro līniju kopējais garums. 

Km  8,00   0,00   Pirmās sasniegtās vērtības 

plānotas 2019. gadā 

S CO15 Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto 

tramvaja un metro līniju kopējais garums. 

Km  8,00   11,52    

F i451b Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta 
transportlīdzekļu skaits 

Transportlīdzekļi  50,00   18,00    

S i451b Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta 

transportlīdzekļu skaits 

Transportlīdzekļi  50,00   55,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 
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(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Vīrieši 2017 Sievietes 2016 Kopā 2016 Vīrieši 2016 Sievietes 2015 Kopā 2015 Vīrieši 2015 Sievietes 

F CO15 Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums. 0,00   0,00   0,00   

S CO15 Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums. 12,00   0,00   0,00   

F i451b Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu skaits 0,00   0,00   0,00   

S i451b Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu skaits 20,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO15 Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums. 0,00   

S CO15 Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums. 0,00   

F i451b Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu skaits 0,00   

S i451b Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu skaits 0,00   

 

 
Prioritārais 

virziens 

4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 

Investīciju 

prioritāte 

4v - Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu 

saistītus pielāgošanās pasākumus. 

Konkrētais mērķis 4.5.1 - Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona kategorija Atsauces vērtība Atsauces gads Mērķvērtība 2023. g. 2018 Kopā 2018 Kvalitatīvs Apsvērumi 

r451a Videi draudzīgā sabiedriskajā transportā  pārvadātie pasažieri Pasažieri (milj./gadā)  86,81 2012 88,42 85,15   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r451a Videi draudzīgā sabiedriskajā transportā  pārvadātie pasažieri 84,62  84,62  87,20  92,00  
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Prioritārais virziens 5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju prioritāte 5a - Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmantojot uz ekosistēmām balstītas pieejas. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 5 / 5a 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) (sievietes) 

2018 Kopā 2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO20 Riska novēršana un pārvaldība: 

iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu 

aizsardzības pasākumiem. 

Personas Mazāk 

attīstīti 

200 000,00   28 387,00    

S CO20 Riska novēršana un pārvaldība: 

iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu 
aizsardzības pasākumiem. 

Personas Mazāk 

attīstīti 

200 000,00   193 427,00    

 

F i512a Rekonstruēto hidrobūvju skaits Hidrobūves Mazāk 

attīstīti 

30,00   5,00    

S i512a Rekonstruēto hidrobūvju skaits Hidrobūves Mazāk 
attīstīti 

30,00   14,00    

F i512b Rekonstruēto/ renovēto valsts nozīmes 

ūdensnoteku garums 

km Mazāk 

attīstīti 

342,00   0,00   Uz datu ieguves dienu (08.04.2019.) maksājumu 

pieprasījums ar sasniegtajām vērtībām vēl nebija 
apstiprināts. Faktiski par 2018. gadu vērtības ir jau 

sasniegtas. 

S i512b Rekonstruēto/ renovēto valsts nozīmes 
ūdensnoteku garums 

km Mazāk 
attīstīti 

342,00   204,40    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 Kopā 2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 Kopā 2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO20 Riska novēršana un pārvaldība: iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu aizsardzības 

pasākumiem. 

6 020,00   6 020,00   0,00   

S CO20 Riska novēršana un pārvaldība: iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu aizsardzības 

pasākumiem. 

40 075,00   6 020,00   6 020,00   

F i512a Rekonstruēto hidrobūvju skaits 0,00   0,00   0,00   

S i512a Rekonstruēto hidrobūvju skaits 8,00   2,00   0,00   

F i512b Rekonstruēto/ renovēto valsts nozīmes ūdensnoteku garums 0,00   0,00   0,00   

S i512b Rekonstruēto/ renovēto valsts nozīmes ūdensnoteku garums 63,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO20 Riska novēršana un pārvaldība: iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu aizsardzības pasākumiem. 0,00   

S CO20 Riska novēršana un pārvaldība: iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu aizsardzības pasākumiem. 0,00   

F i512a Rekonstruēto hidrobūvju skaits 0,00   

S i512a Rekonstruēto hidrobūvju skaits 0,00   

F i512b Rekonstruēto/ renovēto valsts nozīmes ūdensnoteku garums 0,00   

S i512b Rekonstruēto/ renovēto valsts nozīmes ūdensnoteku garums 0,00   

 

 
Prioritārais virziens 5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 
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Investīciju prioritāte 5a - Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmantojot uz ekosistēmām balstītas pieejas. 

Konkrētais mērķis 5.1.1 - Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 

Kopā 

2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r511a Piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu, kuriem jāsamazina vides un 
sociālekonomisko zaudējumu risks, kas rastos šo vietu applūšanas gadījumā, skaits 

Objektu 
skaits 

Mazāk attīstīti 88 2013 74-58  81,00  

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Kvalitatīvs 

2016 

Kopā 

2016 

Kvalitatīvs 

2015 

Kopā 

2015 

Kvalitatīvs 

2014 

Kopā 

2014 

Kvalitatīvs 

r511a Piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu, kuriem jāsamazina vides un sociālekonomisko 

zaudējumu risks, kas rastos šo vietu applūšanas gadījumā, skaits 

 87  87  87  88 

 

 
Prioritārais virziens 5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju prioritāte 5a - Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmantojot uz ekosistēmām balstītas pieejas. 

Konkrētais mērķis 5.1.2 - Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 
Atsauces 
vērtība 

Atsauces 
gads 

Mērķvērtība 
2023. g. 

2018 Kopā 2018 
Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r512a Plūdu apdraudējums hidrobūvju aizsargātās platībās ha Mazāk attīstīti 82 300,00 2012 35 000,00 859,00   

r512b Plūdu apdraudētoiedzīvotāju skaits Latvijā lauku 

teritorijā 

Iedzīvotāju 

skaits 

Mazāk attīstīti 21 000,00 2012 8 500,00 1 459,00  Precizēta 2017. gada 

vērtība 

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r512a Plūdu apdraudējums hidrobūvju aizsargātās platībās 859,00  859,00  252,00  252,00  

r512b Plūdu apdraudētoiedzīvotāju skaits Latvijā lauku teritorijā 1 459,00  1 459,00  1 416,00  1 416,00  
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Prioritārais virziens 5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju prioritāte 6c - Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 5 / 6c 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība (2023) 

(sievietes) 

2018 Kopā 2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO09 Ilgtspējīgs tūrisms: paredzamā apmeklējumu skaita 

pieaugums atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma un 

tūrisma objektos. 

Apmeklējumi gadā Mazāk attīstīti 140 000,00   8 000,00    

S CO09 Ilgtspējīgs tūrisms: paredzamā apmeklējumu skaita 

pieaugums atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma un 
tūrisma objektos. 

Apmeklējumi gadā Mazāk attīstīti 140 000,00   397 874,00    

F i551a Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits Dabas un kultūras 

mantojuma objekti 

Mazāk attīstīti 15,00   6,00    

S i551a Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits Dabas un kultūras 
mantojuma objekti 

Mazāk attīstīti 15,00   56,00    

F i551c Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas 

mantojuma objektos 

Pakalpojumi Mazāk attīstīti 15,00   6,00    

S i551c Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas 

mantojuma objektos 

Pakalpojumi Mazāk attīstīti 15,00   98,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO09 Ilgtspējīgs tūrisms: paredzamā apmeklējumu skaita pieaugums atbalstītajos kultūras un dabas 
mantojuma un tūrisma objektos. 

2 000,00   0,00   0,00   

S CO09 Ilgtspējīgs tūrisms: paredzamā apmeklējumu skaita pieaugums atbalstītajos kultūras un dabas 

mantojuma un tūrisma objektos. 

42 000,00   0,00   0,00   

F i551a Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits 1,00   0,00   0,00   

S i551a Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits 7,00   0,00   0,00   

F i551c Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos 0,00   0,00   0,00   

S i551c Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos 7,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO09 Ilgtspējīgs tūrisms: paredzamā apmeklējumu skaita pieaugums atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma un tūrisma objektos. 0,00   

S CO09 Ilgtspējīgs tūrisms: paredzamā apmeklējumu skaita pieaugums atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma un tūrisma objektos. 0,00   

F i551a Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits 0,00   

S i551a Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits 0,00   

F i551c Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos 0,00   

S i551c Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos 0,00   
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Prioritārais virziens 5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju prioritāte 6c - Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu. 

Konkrētais mērķis 5.5.1 - Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona kategorija Atsauces vērtība Atsauces gads Mērķvērtība 2023. g. 2018 Kopā 2018 Kvalitatīvs Apsvērumi 

r551a Pavadītās naktis tūristu mītnēs Latvijas teritorijā gada laikā Pavadītās naktis/gadā Mazāk attīstīti 3 775 195 2013 3 978 152– 4 079 631  5368739,00  

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r551a Pavadītās naktis tūristu mītnēs Latvijas teritorijā gada laikā  3959272  4416597  4 109 910  4 158 418 

 

 
Prioritārais 

virziens 

5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju 

prioritāte 

6e - Veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu 

gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 5 / 6e 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) (sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO22 Zemes atjaunošana: kopējā 

atjaunotās zemes platība 

Hektāri Mazāk 

attīstīti 

558,50   103,54   Precizētas 2015.,2016.,2017. gada vērtības 

S CO22 Zemes atjaunošana: kopējā 
atjaunotās zemes platība 

Hektāri Mazāk 
attīstīti 

558,50   377,26    

F CO38 Pilsētattīstība: pilsētu teritorijās 

izveidota vai atjaunota 
sabiedriskā telpa. 

Kvadrātmetri Mazāk 

attīstīti 

10 000,00   33 562,20   Pārsniegums skaidrojams ar to, ka rādītāji tika noteikti pirms 

atbalstāmo teritoriju atlases, savukārt aktuālie dati tika precizēti 
būvprojekta izstrādes laikā un tiek ņemti vērā pēc objekta 

nodošanas ekspluatācijā. Precizēta 2017. gada vērtība 

S CO38 Pilsētattīstība: pilsētu teritorijās 

izveidota vai atjaunota 
sabiedriskā telpa. 

Kvadrātmetri Mazāk 

attīstīti 

10 000,00   119 516,00    

F CO39 Pilsētattīstība: pilsētās 

uzbūvētas vai renovētas 
sabiedriskas vai saimnieciskas 

nozīmes ēkas. 

Kvadrātmetri Mazāk 

attīstīti 

20 000,00   14 247,60   Precizēta 2017. gada vērtība 

S CO39 Pilsētattīstība: pilsētās 
uzbūvētas vai renovētas 

sabiedriskas vai saimnieciskas 

nozīmes ēkas. 

Kvadrātmetri Mazāk 
attīstīti 

20 000,00   58 406,80    
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(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) (sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F i561c Atjaunoto, izveidoto un 
rekonstruēto sabiedrisko un 

infrastruktūras objektu skaits 

Objektu 
skaits 

Mazāk 
attīstīti 

12,00   1,00   Precizēta 2017. gada vērtība 

S i561c Atjaunoto, izveidoto un 
rekonstruēto sabiedrisko un 

infrastruktūras objektu skaits 

Objektu 
skaits 

Mazāk 
attīstīti 

12,00   12,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Vīrieši 2017 Sievietes 2016 Kopā 2016 Vīrieši 2016 Sievietes 2015 Kopā 2015 Vīrieši 2015 Sievietes 

F CO22 Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība 55,55   22,01   11,48   

S CO22 Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība 183,00   0,00   0,00   

F CO38 Pilsētattīstība: pilsētu teritorijās izveidota vai atjaunota sabiedriskā telpa. 9 421,00   0,00   0,00   

S CO38 Pilsētattīstība: pilsētu teritorijās izveidota vai atjaunota sabiedriskā telpa. 112 616,00   0,00   0,00   

F CO39 Pilsētattīstība: pilsētās uzbūvētas vai renovētas sabiedriskas vai saimnieciskas nozīmes 

ēkas. 

7 638,00   0,00   0,00   

S CO39 Pilsētattīstība: pilsētās uzbūvētas vai renovētas sabiedriskas vai saimnieciskas nozīmes 
ēkas. 

41 385,00   0,00   0,00   

F i561c Atjaunoto, izveidoto un rekonstruēto sabiedrisko un infrastruktūras objektu skaits 1,00   0,00   0,00   

S i561c Atjaunoto, izveidoto un rekonstruēto sabiedrisko un infrastruktūras objektu skaits 8,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO22 Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība 0,00   

S CO22 Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība 0,00   

F CO38 Pilsētattīstība: pilsētu teritorijās izveidota vai atjaunota sabiedriskā telpa. 0,00   

S CO38 Pilsētattīstība: pilsētu teritorijās izveidota vai atjaunota sabiedriskā telpa. 0,00   

F CO39 Pilsētattīstība: pilsētās uzbūvētas vai renovētas sabiedriskas vai saimnieciskas nozīmes ēkas. 0,00   

S CO39 Pilsētattīstība: pilsētās uzbūvētas vai renovētas sabiedriskas vai saimnieciskas nozīmes ēkas. 0,00   

F i561c Atjaunoto, izveidoto un rekonstruēto sabiedrisko un infrastruktūras objektu skaits 0,00   

S i561c Atjaunoto, izveidoto un rekonstruēto sabiedrisko un infrastruktūras objektu skaits 0,00   
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Prioritārais 

virziens 

5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju 

prioritāte 

6e - Veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu 

gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus. 

Konkrētais 

mērķis 

5.6.1 - Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju,  nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 
Atsauces vērtība Atsauces 

gads 
Mērķvērtība 
2023. g. 

2018 Kopā 2018 
Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r561a Piesaistītās privātās investīcijas atbalstītajās teritorijās 3 gadus pēc projekta 

pabeigšanas 

EUR  150 000 000,00 2012 210 000 000,00 150 000 000,00   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 

Kvalitatīvs 

2016 Kopā 2016 

Kvalitatīvs 

2015 Kopā 2015 

Kvalitatīvs 

2014 Kopā 2014 

Kvalitatīvs 

r561a Piesaistītās privātās investīcijas atbalstītajās teritorijās 3 gadus pēc 

projekta pabeigšanas 

150 000 000,00  150 000 000,00  150 000 000,00  150 000 000,00  

 

 
Prioritārais 

virziens 

5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju 

prioritāte 

6e - Veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu 

gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus. 

Konkrētais 

mērķis 

5.6.2 - Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 
Atsauces 
vērtība 

Atsauces 
gads 

Mērķvērtība 
2023. g. 

2018 
Kopā 

2018 
Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r562a Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas 

vieta ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru teritorija un to funkcionālās 
teritorijas. 

Strādājošo 

skaits 

Mazāk 

attīstīti 

429 900 2011 446 300 - 475 

100 

 623 068 Precizēta 

2017.gada vērtība. 

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Kvalitatīvs 

2016 

Kopā 

2016 

Kvalitatīvs 

2015 

Kopā 

2015 

Kvalitatīvs 

2014 

Kopā 

2014 

Kvalitatīvs 

r562a Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir 

nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru teritorija un to funkcionālās teritorijas. 

 623 068  607 590  613 556  502 571 
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Prioritārais 

virziens 

5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju 

prioritāte 

6e - Veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu 

gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus. 

Konkrētais 

mērķis 

5.6.3 - Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 
Atsauces 
vērtība 

Atsauces 
gads 

Mērķvērtība 
2023. g. 

2018 
Kopā 

2018 
Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r563a Piesārņoto vietu, kas radušās naftas pārstrādes produktu ražošanas laikā un kurās 

nav veikta sanācija, skaits 

Piesārņotās 

vietas 

Mazāk attīstīti 9,00 2016 7,00 9,00   

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Kvalitatīvs 

2016 

Kopā 

2016 

Kvalitatīvs 

2015 

Kopā 

2015 

Kvalitatīvs 

2014 

Kopā 

2014 

Kvalitatīvs 

r563a Piesārņoto vietu, kas radušās naftas pārstrādes produktu ražošanas laikā un kurās nav veikta 

sanācija, skaits 

9,00  0,00  0,00  0,00  

 

 
Prioritārais 

virziens 

5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju 

prioritāte 

6i - Veikt investīcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un lai risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā 

ar investīcijām un kas pārsniedz šīs prasības. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 5 / 6i 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība (2023) 

(kopā) 

Mērķvērtība (2023) 

(vīrieši) 

Mērķvērtība (2023) 

(sievietes) 

2018 Kopā 2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO17 Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes 

papildu jauda. 

Tonnas gadā  172 000,00   0,00   Pirmās sasniegtās vērtības 

plānotas 2021.gadā 

S CO17 Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes 
papildu jauda. 

Tonnas gadā  172 000,00   161 714,00    

F i521c Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas 

atguvi jaudas pieaugums 

Tonnas gadā  11 000,00   0,00   Pirmās sasniegtās vērtības 

plānotas 2022.gadā 

S i521c Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas 
atguvi jaudas pieaugums 

Tonnas gadā  11 000,00   0,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Vīrieši 2017 Sievietes 2016 Kopā 2016 Vīrieši 2016 Sievietes 2015 Kopā 2015 Vīrieši 2015 Sievietes 

F CO17 Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes papildu jauda. 0,00   0,00   0,00   

S CO17 Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes papildu jauda. 7 300,00   0,00   0,00   

F i521c Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi jaudas pieaugums 0,00   0,00   0,00   



 

 45   

(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Vīrieši 2017 Sievietes 2016 Kopā 2016 Vīrieši 2016 Sievietes 2015 Kopā 2015 Vīrieši 2015 Sievietes 

S i521c Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi jaudas pieaugums 0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO17 Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes papildu jauda. 0,00   

S CO17 Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes papildu jauda. 0,00   

F i521c Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi jaudas pieaugums 0,00   

S i521c Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi jaudas pieaugums 0,00   

 

 
Prioritārais 

virziens 

5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju 

prioritāte 

6i - Veikt investīcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un lai risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā 

ar investīcijām un kas pārsniedz šīs prasības. 

Konkrētais 

mērķis 

5.2.1 - Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 
Atsauces 
vērtība 

Atsauces 
gads 

Mērķvērtība 
2023. g. 

2018 
Kopā 

2018 
Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r521a Pārstrādātais un reģenerētais atkritumu 

daudzums attiecībā pret attiecīgajā 

gadā radīto atkritumu daudzumu 

%  34,97 2012 59,00 38,80  Precīza informācija par situāciju 2018.gada 31.decembrī būs pieejama 

2019.gada III ceturksnī, jo tā tiek apkopota no statistikas pārskatiem, kas tiek 

iesniegti katra gada I ceturksnī.  Norādītā vērtība par 2018.gadu ir šobrīd 
aktuālākā pieejamā informācija. 

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Kvalitatīvs 

2016 

Kopā 

2016 

Kvalitatīvs 

2015 

Kopā 

2015 

Kvalitatīvs 

2014 

Kopā 

2014 

Kvalitatīvs 

r521a Pārstrādātais un reģenerētais atkritumu daudzums attiecībā pret attiecīgajā gadā radīto 
atkritumu daudzumu 

34,20  34,20  37,80  34,97  
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Prioritārais 

virziens 

5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju 

prioritāte 

6ii - Veikt investīcijas ūdensapgādes jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā ar investīcijām 

un kas pārsniedz šīs prasības. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 5 / 6ii 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība (2023) 

(kopā) 

Mērķvērtība (2023) 

(vīrieši) 

Mērķvērtība (2023) 

(sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO19 Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, 

kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana 

Iedzīvotāju 

ekvivalents 

 41 790,00   2 324,00   Precizēta 

2017.gada vērtība 

S CO19 Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, 

kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana 

Iedzīvotāju 

ekvivalents 

 41 790,00   37 999,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO19 Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu 

attīrīšana 

1 042,00   0,00   0,00   

S CO19 Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu 

attīrīšana 

25 783,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO19 Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana 0,00   

S CO19 Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana 0,00   

 

 
Prioritārais 

virziens 

5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju 

prioritāte 

6ii - Veikt investīcijas ūdensapgādes jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā ar investīcijām 

un kas pārsniedz šīs prasības. 

Konkrētais mērķis 5.3.1 - Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 
Atsauces 
vērtība 

Atsauces 
gads 

Mērķvērtība 
2023. g. 

2018 Kopā 2018 
Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r531a Iedzīvotāju skaits, kam nodrošināti faktiski centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas 

pakalpojumu pieslēgumi. 

Iedzīvotāji  1 279 578,00 2013 1 321 368,00 1 295 042,00   

r531b Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto 

notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi. 

%  79,00 2013 92,00 88,40   
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ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 

Kvalitatīvs 

2016 Kopā 2016 

Kvalitatīvs 

2015 Kopā 2015 

Kvalitatīvs 

2014 Kopā 2014 

Kvalitatīvs 

r531a Iedzīvotāju skaits, kam nodrošināti faktiski centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas 
pakalpojumu pieslēgumi. 

1 280 393,00  1 279 578,00  1 255 403,00  1 249 390,00  

r531b Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto 

notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi. 

87,00  84,00  84,00  74,90  

 

 
Prioritārais virziens 5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju prioritāte 6iii - Aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000", un zaļo infrastruktūru. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 5 / 6iii 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) (sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO23 Daba un bioloģiskā daudzveidība: 
dzīvotņu platība, par ko saņem 

atbalstu, lai panāktu labāku 
aizsardzības statusu. 

Hektāri  23 118,00   27 289,21   Precizēta 2017.gada vērtība. Atbalstāmās darbības visos 
projektos pabeigtas līdz 2018. gada 31. decembrim. Daļa 

informācijas par sasniegto rādītāju tiks iekļauta ziņojumā par 
2019. gadu datu uzskaites un apkopošanas specifikas dēļ. 

S CO23 Daba un bioloģiskā daudzveidība: 

dzīvotņu platība, par ko saņem 

atbalstu, lai panāktu labāku 
aizsardzības statusu. 

Hektāri  23 118,00   47 730,92   Tika rīkota atklāta projektu iesniegumu atlase, par kuru bija 

ļoti liela interese (projekti iesniegti 200% apmērā no 

finansējuma). Lielās konkurences dēļ projektos tika iekļautas 
darbības ar augstu pienesumu rādītājam. 

F i542a Atbilstoši direktīvu prasībām 

īstenotas monitoringa programmas 
(jomas) 

Monitoringa 

programmas 

 4,00   0,00   Pirmās sasniegtās vērtības plānotas 2020. gadā 

S i542a Atbilstoši direktīvu prasībām 

īstenotas monitoringa programmas 

(jomas) 

Monitoringa 

programmas 

 4,00   4,00    

F i542b Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

dabas aizsardzības plāni 

Aizsardzības 

plāni 

 20,00   0,00   Pirmās sasniegtās vērtības plānotas 2019.gadā 

S i542b Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

dabas aizsardzības plāni 

Aizsardzības 

plāni 

 20,00   20,00    

F i542c Eiropas Savienības nozīmes īpaši 

aizsargājamo sugu aizsardzības 

plāni 

Aizsardzības 

plāni 

 5,00   0,00   Pirmās sasniegtās vērtības plānotas 2021.gadā 

S i542c Eiropas Savienības nozīmes īpaši 
aizsargājamo sugu aizsardzības 

plāni 

Aizsardzības 
plāni 

 5,00   5,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO23 Daba un bioloģiskā daudzveidība: dzīvotņu platība, par ko saņem atbalstu, lai panāktu labāku 

aizsardzības statusu. 

481,00   0,00   0,00   
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(1) ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

S CO23 Daba un bioloģiskā daudzveidība: dzīvotņu platība, par ko saņem atbalstu, lai panāktu labāku 
aizsardzības statusu. 

48 465,00   0,00   0,00   

F i542a Atbilstoši direktīvu prasībām īstenotas monitoringa programmas (jomas) 0,00   0,00   0,00   

S i542a Atbilstoši direktīvu prasībām īstenotas monitoringa programmas (jomas) 4,00   0,00   0,00   

F i542b Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni 0,00   0,00   0,00   

S i542b Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni 20,00         

F i542c Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni 0,00   0,00   0,00   

S i542c Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni 5,00         

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO23 Daba un bioloģiskā daudzveidība: dzīvotņu platība, par ko saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības statusu. 0,00   

S CO23 Daba un bioloģiskā daudzveidība: dzīvotņu platība, par ko saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības statusu. 0,00   

F i542a Atbilstoši direktīvu prasībām īstenotas monitoringa programmas (jomas) 0,00   

S i542a Atbilstoši direktīvu prasībām īstenotas monitoringa programmas (jomas) 0,00   

F i542b Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni 0,00   

S i542b Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni    

F i542c Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni 0,00   

S i542c Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni    

 

 
Prioritārais virziens 5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju prioritāte 6iii - Aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000", un zaļo infrastruktūru. 

Konkrētais mērķis 5.4.1 - Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 

Kopā 

2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r541a Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības 
statuss ES nozīmes biotopiem 

%  13,00 2012 60,00 13,00  Vērtības tiks precizētas pēc ziņojuma Eiropas Komisijai par 
apdraudēto un īpaši aizsargājamo biotopu un sugu stāvokli izstrādes. 

r541b Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības 

statuss ES nozīmes sugām 

%  28,00 2012 60,00 28,00  Vērtības tiks precizētas pēc ziņojuma Eiropas Komisijai par 

apdraudēto un īpaši aizsargājamo biotopu un sugu stāvokli izstrādes. 

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r541a Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES nozīmes biotopiem 13,00  13,00  13,00  13,00  

r541b Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES nozīmes sugām 28,00  28,00  28,00  28,00  
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Prioritārais virziens 5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju prioritāte 6iii - Aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000", un zaļo infrastruktūru. 

Konkrētais mērķis 5.4.2 - Nodrošināt vides monitoringa kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 

Kopā 

2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r542a Vides monitoringa vietu skaits, kurās tiek veikts vides monitorings atbilstoši 

direktīvu prasībām 

Monitoringa vietu 

skaits 

 927 2012 1100–1120  1128,00  

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 
2017 
Kvalitatīvs 

2016 
Kopā 

2016 
Kvalitatīvs 

2015 
Kopā 

2015 
Kvalitatīvs 

2014 
Kopā 

2014 
Kvalitatīvs 

r542a Vides monitoringa vietu skaits, kurās tiek veikts vides monitorings atbilstoši direktīvu 

prasībām 

 1002  1002  1002  927 

 

 
Prioritārais virziens 5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

Investīciju prioritāte 6iii - Aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000", un zaļo infrastruktūru. 

Konkrētais mērķis 5.4.3 - Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona kategorija Atsauces vērtība Atsauces gads Mērķvērtība 2023. g. 2018 Kopā 2018 Kvalitatīvs Apsvērumi 

r543a Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES nozīmes biotopiem procenti  13,00 2012 60,00 13,00   

r543b Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES nozīmes sugām procenti  28,00 2012 60,00 28,00   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r543a Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES nozīmes biotopiem 13,00  13,00  0,00  0,00  

r543b Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES nozīmes sugām 28,00  28,00  0,00  0,00  
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Prioritārais virziens 6 - Ilgtspējīga transporta sistēma 

Investīciju prioritāte 7b - Uzlabot reģionālo mobilitāti, savienojot sekundārus un terciārus mezglus ar TEN-T infrastruktūru, ietverot multimodālus mezglus. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 6 / 7b 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība (2023) 

(kopā) 

Mērķvērtība (2023) 

(vīrieši) 

Mērķvērtība (2023) 

(sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO14 Ceļi: kopējais rekonstruētu vai 

modernizētu ceļu garums. 

Km Mazāk attīstīti 305,00   359,56   Precizētas 2016.,2017. gada 

vērtības 

S CO14 Ceļi: kopējais rekonstruētu vai 

modernizētu ceļu garums. 

Km Mazāk attīstīti 305,00   594,83   Precizētas 2015., 2016., 2017. 

gada vērtības 

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Vīrieši 2017 Sievietes 2016 Kopā 2016 Vīrieši 2016 Sievietes 2015 Kopā 2015 Vīrieši 2015 Sievietes 

F CO14 Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums. 281,69   189,30   1,83   

S CO14 Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums. 518,00   406,98   64,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO14 Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums. 0,00   

S CO14 Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums. 0,00   

 

 
Prioritārais virziens 6 - Ilgtspējīga transporta sistēma 

Investīciju prioritāte 7b - Uzlabot reģionālo mobilitāti, savienojot sekundārus un terciārus mezglus ar TEN-T infrastruktūru, ietverot multimodālus mezglus. 

Konkrētais mērķis 6.3.1 - Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 

Kopā 

2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r631a Valsts reģionālo autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars % Mazāk attīstīti 53,70 2012 26,00 42,90   

r631b Vidējais laika ietaupījums uz vienu kilometru rekonstruējot valsts reģionālo autoceļu 
ar asfalta segumu 

Sekundes Mazāk attīstīti 5,00 2013 9,00 5,00   

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Kvalitatīvs 

2016 

Kopā 

2016 

Kvalitatīvs 

2015 

Kopā 

2015 

Kvalitatīvs 

2014 

Kopā 

2014 

Kvalitatīvs 

r631a Valsts reģionālo autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars 46,70  48,10  52,00  52,60  

r631b Vidējais laika ietaupījums uz vienu kilometru rekonstruējot valsts reģionālo autoceļu ar 

asfalta segumu 

5,00  5,00  5,00  5,00  
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Prioritārais virziens 6 - Ilgtspējīga transporta sistēma 

Investīciju prioritāte 7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 6 / 7i 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība (2023) 

(sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO14a Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais 

garums, no tiem TEN-T 

Km  296,00   197,69   Precizētas 2017.gada un 

2016.gada vērtības 

S CO14a Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais 

garums, no tiem TEN-T 

Km  296,00   296,69    

F i611a Rekonstruētās hidrotehniskās būves Hidrotehniskās 
būves 

 4,00   1,00    

S i611a Rekonstruētās hidrotehniskās būves Hidrotehniskās 

būves 

 4,00   10,00    

F i611b Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums km  12,00   6,52    

S i611b Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums km  12,00   20,92    

F i612a Izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā 

nobrauktuve 

m2  12 090,00   0,00   Pirmās sasniegtās 

vērtības plānotas 2021. 

gadā 

S i612a Izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā 

nobrauktuve 

m2  12 090,00   12 090,00    

F i612b Modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais 

garums 

m  11 330,00   0,00   Pirmās sasniegtās 

vērtības plānotas 2021. 
gadā 

S i612b Modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais 

garums 

m  11 330,00   11 330,00    

F i613a Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu 
kopējais garums 

km  3,80   1,15   2016.gada vērtība ir 
precizēta. 

S i613a Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu 

kopējais garums 

km  3,80   3,57    

F i613b Izbūvēts multimodāls transporta mezgls m2  40 000,00   0,00   Pirmās sasniegtās 
vērtības plānotas 2023. 

gadā 

S i613b Izbūvēts multimodāls transporta mezgls m2  40 000,00   0,00    

F i614a Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo 
kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei 

ar TEN-T 

km  9,96   2,34    

S i614a Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo 
kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei 

ar TEN-T 

km  9,96   26,51    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO14a Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T 175,15   149,93   0,00   

S CO14a Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T 255,00   226,64   0,00   
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(1) ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F i611a Rekonstruētās hidrotehniskās būves 0,00   0,00   0,00   

S i611a Rekonstruētās hidrotehniskās būves 5,00   0,00   0,00   

F i611b Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums 0,58   0,00   0,00   

S i611b Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums 17,00   0,00   0,00   

F i612a Izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā nobrauktuve 0,00   0,00   0,00   

S i612a Izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā nobrauktuve 12 090,00   12 090,00   0,00   

F i612b Modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais garums 0,00   0,00   0,00   

S i612b Modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais garums 11 330,00   11 330,00   0,00   

F i613a Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums 1,08   1,08   0,00   

S i613a Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums 1,15   0,00   0,00   

F i613b Izbūvēts multimodāls transporta mezgls 0,00   0,00   0,00   

S i613b Izbūvēts multimodāls transporta mezgls 0,00   0,00   0,00   

F i614a Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums 
sasaistei ar TEN-T 

0,00   0,00   0,00   

S i614a Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums 

sasaistei ar TEN-T 

12,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO14a Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T 0,00   

S CO14a Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T 0,00   

F i611a Rekonstruētās hidrotehniskās būves 0,00   

S i611a Rekonstruētās hidrotehniskās būves 0,00   

F i611b Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums 0,00   

S i611b Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums 0,00   

F i612a Izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā nobrauktuve 0,00   

S i612a Izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā nobrauktuve 0,00   

F i612b Modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais garums 0,00   

S i612b Modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais garums 0,00   

F i613a Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums 0,00   

S i613a Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums 0,00   

F i613b Izbūvēts multimodāls transporta mezgls 0,00   

S i613b Izbūvēts multimodāls transporta mezgls 0,00   

F i614a Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T 0,00   

S i614a Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T 0,00   
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Prioritārais virziens 6 - Ilgtspējīga transporta sistēma 

Investīciju prioritāte 7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T. 

Konkrētais mērķis 6.1.1 - Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona kategorija Atsauces vērtība Atsauces gads Mērķvērtība 2023. g. 2018 Kopā 2018 Kvalitatīvs Apsvērumi 

R611a Laika apstākļu ietekmētās kuģu dīkstāves samazinājums Stundas  170,00 2012 100,00 170,00   

r611b Pievadceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars %  62,00 2014 47,00 62,00   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

R611a Laika apstākļu ietekmētās kuģu dīkstāves samazinājums 170,00  170,00  170,00  170,00  

r611b Pievadceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars 62,00  62,00  62,00  62,00  

 

 
Prioritārais virziens 6 - Ilgtspējīga transporta sistēma 

Investīciju prioritāte 7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T. 

Konkrētais mērķis 6.1.2 - Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga" 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 
Atsauces 
vērtība 

Atsauces 
gads 

Mērķvērtība 
2023. g. 

2018 
Kopā 

2018 
Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r612a Ielidojošo reisu ar kursu RWY18 gaisa kuģu dzinēju radītais vidējais 

CO2 apjoms manevrēšanas laikā (taxi-in) 

kg  211,00 2012 179,00 211,00  Izmaiņas rādītājs sniegumā būs 

pieejamas 2021. gadā 

r612b Notekūdeņu ķīmiskā skābekļa patēriņa vērtība mg/l  168,00 2012 125,00 168,00  Izmaiņas rādītājs sniegumā būs 
pieejamas 2021. gadā 

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Kvalitatīvs 

2016 

Kopā 

2016 

Kvalitatīvs 

2015 

Kopā 

2015 

Kvalitatīvs 

2014 

Kopā 

2014 

Kvalitatīvs 

r612a Ielidojošo reisu ar kursu RWY18 gaisa kuģu dzinēju radītais vidējais CO2 apjoms 

manevrēšanas laikā (taxi-in) 

211,00  211,00  211,00  211,00  

r612b Notekūdeņu ķīmiskā skābekļa patēriņa vērtība 168,00  168,00  168,00  168,00  
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Prioritārais virziens 6 - Ilgtspējīga transporta sistēma 

Investīciju prioritāte 7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T. 

Konkrētais mērķis 6.1.3 - Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona kategorija Atsauces vērtība Atsauces gads Mērķvērtība 2023. g. 2018 Kopā 2018 Kvalitatīvs Apsvērumi 

r613a Vidējais transportlīdzekļa aizkavējuma laiks Minūtes  3,42 2012 2,71 3,42   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r613a Vidējais transportlīdzekļa aizkavējuma laiks 3,42  3,42  3,42  3,42  

 

 
Prioritārais virziens 6 - Ilgtspējīga transporta sistēma 

Investīciju prioritāte 7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T. 

Konkrētais mērķis 6.1.4 - Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 

Kopā 

2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r614a Lielo pilsētu skaits, kur izveidoti alternatīvi maršruti TEN-T tīkla tranzīta un kravu 

transportam 

Pilsētas  1,00 2012 4,00 1,00   

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Kvalitatīvs 

2016 

Kopā 

2016 

Kvalitatīvs 

2015 

Kopā 

2015 

Kvalitatīvs 

2014 

Kopā 

2014 

Kvalitatīvs 

r614a Lielo pilsētu skaits, kur izveidoti alternatīvi maršruti TEN-T tīkla tranzīta un kravu 

transportam 

1,00  1,00  1,00  1,00  
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Prioritārais virziens 6 - Ilgtspējīga transporta sistēma 

Investīciju prioritāte 7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T. 

Konkrētais mērķis 6.1.5 - Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona kategorija Atsauces vērtība Atsauces gads Mērķvērtība 2023. g. 2018 Kopā 2018 Kvalitatīvs Apsvērumi 

r615a Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars %  46,30 2012 10,00 25,90   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r615a Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars 32,80  35,30  43,50  44,50  

 

 
Prioritārais virziens 6 - Ilgtspējīga transporta sistēma 

Investīciju prioritāte 7iii - Izstrādāt un atjaunot visaptverošas, kvalitatīvas un savstarpēji izmantojamas dzelzceļu sistēmas un veicināt trokšņa samazināšanas pasākumus. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 6 / 7iii 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība (2023) 

(kopā) 

Mērķvērtība (2023) 

(vīrieši) 

Mērķvērtība (2023) 

(sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO12a Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa 

līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T 

Km  300,00   0,00   Pirmās sasniegtās vērtības 

plānotas 2022. gadā 

S CO12a Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa 

līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T 

Km  300,00   0,00    

F i621b Staciju skaits kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni Stacijas  21,00   0,00   Pirmās sasniegtās vērtības 

plānotas 2023. gadā 

S i621b Staciju skaits kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni Stacijas  21,00   0,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO12a Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: 

TEN-T 

0,00   0,00   0,00   

S CO12a Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: 

TEN-T 

0,00   0,00   0,00   

F i621b Staciju skaits kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni 0,00   0,00   0,00   

S i621b Staciju skaits kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni 0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO12a Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T 0,00   

S CO12a Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T 0,00   



 

 56   

(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F i621b Staciju skaits kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni 0,00   

S i621b Staciju skaits kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni 0,00   

 

 
Prioritārais virziens 6 - Ilgtspējīga transporta sistēma 

Investīciju prioritāte 7iii - Izstrādāt un atjaunot visaptverošas, kvalitatīvas un savstarpēji izmantojamas dzelzceļu sistēmas un veicināt trokšņa samazināšanas pasākumus. 

Konkrētais mērķis 6.2.1 - Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 Kopā 2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r621a CO2 emisijas dzelzceļa 

pārvadājumos 

t  225 126,00 2012 180 000,00 225 126,00  Izmaiņas rādītāja sniegumā būs pieejamas 2023. 

gadā 

r621b Infrastruktūras caurvedes spēja t  67 000 000,00 2012 73 000 000,00 67 000 000,00   

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r621a CO2 emisijas dzelzceļa pārvadājumos 225 126,00  225 126,00  225 126,00  225 126,00  

r621b Infrastruktūras caurvedes spēja 67 000 000,00  67 000 000,00  67 000 000,00  67 000 000,00  

 

 
Prioritārais 

virziens 

7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte 

Investīciju 

prioritāte 

8i - Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām 

nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei. 

 

2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF 

rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai 

tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis. - 7 / 8i 
 

ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto 

par pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām 

un mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

     Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       819,00 247,00 572,00    66,00 196,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       17 336,00 7 624,00 9 712,00    1 659,00 2 513,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa 

bezdarbnieki. 

 24 712,00   17 336,00 7 624,00 9 712,00    1 659,00 2 513,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti       4 586,00 1 792,00 2 794,00    611,00 925,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies 

izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie 

Mazāk attīstīti       7 769,00 2 980,00 4 789,00    885,00 1 374,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       19 579,00 7 678,00 11 901,00    7 678,00 11 901,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus 

pēc aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       3 158,00 1 191,00 1 967,00    1 191,00 1 967,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus 

mēnešus pēc aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       8 600,00 3 325,00 5 275,00    3 325,00 5 275,00 
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ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 92,00 185,00 89,00 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 1 988,00 2 803,00 2 447,00 2 794,00 1 530,00 1 602,00 0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 1 988,00 2 803,00 2 447,00 2 794,00 1 530,00 1 602,00 0,00 0,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti 569,00 944,00 612,00 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie Mazāk attīstīti 1 122,00 1 804,00 973,00 1 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
Prioritārais 

virziens 

7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte 

Investīciju 

prioritāte 

8i - Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām 

nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei. 

 

2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Rādītāja mērvienība Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu 

noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa 

vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Sasniegumu attiecība 2018 

            Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

      Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

r711b Pasākuma dalībnieki nodarbinātībā 6 mēnešus pēc 

pasākuma beigām 

Mazāk attīstīti Skaits (dalībnieku 

skaits) 

  Skaits 23 592,00   0,84   19 789,00 8 121,00 11 668,00 6 319,00 2 485,00 3 834,00  

r712a Izveidota Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma Mazāk attīstīti  (Kvalitatīvs rāditājs)    Izveidota 

sistēma 

           0 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

r711b Pasākuma dalībnieki nodarbinātībā 6 mēnešus pēc pasākuma beigām Mazāk attīstīti 13 470,00 5 636,00 7 834,00 4 876,00 2 000,00 2 876,00  8 594,00 3 636,00 4 958,00 6 251,00 2 641,00 3 610,00  

r712a Izveidota Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma Mazāk attīstīti       0       0 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2015 2014 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

r711b Pasākuma dalībnieki nodarbinātībā 6 mēnešus pēc pasākuma beigām Mazāk attīstīti 2 343,00 995,00 1 348,00 2 343,00 995,00 1 348,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r712a Izveidota Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma Mazāk attīstīti       0       0 
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Prioritārais 

virziens 

7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte 

Investīciju 

prioritāte 

8i - Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām 

nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei. 

 

4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 7 / 8i 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 88 034,00   54 758,00 22 050,00 32 708,00 0,62   11 662,00 4 529,00 7 133,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti    13 721,00 4 972,00 8 749,00    1 743,00 615,00 1 128,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    500,00 250,00 250,00    176,00 86,00 90,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    11 833,00 4 509,00 7 324,00    2 616,00 923,00 1 693,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti    11 833,00 4 509,00 7 324,00    2 616,00 923,00 1 693,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti    6 923,00 3 501,00 3 422,00    1 343,00 675,00 668,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti    33 570,00 14 358,00 19 212,00    6 830,00 2 841,00 3 989,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti    13 165,00 3 410,00 9 755,00    3 189,00 791,00 2 398,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti    22 678,00 8 724,00 13 954,00    4 893,00 1 789,00 3 104,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti    7 213,00 3 035,00 4 178,00    1 529,00 632,00 897,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti    3 883,00 1 542,00 2 341,00    716,00 250,00 466,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti    242,00 133,00 109,00    43,00 20,00 23,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti    19 319,00 8 276,00 11 043,00    4 073,00 1 663,00 2 410,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti    1,00      0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti    1,00      0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).  Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

 Dalībnieku kopskaits     54 758,00      11 662,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 13 060,00 5 310,00 7 750,00 16 521,00 6 794,00 9 727,00 13 515,00 5 417,00 8 098,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 2 840,00 1 075,00 1 765,00 4 344,00 1 631,00 2 713,00 4 794,00 1 651,00 3 143,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 93,00 45,00 48,00 161,00 80,00 81,00 70,00 39,00 31,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 2 914,00 1 128,00 1 786,00 3 488,00 1 361,00 2 127,00 2 815,00 1 097,00 1 718,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 2 914,00 1 128,00 1 786,00 3 488,00 1 361,00 2 127,00 2 815,00 1 097,00 1 718,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 1 566,00 835,00 731,00 2 175,00 1 079,00 1 096,00 1 839,00 912,00 927,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 7 876,00 3 381,00 4 495,00 10 285,00 4 481,00 5 804,00 8 579,00 3 655,00 4 924,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 3 307,00 865,00 2 442,00 3 748,00 1 004,00 2 744,00 2 921,00 750,00 2 171,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 5 694,00 2 191,00 3 503,00 6 805,00 2 703,00 4 102,00 5 286,00 2 041,00 3 245,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 1 776,00 726,00 1 050,00 2 145,00 920,00 1 225,00 1 763,00 757,00 1 006,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 1 006,00 400,00 606,00 1 488,00 607,00 881,00 673,00 285,00 388,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 45,00 29,00 16,00 99,00 56,00 43,00 55,00 28,00 27,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 4 769,00 2 067,00 2 702,00 5 888,00 2 574,00 3 314,00 4 589,00 1 972,00 2 617,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   1,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   1,00   0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

 Dalībnieku kopskaits  13 060,00   16 521,00   13 515,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 
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CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   

 Dalībnieku kopskaits  0,00   

 
Prioritārais 

virziens 

7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte 

Investīciju 

prioritāte 

8i - Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām 

nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei. 

 

4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 7 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērvienība Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

    Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

i711b Atbalstu saņēmušie bezdarbnieki vecumā 50+ Mazāk attīstīti dalībnieki 29 000,00   20 617,00 8 109,00 12 508,00 0,71   4 382,00 1 618,00 2 764,00 

i712a Atbalstīto informatīvo EURES pasākumu skaits Mazāk attīstīti Pasākumu skaits 600,00   389,00 0,00 0,00 0,65   70,00 0,00 0,00 

i712b Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveidei nepieciešamo dokumentu skaits Mazāk attīstīti Dokumentu skaits 3,00   1,00 0,00 0,00 0,33   1,00 0,00 0,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

i711b Atbalstu saņēmušie bezdarbnieki vecumā 50+ Mazāk attīstīti 5 002,00 2 038,00 2 964,00 6 221,00 2 495,00 3 726,00 5 012,00 1 958,00 3 054,00 0,00 0,00 0,00 

i712a Atbalstīto informatīvo EURES pasākumu skaits Mazāk attīstīti 105,00 0,00 0,00 122,00 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i712b Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveidei nepieciešamo dokumentu skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
Prioritārais 

virziens 

7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte 

Investīciju 

prioritāte 

8ii - Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū (JNI), īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri 

pakļauti sociālās atstumtības riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu. 

 

2B tabula. : JNI rezultātu rādītāji pa prioritārajiem virzieniem vai to daļām (ESF regulas 19. panta 3. punkts, I un II pielikums) - 7 / 8ii 

 
ID Rādītājs Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto 

par pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām 

un mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

    Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci. CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa 

bezdarbnieki. 

Skaits 12 920,00   15 473,00 6 485,00 8 988,00 1,20   1 375,00 1 568,00 

CR02 Dalībnieki, kas saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc 

aiziešanas. 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa 

bezdarbnieki. 

Skaits 11 266,00   11 433,00 4 806,00 6 627,00 1,01   1 075,00 1 287,00 

CR03 Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas 

ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie. 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa 

bezdarbnieki. 

Skaits 11 266,00   7 940,00 3 506,00 4 434,00 0,70   711,00 863,00 

CR04 Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci. CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Skaits 3 420,00   3 391,00 1 215,00 2 176,00 0,99   167,00 237,00 

CR05 Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses 

vietas piedāvājumu pēc aiziešanas. 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Skaits 2 052,00   4 439,00 1 731,00 2 708,00 2,16   297,00 387,00 

CR06 Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, 

kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie. 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Skaits 2 052,00   3 217,00 1 312,00 1 905,00 1,57   222,00 304,00 

CR07 Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pabeidz JNI atbalstīto intervenci.  CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas 

neaktīvas personas 

Skaits 6 500,00   5 638,00 2 361,00 3 277,00 0,87   421,00 609,00 

CR08 Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un saņem darba, pieaugušo izglītības, 

mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas. 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas 

neaktīvas personas 

Skaits 3 900,00   2 371,00 1 105,00 1 266,00 0,61   155,00 215,00 
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ID Rādītājs Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto 

par pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām 

un mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

    Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR09 Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pēc aiziešanas iesaistījušies 

izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie. 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas 

neaktīvas personas 

Skaits 3 900,00   2 803,00 1 385,00 1 418,00 0,72   170,00 233,00 

CR10 Dalībnieki, kas piedalās tālākizglītībā, apmācības programmās, kuras pabeidzot, tiek iegūta 

kvalifikācija, mācekļa praksē vai stažēšanās pasākumos sešus mēnešus pēc aiziešanas. 

  Skaits 1 673,00   2 170,00 747,00 1 423,00 1,30   178,00 317,00 

CR11 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešus mēnešus pēc aiziešanas. CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa 

bezdarbnieki. 

Skaits 5 826,00   10 349,00 4 660,00 5 689,00 1,78   1 028,00 1 237,00 

CR12 Pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešus mēnešus pēc aiziešanas. CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa 

bezdarbnieki. 

Skaits 80,00   86,00 22,00 64,00 1,08   0,00 0,00 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.       72,00 34,00 38,00    5,00 8,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.       378,00 207,00 171,00    10,00 17,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.       7 712,00 3 561,00 4 151,00    482,00 504,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas       5 521,00 2 329,00 3 192,00    319,00 440,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies 

izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie 

      3 326,00 1 488,00 1 838,00    225,00 298,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.       10 349,00 4 660,00 5 689,00    1 028,00 1 237,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.       1 725,00 848,00 877,00    848,00 877,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus 

pēc aiziešanas. 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus 

mēnešus pēc aiziešanas. 

      3 669,00 1 571,00 2 098,00    1 571,00 2 098,00 

 
ID Rādītājs Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu 

noteikšanai 

2017 2016 2015 2014 

   Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci. CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. 1 874,00 2 738,00 1 568,00 1 975,00 959,00 1 462,00 709,00 1 245,00 

CR02 Dalībnieki, kas saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas. CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. 2 416,00 3 470,00 760,00 986,00 359,00 517,00 196,00 367,00 

CR03 Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie. CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. 1 494,00 1 704,00 755,00 986,00 357,00 515,00 189,00 366,00 

CR04 Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci. CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki 315,00 544,00 328,00 551,00 233,00 449,00 172,00 395,00 

CR05 Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas. CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki 817,00 1 334,00 347,00 501,00 182,00 296,00 88,00 190,00 

CR06 Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp 

pašnodarbinātie. 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki 478,00 620,00 347,00 495,00 181,00 296,00 84,00 190,00 

CR07 Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pabeidz JNI atbalstīto intervenci. CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas 680,00 874,00 686,00 926,00 574,00 868,00 0,00 0,00 

CR08 Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc 

aiziešanas. 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas 279,00 301,00 316,00 362,00 312,00 343,00 43,00 45,00 

CR09 Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, 

tostarp pašnodarbinātie. 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas 304,00 333,00 390,00 395,00 477,00 400,00 44,00 57,00 

CR10 Dalībnieki, kas piedalās tālākizglītībā, apmācības programmās, kuras pabeidzot, tiek iegūta kvalifikācija, mācekļa praksē vai stažēšanās pasākumos 

sešus mēnešus pēc aiziešanas. 

  492,00 931,00 30,00 39,00 32,00 83,00 15,00 53,00 

CR11 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešus mēnešus pēc aiziešanas. CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. 1 489,00 1 768,00 1 057,00 1 239,00 831,00 1 061,00 255,00 384,00 

CR12 Pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešus mēnešus pēc aiziešanas. CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. 0,00 0,00 12,00 34,00 10,00 30,00 0,00 0,00 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.   29,00 29,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.   52,00 70,00 114,00 63,00 15,00 20,00 16,00 1,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.   1 334,00 1 661,00 1 028,00 1 122,00 404,00 515,00 313,00 349,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas   821,00 1 088,00 714,00 934,00 327,00 466,00 148,00 264,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai 

nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie 

  542,00 661,00 478,00 480,00 149,00 250,00 94,00 149,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.   1 489,00 1 768,00 1 057,00 1 239,00 831,00 1 061,00 255,00 384,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Prioritārais 

virziens 

7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte 

Investīciju 

prioritāte 

8ii - Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū (JNI), īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri 

pakļauti sociālās atstumtības riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu. 

 

2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Rādītāja mērvienība Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu 

noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa 

vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Sasniegumu attiecība 2018 

            Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

      Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

r721a Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās  Skaits (Personu skaits)   Skaits 12 015,00   0,94   11 345,00 4 943,00 6 402,00 2 051,00 879,00 1 172,00  

r721m Kvalifikāciju ieguvušie nodarbinātie dalībnieki tūlīt pēc dalības 

apmācībās 

 Skaits (Dalībnieku 

skaits) 

  Skaits 1 496,00   1,12   1 679,00 751,00 928,00 113,00 63,00 50,00  

r721n Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc 

aiziešanas 

 Skaits (dalībnieku 

skaits) 

  Skaits 31,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

r721a Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās  9 294,00 4 064,00 5 230,00 3 157,00 1 354,00 1 803,00  6 137,00 2 710,00 3 427,00 2 936,00 1 368,00 1 568,00  

r721m Kvalifikāciju ieguvušie nodarbinātie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās  1 566,00 688,00 878,00 734,00 320,00 414,00  832,00 368,00 464,00 287,00 142,00 145,00  

r721n Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2015 2014 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

r721a Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās  3 201,00 1 342,00 1 859,00 2 377,00 967,00 1 410,00  824,00 375,00 449,00 824,00 375,00 449,00  

r721m Kvalifikāciju ieguvušie nodarbinātie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās  545,00 226,00 319,00 545,00 226,00 319,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r721n Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Prioritārais 

virziens 

7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte 

Investīciju 

prioritāte 

8ii - Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū (JNI), īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri 

pakļauti sociālās atstumtības riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu. 

 

4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 7 / 8ii 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.     21 482,00 8 572,00 12 910,00    3 153,00 1 347,00 1 806,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki     4 439,00 1 731,00 2 708,00    684,00 297,00 387,00 

CO03 Neaktīvas personas     8 016,00 3 961,00 4 055,00    729,00 332,00 397,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas     8 016,00 3 961,00 4 055,00    729,00 332,00 397,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam.     19 890,00 8 726,00 11 164,00    1 819,00 841,00 978,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).     7 506,00 3 759,00 3 747,00    1 009,00 514,00 495,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).     17 702,00 7 568,00 10 134,00    2 207,00 985,00 1 222,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).     3 637,00 844,00 2 793,00    592,00 136,00 456,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).     5 772,00 2 414,00 3 358,00    945,00 399,00 546,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti.     1 904,00 1 010,00 894,00    251,00 129,00 122,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.     4 445,00 1 708,00 2 737,00    448,00 154,00 294,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.     102,00 48,00 54,00    21,00 7,00 14,00 

CO19 No lauku rajoniem.     14 191,00 6 218,00 7 973,00    1 743,00 847,00 896,00 

 Dalībnieku kopskaits     29 499,00      3 882,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.  5 532,00 2 266,00 3 266,00 5 935,00 2 277,00 3 658,00 3 564,00 1 501,00 2 063,00 
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CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki  2 151,00 817,00 1 334,00 848,00 347,00 501,00 478,00 182,00 296,00 

CO03 Neaktīvas personas  1 290,00 623,00 667,00 1 962,00 1 064,00 898,00 2 204,00 1 172,00 1 032,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas  1 290,00 623,00 667,00 1 962,00 1 064,00 898,00 2 204,00 1 172,00 1 032,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam.  3 547,00 1 577,00 1 970,00 4 944,00 2 266,00 2 678,00 4 589,00 2 114,00 2 475,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).  1 689,00 829,00 860,00 1 872,00 928,00 944,00 1 753,00 1 002,00 751,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).  4 029,00 1 769,00 2 260,00 4 756,00 2 071,00 2 685,00 3 363,00 1 427,00 1 936,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).  945,00 218,00 727,00 1 110,00 259,00 851,00 480,00 123,00 357,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).  1 690,00 706,00 984,00 1 722,00 708,00 1 014,00 711,00 327,00 384,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti.  445,00 237,00 208,00 516,00 265,00 251,00 391,00 231,00 160,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.  1 062,00 396,00 666,00 1 308,00 500,00 808,00 1 009,00 505,00 504,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.  19,00 8,00 11,00 39,00 15,00 24,00 17,00 14,00 3,00 

CO19 No lauku rajoniem.  3 237,00 1 429,00 1 808,00 3 958,00 1 738,00 2 220,00 2 776,00 1 256,00 1 520,00 

 Dalībnieku kopskaits  6 822,00   7 897,00   5 768,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.  3 298,00 1 181,00 2 117,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki  278,00 88,00 190,00 

CO03 Neaktīvas personas  1 831,00 770,00 1 061,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas  1 831,00 770,00 1 061,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam.  4 991,00 1 928,00 3 063,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).  1 183,00 486,00 697,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).  3 347,00 1 316,00 2 031,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).  510,00 108,00 402,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).  704,00 274,00 430,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti.  301,00 148,00 153,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.  618,00 153,00 465,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.  6,00 4,00 2,00 

CO19 No lauku rajoniem.  2 477,00 948,00 1 529,00 

 Dalībnieku kopskaits  5 130,00   

 
Prioritārais 

virziens 

7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte 

Investīciju 

prioritāte 

8ii - Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū (JNI), īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri 

pakļauti sociālās atstumtības riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu. 

 

4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 7 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērvienība Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

    Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

I721a Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki  Dalībnieki 19 000,00   19 837,00 8 055,00 11 782,00 1,04   2 723,00 1 234,00 1 489,00 

I721e Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki  Dalībnieki 145,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

i721b Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas  Dalībnieki 9 700,00   9 442,00 4 423,00 5 019,00 0,97   933,00 396,00 537,00 

i721c Ilgstošie bezdarbnieki  Dalībnieki 5 700,00   4 000,00 1 387,00 2 613,00 0,70   309,00 124,00 185,00 

i721d JNI atbalstīto pasākumu dalībnieki kopā  Dalībnieki 28 700,00   29 279,00 12 478,00 16 801,00 1,02   3 656,00 1 630,00 2 026,00 

i721f Nodarbinātas personas  Dalībnieki 2 206,00   2 387,00 1 101,00 1 286,00 1,08   0,00 0,00 0,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

I721a Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki  5 216,00 2 158,00 3 058,00 5 446,00 2 116,00 3 330,00 3 215,00 1 390,00 1 825,00 3 237,00 1 157,00 2 080,00 

I721e Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i721b Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas  1 625,00 731,00 894,00 2 454,00 1 227,00 1 227,00 2 545,00 1 282,00 1 263,00 1 885,00 787,00 1 098,00 

i721c Ilgstošie bezdarbnieki  880,00 339,00 541,00 1 109,00 358,00 751,00 854,00 308,00 546,00 848,00 258,00 590,00 

i721d JNI atbalstīto pasākumu dalībnieki kopā  6 841,00 2 889,00 3 952,00 7 900,00 3 343,00 4 557,00 5 760,00 2 672,00 3 088,00 5 122,00 1 944,00 3 178,00 

i721f Nodarbinātas personas  278,00 159,00 119,00 1 097,00 485,00 612,00 410,00 193,00 217,00 602,00 264,00 338,00 
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Prioritārais virziens 7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte 

Investīciju prioritāte 8v - Darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām. 

 

2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF 

rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai 

tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis. - 7 / 8v 
 

ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par 

pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām un 

mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

     Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies 

izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
Prioritārais virziens 7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte 

Investīciju prioritāte 8v - Darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām. 

 

2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Rādītāja 

mērvienība 

Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu 

mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām un 

mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Sasniegumu attiecība 2018 

            Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

      Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R731a Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits bīstamajās nozarēs, kas ir 

ieviesuši darba aizsardzības prasības 

Mazāk attīstīti Skaits (procenti)   Skaits 75,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r732a Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā 

sešus mēnešus pēc  atbalsta saņemšanas 

Mazāk attīstīti Skaits (Dalībnieku 

skaits) 

  Skaits 1 500,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R731a Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits bīstamajās nozarēs, kas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r732a Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc  atbalsta saņemšanas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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ID Rādītājs Reģiona kategorija 2015 2014 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R731a Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits bīstamajās nozarēs, kas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r732a Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc  atbalsta saņemšanas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Prioritārais virziens 7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte 

Investīciju prioritāte 8v - Darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām. 

 

4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 7 / 8v 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti    17,00 4,00 13,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    1,00 0,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    1,00 1,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti    17,00 4,00 13,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.  Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti    2,00      0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).  Mazāk attīstīti 4 700,00   7,00   0,00   0,00   

 Dalībnieku kopskaits     17,00      0,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 17,00 4,00 13,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 17,00 4,00 13,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   2,00   0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   7,00   0,00   

 Dalībnieku kopskaits  0,00   17,00   0,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 
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CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   

 Dalībnieku kopskaits  0,00   

 
Prioritārais virziens 7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte 

Investīciju prioritāte 8v - Darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām. 

 

4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 7 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērvienība Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

    Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

i732a Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits Mazāk attīstīti Dalībnieki 3 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

i732a Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
Prioritārais virziens 8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju prioritāte 10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 8 / 10a 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) 

(sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO35 Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās 
bērnu aprūpes vai izglītības 

infrastruktūras kapacitāte. 

Personas Mazāk 
attīstīti 

59 492,00   25 862,00   Precizētas 2016., 2017. gada vērtības 

S CO35 Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās 
bērnu aprūpes vai izglītības 

infrastruktūras kapacitāte. 

Personas Mazāk 
attīstīti 

59 492,00   92 733,00    

F i811a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja 

atbalstītajā augstākās izglītības 
infrastruktūrā 

Personu 

skaits 

Mazāk 

attīstīti 

2 069,00   10 646,00   Rādītājs pārsniegts, jo sākotnēji rādītājs tika noteikts, 

pamatojoties tikai uz plānotajiem būvniecības apjomiem un 
normām, kas nosaka nepieciešamo telpu platību uz vienu 

studējošo, neņemot vērā ieguldījumus aprīkojuma iegādei. 

Precizēta 2017. gada vērtība. 

S i811a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja 

atbalstītajā augstākās izglītības 

infrastruktūrā 

Personu 

skaits 

Mazāk 

attīstīti 

2 069,00   29 330,00    
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(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) 

(sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F i812a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja 

atbalstītajās vispārējās izglītības 

iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno 
profesionālās izglītības programmas 

Personu 

skaits 

Mazāk 

attīstīti 

45 600,00   9 644,00   Precizētas 2017. un 2016. gada vērtības 

S i812a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja 

atbalstītajās vispārējās izglītības 
iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno 

profesionālās izglītības programmas 

Personu 

skaits 

Mazāk 

attīstīti 

45 600,00   42 544,00    

F i813a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja 

atbalstītajā profesionālās izglītības 

infrastruktūrā 

Personu 

skaits 

Mazāk 

attīstīti 

10 800,00   4 105,00    

S i813a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja 

atbalstītajā profesionālās izglītības 
infrastruktūrā 

Personu 

skaits 

Mazāk 

attīstīti 

10 800,00   17 758,00    

F i814a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja 

atbalstītajā koledžas izglītības 

infrastruktūrā 

Personu 

skaits 

Mazāk 

attīstīti 

1 023,00   1 467,00   Rādītājs pārsniegts, jo sākotnēji rādītājs tika noteikts, 

pamatojoties tikai uz plānotajiem būvniecības apjomiem un 

normām, kas nosaka nepieciešamo telpu platību uz vienu 
studējošo, neņemot vērā ieguldījumus aprīkojuma iegādei. 

Precizēta 2017. gada vērtība. 

S i814a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja 
atbalstītajā koledžas izglītības 

infrastruktūrā 

Personu 
skaits 

Mazāk 
attīstīti 

1 023,00   3 101,00   Rādītājs pārsniegts, jo sākotnēji rādītājs tika noteikts, 
pamatojoties tikai uz plānotajiem būvniecības apjomiem un 

normām, kas nosaka nepieciešamo telpu platību uz vienu 

studējošo, neņemot vērā ieguldījumus aprīkojuma iegādei. 

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO35 Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte. 4 596,00   758,00   0,00   

S CO35 Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte. 0,00   0,00   0,00   

F i811a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā augstākās izglītības infrastruktūrā 1 005,00   0,00   0,00   

S i811a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā augstākās izglītības infrastruktūrā 29 150,00   0,00   0,00   

F i812a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno 

profesionālās izglītības programmas 

3 541,00   758,00   0,00   

S i812a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno 

profesionālās izglītības programmas 

5 668,00   0,00   0,00   

F i813a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā 0,00   0,00   0,00   

S i813a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā 16 864,00   4 245,00   0,00   

F i814a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā koledžas izglītības infrastruktūrā 50,00   0,00   0,00   

S i814a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā koledžas izglītības infrastruktūrā 3 101,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO35 Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte. 0,00   

S CO35 Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte. 0,00   

F i811a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā augstākās izglītības infrastruktūrā 0,00   

S i811a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā augstākās izglītības infrastruktūrā 0,00   

F i812a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas 0,00   

S i812a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas 0,00   

F i813a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā 0,00   

S i813a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā 0,00   
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(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F i814a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā koledžas izglītības infrastruktūrā 0,00   

S i814a Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā koledžas izglītības infrastruktūrā 0,00   

 

 
Prioritārais virziens 8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju prioritāte 10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru 

Konkrētais mērķis 8.1.1 - Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 

Kopā 

2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r811a Modernizēto augstākās izglītības STEM, t.sk. 

medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu 

īpatsvars to kopskaitā 

% Mazāk 

attīstīti 

19,60 2013 100,00 73,00  Vērtība ir samazinājusies, jo ir pieaudzis kopējais STEM 

studiju programmu skaits, no kura tiek aprēķināts modernizēto 

programmu īpatsvars. 

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 
2017 
Kvalitatīvs 

2016 
Kopā 

2016 
Kvalitatīvs 

2015 
Kopā 

2015 
Kvalitatīvs 

2014 
Kopā 

2014 
Kvalitatīvs 

r811a Modernizēto augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju 

programmu īpatsvars to kopskaitā 

75,00  75,00  75,00  21,00  

 

 
Prioritārais virziens 8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju prioritāte 10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru 

Konkrētais mērķis 8.1.2 - Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 

Kopā 

2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r812a Pilnībā modernizēto vispārējās izglītības iestāžu skaits Iestāžu 

skaits 

Mazāk attīstīti 65 2013 100-115  71 Precizētas 2016., 2017. 

gada vērtības 

r812b Izglītojamo īpatsvars, kuriem ir pieejama pilnībā modernizēta vispārējās 

izglītības mācību vide, to kopskaitā 

% Mazāk attīstīti 4,5 2013 20-25  6,71  

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 
2017 
Kvalitatīvs 

2016 
Kopā 

2016 
Kvalitatīvs 

2015 
Kopā 

2015 
Kvalitatīvs 

2014 
Kopā 

2014 
Kvalitatīvs 

r812a Pilnībā modernizēto vispārējās izglītības iestāžu skaits  67  65  65  65 

r812b Izglītojamo īpatsvars, kuriem ir pieejama pilnībā modernizēta vispārējās izglītības mācību 
vide, to kopskaitā 

 4,50  4,5  4,5  4,5 
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Prioritārais virziens 8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju prioritāte 10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru 

Konkrētais mērķis 8.1.3 - Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 

Kopā 

2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r813a Pilnībā modernizētu profesionālās 
izglītības iestāžu īpatsvars to kopskaitā 

% Mazāk 
attīstīti 

16,33 2014 70-80  16,33 Vēl nav neviena atbalstāmā profesionālā izglītības iestāde pilnībā 
modernizēta, tādēļ rādītāja vērtība tiek uzrādīta kā bāzes vērtība. 

 
ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 Kvalitatīvs 2016 Kopā 2016 Kvalitatīvs 2015 Kopā 2015 Kvalitatīvs 2014 Kopā 2014 Kvalitatīvs 

r813a Pilnībā modernizētu profesionālās izglītības iestāžu īpatsvars to kopskaitā  20,93  20,93  20,93  16,33 

 

 
Prioritārais virziens 8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju prioritāte 10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru 

Konkrētais mērķis 8.1.4 - Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 

Kopā 

2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r814a Koledžu īpatsvars, kurās ir pilnībā modernizēta  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, 
t.sk. medicīnas un radošās industrijas,  studiju programmu mācību vide, no kopējā koledžu skaita, kas 

īsteno minētās prioritārās programmas 

% Mazāk 
attīstīti 

38,90 2013 61,00 47,00   

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Kvalitatīvs 

2016 

Kopā 

2016 

Kvalitatīvs 

2015 

Kopā 

2015 

Kvalitatīvs 

2014 

Kopā 

2014 

Kvalitatīvs 

r814a Koledžu īpatsvars, kurās ir pilnībā modernizēta  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. 
medicīnas un radošās industrijas,  studiju programmu mācību vide, no kopējā koledžu skaita, kas īsteno minētās 

prioritārās programmas 

38,90  38,90  38,90  38,90  
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Prioritārais 

virziens 

8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju 

prioritāte 

10i - Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, 

tostarp formālām, neformālām un ikdienējām mācību iespējām, kas ļauj mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības. 

 

2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF 

rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai 

tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis. - 8 / 10i 
 

ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par 

pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām un 

mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

     Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       177,00 58,00 119,00    15,00 55,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       279,00 78,00 201,00    39,00 125,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       9,00 1,00 8,00    1,00 8,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti       247,00 104,00 143,00    57,00 87,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies 

izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie 

Mazāk attīstīti       191,00 78,00 113,00    41,00 56,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       320,00 123,00 197,00    123,00 197,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       941,00 66,00 875,00    66,00 875,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       69,00 25,00 44,00    25,00 44,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 36,00 55,00 7,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 31,00 73,00 8,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti 42,00 55,00 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie Mazāk attīstīti 33,00 52,00 4,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Prioritārais 

virziens 

8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju 

prioritāte 

10i - Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, 

tostarp formālām, neformālām un ikdienējām mācību iespējām, kas ļauj mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības. 

 

2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Rādītāja mērvienība Iznākumu rādītājs, ko izmanto par 

pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām un 

mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Sasniegumu attiecība 2018 

            Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

      Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R831a Apstiprināto vadlīniju un valsts standartu skaits vispārējā izglītībā, kas nodrošina 

kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu 

Mazāk attīstīti Skaits (Vadlīniju un valsts 

standartu skaits) 

  Skaits 3,00   0,67   2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00  

R833a NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF 

atbalsta ietvaros 

Mazāk attīstīti Skaits (Personu skaits)   Skaits 2 450,00   0,41   1 010,00 342,00 668,00 613,00 195,00 418,00  

r832a Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas ieviesušas individuālu pieeju izglītojamo 

kompetenču attīstībai 

Mazāk attīstīti Skaits (Iestāžu skaits)   Skaits 272,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r834a Izglītības iestāžu skaits, kas ieviesušas un nodrošina sistēmisku atbalstu PMP riska 

mazināšanai 

Mazāk attīstīti Skaits (Izglītības iestāžu 

skaits) 

  Skaits 665,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r835a Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas nodrošina karjeras atbalstu 

izglītojamajiem 

Mazāk attīstīti Skaits (Iestāžu skaits)   Skaits 328,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r836a Ieviesto izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu skaits Mazāk attīstīti Skaits (Sistēmu skaits)   Skaits 1,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R831a Apstiprināto vadlīniju un valsts standartu skaits vispārējā izglītībā, kas nodrošina kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R833a NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros Mazāk attīstīti 397,00 147,00 250,00 361,00 126,00 235,00  36,00 21,00 15,00 36,00 21,00 15,00  

r832a Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas ieviesušas individuālu pieeju izglītojamo kompetenču attīstībai Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r834a Izglītības iestāžu skaits, kas ieviesušas un nodrošina sistēmisku atbalstu PMP riska mazināšanai Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r835a Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas nodrošina karjeras atbalstu izglītojamajiem Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r836a Ieviesto izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2015 2014 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R831a Apstiprināto vadlīniju un valsts standartu skaits vispārējā izglītībā, kas nodrošina kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R833a NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros Mazāk attīstīti 0,00   0,00    0,00   0,00    

r832a Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas ieviesušas individuālu pieeju izglītojamo kompetenču attīstībai Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r834a Izglītības iestāžu skaits, kas ieviesušas un nodrošina sistēmisku atbalstu PMP riska mazināšanai Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r835a Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas nodrošina karjeras atbalstu izglītojamajiem Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r836a Ieviesto izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Prioritārais 

virziens 

8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju 

prioritāte 

10i - Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, 

tostarp formālām, neformālām un ikdienējām mācību iespējām, kas ļauj mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības. 

 

4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 8 / 10i 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti    2 229,00 803,00 1 426,00    1 095,00 382,00 713,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti    1 908,00 674,00 1 234,00    1 093,00 381,00 712,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti    5 895,00 289,00 5 606,00    3 761,00 127,00 3 634,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    1 599,00 611,00 988,00    732,00 263,00 469,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    1 534,00 69,00 1 465,00    1 007,00 25,00 982,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti    950,00 377,00 573,00    442,00 175,00 267,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti    883,00 291,00 592,00    521,00 165,00 356,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti    6 029,00 301,00 5 728,00    3 832,00 135,00 3 697,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti    13,00 5,00 8,00    9,00 2,00 7,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti    295,00 140,00 155,00    167,00 75,00 92,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti    439,00 163,00 276,00    214,00 96,00 118,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti    7,00 3,00 4,00    4,00 2,00 2,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti    3 690,00 513,00 3 177,00    2 496,00 250,00 2 246,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti    1,00      0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).  Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

 Dalībnieku kopskaits     8 134,00      4 864,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 1 007,00 368,00 639,00 127,00 53,00 74,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 693,00 242,00 451,00 122,00 51,00 71,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 2 128,00 158,00 1 970,00 6,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 773,00 305,00 468,00 94,00 43,00 51,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 527,00 44,00 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 436,00 172,00 264,00 72,00 30,00 42,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 310,00 101,00 209,00 52,00 25,00 27,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 2 189,00 165,00 2 024,00 8,00 1,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 111,00 55,00 56,00 17,00 10,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 176,00 55,00 121,00 49,00 12,00 37,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 1 105,00 224,00 881,00 89,00 39,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   1,00   0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

 Dalībnieku kopskaits  3 137,00   133,00   0,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 
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CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   

 Dalībnieku kopskaits  0,00   

 
Prioritārais 

virziens 

8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju 

prioritāte 

10i - Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, 

tostarp formālām, neformālām un ikdienējām mācību iespējām, kas ļauj mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības. 

 

4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 8 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Mērvienība Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

    Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

I831a Vadlīniju un valsts standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru aprobācijai un ieviešanai saņemts ESF atbalsts Mazāk attīstīti Vadlīniju un valsts standartu skaits 3,00   3,00 0,00 0,00 1,00   1,00 0,00 0,00 

I831b Kompetenču pieejā balstītu izglītojamiem (t.sk. izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem paredzēto mācību un metodisko līdzekļu skaits, kuru izstrādei piešķirts 

ESF atbalsts 

Mazāk attīstīti Mācību un metodisko līdzekļu 

skaits 

61,00   10,00 0,00 0,00 0,16   10,00 0,00 0,00 

I831c Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un pedagogiem paredzētu mācību un metodisko līdzekļu skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti Mācību un metodisko līdzekļu 

skaits 

15,00   3,00 0,00 0,00 0,20   3,00 0,00 0,00 

I833a NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros Mazāk attīstīti Personu skaits 3 500,00   1 845,00 635,00 1 210,00 0,53   1 083,00 364,00 719,00 

i831a Vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru izstrādei un aprobācijai saņemts ESF atbalsts Mazāk attīstīti Vadlīniju un standartu skaits 0,00   3,00 0,00 0,00    1,00 0,00 0,00 

i831b Kompetenču pieejā balstītu mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem (t.sk. izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF 

atbalsts 

Mazāk attīstīti Mācību un metodisko līdzekļu 

skaits 

0,00   10,00 0,00 0,00    10,00 0,00 0,00 

i831c Mācību un metodisko materiālu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti Mācību un metodisko līdzekļu 

skaits 

0,00   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

i832a Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu personalizētas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Mazāk attīstīti Iestāžu skaits 272,00   420,00 0,00 0,00 1,54   82,00 0,00 0,00 

i834a Izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu PMP riska mazināšanai Mazāk attīstīti Izglītības iestāžu skaits 665,00   359,00 0,00 0,00 0,54   137,00 0,00 0,00 

i835a Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam Mazāk attīstīti Iestāžu skaits 328,00   430,00 0,00 0,00 1,31   19,00 0,00 0,00 

i836a Atbalstīto starptautisko pētījumu skaits Mazāk attīstīti Pētījumu skaits 5,00   5,00 0,00 0,00 1,00   2,00 0,00 0,00 

i836b Atbalstīto nacionāla mēroga pētījumu skaits Mazāk attīstīti Pētījumu skaits 9,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

I831a Vadlīniju un valsts standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru aprobācijai un ieviešanai saņemts ESF atbalsts Mazāk attīstīti 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I831b Kompetenču pieejā balstītu izglītojamiem (t.sk. izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem paredzēto mācību un metodisko līdzekļu skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I831c Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un pedagogiem paredzētu mācību un metodisko līdzekļu skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I833a NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros Mazāk attīstīti 672,00 234,00 438,00 90,00 37,00 53,00       

i831a Vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru izstrādei un aprobācijai saņemts ESF atbalsts Mazāk attīstīti 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i831b Kompetenču pieejā balstītu mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem (t.sk. izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i831c Mācību un metodisko materiālu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i832a Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu personalizētas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Mazāk attīstīti 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i834a Izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu PMP riska mazināšanai Mazāk attīstīti 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i835a Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam Mazāk attīstīti 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i836a Atbalstīto starptautisko pētījumu skaits Mazāk attīstīti 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i836b Atbalstīto nacionāla mēroga pētījumu skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Prioritārais 

virziens 

8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju 

prioritāte 

10ii - Augstākās izglītības vai pielīdzināma līmeņa izglītības kvalitātes, efektivitātes un pieejamības uzlabošana nolūkā palielināt līdzdalības un sasniegumu līmeni, jo 

īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem. 

 

2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF 

rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai 

tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis. - 8 / 10ii 
 

ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par 

pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām un 

mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

     Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies 

izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Rādītāja 

mērvienība 

Iznākumu rādītājs, ko izmanto par 

pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām 

un mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Sasniegumu attiecība 2018 

            Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

      Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R821b Atbalstīto jauno studiju program-mu skaits ES valodās, kas nav latviešu valoda, kuras saņēmušas EQAR 

aģentūras akreditāciju 

Mazāk attīstīti Skaits (Programmu 

skaits) 

  Skaits 62,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r821a Atbalstīto jauno kopīgo doktorantūras studiju programmu skaits, kuras saņēmušas EQAR aģentūras 

akreditāciju 

Mazāk attīstīti Skaits (Programmu 

skaits) 

  Skaits 11,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r821c Slēgto studiju programmu skaits,  uz kuru bāzes izveidotas atbalstītās jaunās studiju programmas Mazāk attīstīti Skaits (Programmu 

skaits) 

  Skaits 220,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r821d Atbalstīto jauno pedagoģijas studiju programmu skaits, kas saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju Mazāk attīstīti Skaits (Programmu 

skaits) 

  Skaits 22,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r822a Atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora grādu un 6 mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā 

par akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā 

Mazāk attīstīti Skaits (Personu 

skaits) 

  Skaits 378,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r822b Atbalstu saņēmušo ārvalsts pasniedzēju skaits, kas 6 mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpina akadēmisko 

darbu Latvijas augstākās izglītības institūcijā (kā akadēmiskais personāls vai kā ārvalsts pasniedzējs) 

Mazāk attīstīti Skaits (Personu 

skaits) 

  Skaits 90,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r822c Akadēmiskā personāla skaits, kas pilnveidojuši kompetenci Mazāk attīstīti Skaits (Personu 

skaits) 

  Skaits 1 116,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r823a Augstākās izglītības institūciju skaits, kuras ir ieviesušas attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldību Mazāk attīstīti Skaits (Institūciju 

skaits) 

  Skaits 20,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r824a Institūciju skaits Latvijā, kas atbilst EQAR aģentūrai izvirzītajām prasībām Mazāk attīstīti Skaits (Institūciju 

skaits) 

  Skaits 1,00   1,00   1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00  

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

2017 2016 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R821b Atbalstīto jauno studiju program-mu skaits ES valodās, kas nav latviešu valoda, kuras saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r821a Atbalstīto jauno kopīgo doktorantūras studiju programmu skaits, kuras saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r821c Slēgto studiju programmu skaits,  uz kuru bāzes izveidotas atbalstītās jaunās studiju programmas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r821d Atbalstīto jauno pedagoģijas studiju programmu skaits, kas saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r822a Atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora grādu un 6 mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r822b Atbalstu saņēmušo ārvalsts pasniedzēju skaits, kas 6 mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpina akadēmisko darbu Latvijas augstākās izglītības institūcijā (kā akadēmiskais personāls vai kā ārvalsts 

pasniedzējs) 

Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r822c Akadēmiskā personāla skaits, kas pilnveidojuši kompetenci Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r823a Augstākās izglītības institūciju skaits, kuras ir ieviesušas attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldību Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r824a Institūciju skaits Latvijā, kas atbilst EQAR aģentūrai izvirzītajām prasībām Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

2015 2014 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R821b Atbalstīto jauno studiju program-mu skaits ES valodās, kas nav latviešu valoda, kuras saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r821a Atbalstīto jauno kopīgo doktorantūras studiju programmu skaits, kuras saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r821c Slēgto studiju programmu skaits,  uz kuru bāzes izveidotas atbalstītās jaunās studiju programmas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r821d Atbalstīto jauno pedagoģijas studiju programmu skaits, kas saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  

r822a Atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora grādu un 6 mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r822b Atbalstu saņēmušo ārvalsts pasniedzēju skaits, kas 6 mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpina akadēmisko darbu Latvijas augstākās izglītības institūcijā (kā akadēmiskais personāls vai kā ārvalsts 

pasniedzējs) 

Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r822c Akadēmiskā personāla skaits, kas pilnveidojuši kompetenci Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r823a Augstākās izglītības institūciju skaits, kuras ir ieviesušas attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldību Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r824a Institūciju skaits Latvijā, kas atbilst EQAR aģentūrai izvirzītajām prasībām Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 8 / 10ii 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti    28,00 13,00 15,00    28,00 13,00 15,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    7,00 2,00 5,00    7,00 2,00 5,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti    28,00 13,00 15,00    28,00 13,00 15,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti    8,00 5,00 3,00    8,00 5,00 3,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti    5,00 1,00 4,00    5,00 1,00 4,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.  Mazāk attīstīti    1,00      0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.  Mazāk attīstīti    27,00      26,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).  Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

 Dalībnieku kopskaits     28,00      28,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   1,00   0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   1,00   0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

 Dalībnieku kopskaits  0,00   0,00   0,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 
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CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   

 Dalībnieku kopskaits  0,00   

 
Prioritārais 

virziens 

8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju 

prioritāte 

10ii - Augstākās izglītības vai pielīdzināma līmeņa izglītības kvalitātes, efektivitātes un pieejamības uzlabošana nolūkā palielināt līdzdalības un sasniegumu līmeni, jo 

īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem. 

 

4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 8 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērvienība Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

    Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

I821b Studiju programmu skaits ES valodās, izņemot latviešu valodu, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti Programmu skaits 62,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

i821a Kopīgo doktorantūras studiju programmu skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti Programmu skaits 11,00   1,00 0,00 0,00 0,09   1,00 0,00 0,00 

i821c Jauno pedagoģijas studiju programmu skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti Programmu skaits 22,00   22,00 0,00 0,00 1,00   22,00 0,00 0,00 

i822a Doktorantu skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Mazāk attīstīti Personu skaits 420,00   6,00 4,00 2,00 0,01   6,00 4,00 2,00 

i822b Ārvalsts pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā Mazāk attīstīti Personu skaits 300,00   51,00 31,00 20,00 0,17   51,00 31,00 20,00 

i822c Akadēmiskā personāla, skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu profesionālās kompetences pilnveidei Mazāk attīstīti Personu skaits 1 140,00   14,00 3,00 11,00 0,01   14,00 3,00 11,00 

i823a Augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts ESF atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai Mazāk attīstīti Institūciju skaits 20,00   11,00 0,00 0,00 0,55   11,00 0,00 0,00 

i824a Institūciju skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei Mazāk attīstīti Institūciju skaits 1,00   1,00 0,00 0,00 1,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

I821b Studiju programmu skaits ES valodās, izņemot latviešu valodu, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i821a Kopīgo doktorantūras studiju programmu skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i821c Jauno pedagoģijas studiju programmu skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i822a Doktorantu skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i822b Ārvalsts pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i822c Akadēmiskā personāla, skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu profesionālās kompetences pilnveidei Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i823a Augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts ESF atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i824a Institūciju skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Prioritārais 

virziens 

8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju 

prioritāte 

10iii - Formālas, neformālas un ikdienējas mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču 

uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu. 

 

2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF 

rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai 

tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis. - 8 / 10iii 
 

ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par 

pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām un 

mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

     Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies 

izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Prioritārais 

virziens 

8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju 

prioritāte 

10iii - Formālas, neformālas un ikdienējas mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču 

uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu. 

 

2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Rādītāja 

mērvienība 

Iznākumu rādītājs, ko izmanto par 

pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām un 

mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Sasniegumu attiecība 2018 

            Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

      Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R841a Nodarbināto personu skaits vecumā no 17 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības 

ESF mācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni 

Mazāk attīstīti Skaits (Personu 

skaits) 

  Skaits 14 568,00   0,47   6 852,00 3 914,00 2 938,00 6 845,00 3 911,00 2 934,00  

R841b Nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni skaits vecumā no 17 gadiem, kas 

pilnveidojušas kompetenci pēc dalības ESF mācībās 

Mazāk attīstīti Skaits (Personu 

skaits) 

  Skaits 9 934,00   0,22   2 231,00 1 872,00 359,00 2 231,00 1 872,00 359,00  

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R841a Nodarbināto personu skaits vecumā no 17 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības ESF mācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni Mazāk attīstīti 7,00 3,00 4,00 7,00 3,00 4,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R841b Nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni skaits vecumā no 17 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības ESF mācībās Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2015 2014 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R841a Nodarbināto personu skaits vecumā no 17 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības ESF mācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

R841b Nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni skaits vecumā no 17 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības ESF mācībās Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 
Prioritārais 

virziens 

8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju 

prioritāte 

10iii - Formālas, neformālas un ikdienējas mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču 

uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu. 

 

4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 8 / 10iii 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).  Mazāk attīstīti    0,00      0,00   
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ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

 Dalībnieku kopskaits     0,00      0,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

 Dalībnieku kopskaits  0,00   0,00   0,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   

 Dalībnieku kopskaits  0,00   
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Prioritārais 

virziens 

8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju 

prioritāte 

10iii - Formālas, neformālas un ikdienējas mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču 

uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu. 

 

4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 8 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērvienība Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

    Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

I841a Nodarbināto personu skaits vecumā no 17 gadiem, kas saņēmušas ESF atbalstu dalībai apmācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni Mazāk attīstīti Personu skaits 25 693,00   13 368,00 6 712,00 6 656,00 0,52   13 002,00 6 542,00 6 460,00 

I841b Nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni  skaits vecumā no 17 gadiem, kas saņēmušas ESF atbalstu dalībai apmācībās Mazāk attīstīti Personu skaits 12 934,00   3 481,00 2 775,00 706,00 0,27   3 481,00 2 775,00 706,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

I841a Nodarbināto personu skaits vecumā no 17 gadiem, kas saņēmušas ESF atbalstu dalībai apmācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni Mazāk attīstīti 366,00 170,00 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I841b Nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni  skaits vecumā no 17 gadiem, kas saņēmušas ESF atbalstu dalībai apmācībās Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
Prioritārais 

virziens 

8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju 

prioritāte 

10iv - Darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības 

sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, 

tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi. 

 

2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF 

rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai 

tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis. - 8 / 10iv 
 

ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par 

pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām 

un mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

     Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies 

izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       1 017,00 599,00 418,00    599,00 418,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       1 837,00 679,00 1 158,00    679,00 1 158,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       13,00 6,00 7,00    6,00 7,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Prioritārais 

virziens 

8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju 

prioritāte 

10iv - Darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības 

sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, 

tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi. 

 

2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Rādītāja mērvienība Iznākumu rādītājs, ko izmanto 

par pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces 

vērtībām un mērķa 

vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Sasniegumu attiecība 2018 

            Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

      Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

r851A Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības darba vidē balstītās mācībās ir ieguvuši profesijas 

apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir 

nodarbināti 

Mazāk attīstīti  (%)   Proporcija 70-80%            0,00 

r851b Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības mācību praksē uzņēmumā ir ieguvuši profesijas apguves 

vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti 

Mazāk attīstīti  (%)    70-73            0,00 

r852a Atbalstīto un apstiprināto profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits Mazāk attīstīti Skaits (Standartu un 

pamatprasību skaits) 

  Skaits 160,00   0,94   150,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00  

r853a Kvalifikāciju ieguvušo personu skaits pēc dalības ESF apmācībās  profesionālās kompetences pilnveidei 

(pedagogi, administratori,  prakses vadītāji un amata meistari, nozares pārstāvji, kas pilnveidojuši 

profesionālo kompetenci) 

Mazāk attīstīti Skaits (Personu skaits)   Skaits 4 428,00   1,29   5 691,00 1 931,00 3 760,00 4 662,00 1 597,00 3 065,00  

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

2017 2016 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

r851A Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības darba vidē balstītās mācībās ir ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas 

ieguves ir nodarbināti 

Mazāk attīstīti       0,00       0,00 

r851b Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības mācību praksē uzņēmumā ir ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas 

ieguves ir nodarbināti 

Mazāk attīstīti       00,00       0 

r852a Atbalstīto un apstiprināto profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits Mazāk attīstīti 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r853a Kvalifikāciju ieguvušo personu skaits pēc dalības ESF apmācībās  profesionālās kompetences pilnveidei (pedagogi, administratori,  prakses vadītāji un amata meistari, nozares pārstāvji, kas 

pilnveidojuši profesionālo kompetenci) 

Mazāk attīstīti 1 029,00 334,00 695,00 1 029,00 334,00 695,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

2015 2014 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

r851A Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības darba vidē balstītās mācībās ir ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves 

ir nodarbināti 

Mazāk attīstīti       0,00       0,00 

r851b Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības mācību praksē uzņēmumā ir ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves 

ir nodarbināti 

Mazāk attīstīti       0       0 

r852a Atbalstīto un apstiprināto profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r853a Kvalifikāciju ieguvušo personu skaits pēc dalības ESF apmācībās  profesionālās kompetences pilnveidei (pedagogi, administratori,  prakses vadītāji un amata meistari, nozares pārstāvji, kas 

pilnveidojuši profesionālo kompetenci) 

Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Prioritārais 

virziens 

8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju 

prioritāte 

10iv - Darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības 

sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, 

tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi. 

 

4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 8 / 10iv 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti    2 925,00 1 633,00 1 292,00    1 511,00 843,00 668,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti    3 925,00 1 361,00 2 564,00    2 266,00 758,00 1 508,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    2 947,00 1 631,00 1 316,00    1 554,00 862,00 692,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    1 067,00 385,00 682,00    551,00 172,00 379,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti    2 163,00 1 318,00 845,00    1 250,00 729,00 521,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti    1 084,00 413,00 671,00    507,00 192,00 315,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti    3 541,00 1 230,00 2 311,00    1 977,00 653,00 1 324,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti    3,00 1,00 2,00    3,00 1,00 2,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti    173,00 75,00 98,00    106,00 43,00 63,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti    30,00 11,00 19,00    15,00 3,00 12,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti    1 891,00 892,00 999,00    982,00 440,00 542,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.  Mazāk attīstīti    1,00      0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.  Mazāk attīstīti    1,00      0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).  Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

 Dalībnieku kopskaits     6 852,00      3 779,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 1 414,00 790,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 1 636,00 599,00 1 037,00 23,00 4,00 19,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 1 392,00 769,00 623,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 510,00 212,00 298,00 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 913,00 589,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 576,00 221,00 355,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 1 542,00 573,00 969,00 22,00 4,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 66,00 31,00 35,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 15,00 8,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 903,00 451,00 452,00 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 1,00   0,00   0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   1,00   0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

 Dalībnieku kopskaits  3 050,00   23,00   0,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 
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CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   

 Dalībnieku kopskaits  0,00   

 
Prioritārais 

virziens 

8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

Investīciju 

prioritāte 

10iv - Darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības 

sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, 

tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi. 

 

4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 8 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērvienība Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

    Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

I851a Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās ESF atbalsta ietvaros Mazāk attīstīti Personu skaits 3 150,00   1 518,00 722,00 796,00 0,48   1 218,00 540,00 678,00 

i851b Audzēkņu skaits, kas piedalījušies mācību praksē uzņēmumā ESF atbalsta ietvaros Mazāk attīstīti Personu skaits 11 025,00   4 338,00 2 497,00 1 841,00 0,39   3 222,00 1 885,00 1 337,00 

i852a Profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti Profesiju standartu  un kvalifikācijas pamatprasību  skaits 160,00   162,00 0,00 0,00 1,01   90,00 0,00 0,00 

i852b Modulāro profesionālās izglītības programmu skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti Programmu skaits 184,00   89,00 0,00 0,00 0,48   64,00 0,00 0,00 

i853a Nodarbinātas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu mācībām (pedagogi, administratori, prakses vadītāji, amata meistari, nozaru pārstāvji) Mazāk attīstīti Personu skaits 5 775,00   5 789,00 1 932,00 3 857,00 1,00   3 696,00 1 176,00 2 520,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

I851a Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās ESF atbalsta ietvaros Mazāk attīstīti 300,00 182,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i851b Audzēkņu skaits, kas piedalījušies mācību praksē uzņēmumā ESF atbalsta ietvaros Mazāk attīstīti 1 116,00 612,00 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i852a Profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i852b Modulāro profesionālās izglītības programmu skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts Mazāk attīstīti 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i853a Nodarbinātas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu mācībām (pedagogi, administratori, prakses vadītāji, amata meistari, nozaru pārstāvji) Mazāk attīstīti 2 070,00 752,00 1 318,00 23,00 4,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Prioritārais 

virziens 

9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 

Investīciju 

prioritāte 

9a - Veikt investīcijas veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo un vietējo attīstību, samazinot atšķirības attiecībā uz veselības stāvokli, 

veicinot sociālo iekļaušanu, izmantojot uzlabotu piekļuvi sociālajiem, kultūras un atpūtas pakalpojumiem, un atbalstot pāreju no iestāžu uz sabiedrības sniegtiem 

pakalpojumiem. 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 9 / 9a 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība 

(2023) (sievietes) 

2018 Kopā 2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F CO36 Veselība: iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti 

veselības aprūpes pakalpojumi 

Personas Mazāk attīstīti 1 839 598,00   0,00   Pirmās sasniegtās 

vērtības plānotas 

2022.gadā 

S CO36 Veselība: iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti 

veselības aprūpes pakalpojumi 

Personas Mazāk attīstīti 1 839 598,00   1 839 598,00    

F i931a Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei 

ģimeniskā vidē 

Vietu skaits Mazāk attīstīti 654,00   0,00   Pirmās sasniegtās 

vērtības plānotas 
2020.gadā 

S i931a Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei 

ģimeniskā vidē 

Vietu skaits Mazāk attīstīti 654,00   0,00    

F i931b Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga 

rakstura traucējumiem 

Vietu skaits Mazāk attīstīti 2 100,00   0,00   Pirmās sasniegtās 

vērtības plānotas 

2020.gadā 

S i931b Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā 
balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga 

rakstura traucējumiem 

Vietu skaits Mazāk attīstīti 2 100,00   0,00    

F i931c Izveidota funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas 
infrastruktūra 

Infrastruktūra Mazāk attīstīti 1,00   0,00   Pirmās sasniegtās 
vērtības plānotas 

2022.gadā 

S i931c Izveidota funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas 

infrastruktūra 

Infrastruktūra Mazāk attīstīti 1,00   1,00    

F i931d Izveidota asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) 

apmaiņas fonda infrastruktūra 

Infrastruktūra Mazāk attīstīti 1,00   0,00   Pirmās sasniegtās 

vērtības plānotas 

2022.gadā 

S i931d Izveidota asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) 
apmaiņas fonda infrastruktūra 

Infrastruktūra Mazāk attīstīti 1,00   1,00    

F i932a Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta 

infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai 

Ārstniecības 

iestāžu skaits 

Mazāk attīstīti 606,00   0,00   Pirmās sasniegtās 

vērtības plānotas 
2019.gadā 

S i932a Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta 

infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai 

Ārstniecības 

iestāžu skaits 

Mazāk attīstīti 606,00   64,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F CO36 Veselība: iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi 0,00   0,00   0,00   

S CO36 Veselība: iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi 1 839 598,00   0,00   0,00   
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(1) ID Rādītājs 2017 Kopā 2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F i931a Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 0,00   0,00   0,00   

S i931a Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 0,00   0,00   0,00   

F i931b Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar 

garīga rakstura traucējumiem 

0,00   0,00   0,00   

S i931b Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar 
garīga rakstura traucējumiem 

0,00   0,00   0,00   

F i931c Izveidota funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas infrastruktūra 0,00   0,00   0,00   

S i931c Izveidota funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas infrastruktūra 1,00   0,00   0,00   

F i931d Izveidota asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda infrastruktūra 0,00   0,00   0,00   

S i931d Izveidota asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda infrastruktūra 1,00   0,00   0,00   

F i932a Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanai 

0,00   0,00   0,00   

S i932a Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanai 

19,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F CO36 Veselība: iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi 0,00   

S CO36 Veselība: iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi 0,00   

F i931a Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 0,00   

S i931a Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 0,00   

F i931b Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem 0,00   

S i931b Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem 0,00   

F i931c Izveidota funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas infrastruktūra 0,00   

S i931c Izveidota funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas infrastruktūra 0,00   

F i931d Izveidota asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda infrastruktūra 0,00   

S i931d Izveidota asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda infrastruktūra 0,00   

F i932a Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai 0,00   

S i932a Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai 0,00   
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Prioritārais 

virziens 

9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 

Investīciju 

prioritāte 

9a - Veikt investīcijas veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo un vietējo attīstību, samazinot atšķirības attiecībā uz veselības stāvokli, 

veicinot sociālo iekļaušanu, izmantojot uzlabotu piekļuvi sociālajiem, kultūras un atpūtas pakalpojumiem, un atbalstot pāreju no iestāžu uz sabiedrības sniegtiem 

pakalpojumiem. 

Konkrētais 

mērķis 

9.3.1 - Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 
Atsauces 
vērtība 

Atsauces 
gads 

Mērķvērtība 
2023. g. 

2018 
Kopā 

2018 
Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r931a Palielināts personu ar garīga rakstura traucējumiem īpatsvars, kas dzīvo ārpus institūcijas un 

kam pieejami sabiedrībā balstīti pakalpojumi 

% Mazāk attīstīti 20 2012 26-45  23,00  

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 
2017 
Kvalitatīvs 

2016 
Kopā 

2016 
Kvalitatīvs 

2015 
Kopā 

2015 
Kvalitatīvs 

2014 
Kopā 

2014 
Kvalitatīvs 

r931a Palielināts personu ar garīga rakstura traucējumiem īpatsvars, kas dzīvo ārpus institūcijas un kam 

pieejami sabiedrībā balstīti pakalpojumi 

 23  23  20  20 

 

 
Prioritārais 

virziens 

9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 

Investīciju 

prioritāte 

9a - Veikt investīcijas veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo un vietējo attīstību, samazinot atšķirības attiecībā uz veselības stāvokli, 

veicinot sociālo iekļaušanu, izmantojot uzlabotu piekļuvi sociālajiem, kultūras un atpūtas pakalpojumiem, un atbalstot pāreju no iestāžu uz sabiedrības sniegtiem 

pakalpojumiem. 

Konkrētais 

mērķis 

9.3.2 - Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot 

veselības aprūpes infrastruktūru 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības 

prioritāro virzienu 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 

Kopā 

2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

r932a Ambulatoro apmeklējumu relatīvā skaita atšķirība starp 
iedzīvotājiem novadu teritorijās un lielajās pilsētās 

Apmeklējumu 
skaits 

Mazāk attīstīti 3,9 2012 2,5 – 2,8  3,6 Precizēta 2017.gada vērtība. 2018.gada 
vērtības būs pieejamas 2019.gada augustā. 

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Kvalitatīvs 

2016 

Kopā 

2016 

Kvalitatīvs 

2015 

Kopā 

2015 

Kvalitatīvs 

2014 

Kopā 

2014 

Kvalitatīvs 

r932a Ambulatoro apmeklējumu relatīvā skaita atšķirība starp iedzīvotājiem novadu teritorijās un 
lielajās pilsētās 

 3,6  3,5  3,5  3,4 
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Prioritārais virziens 9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 

Investīciju prioritāte 9i - Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību. 

 

2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF 

rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai 

tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis. - 9 / 9i 
 

ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par 

pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām 

un mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

     Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       251,00 195,00 56,00    112,00 47,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       773,00 241,00 532,00    137,00 313,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       14,00 3,00 11,00    3,00 11,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti       2 557,00 1 056,00 1 501,00    498,00 707,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa 

bezdarbnieki. 

Skaits 3 920,00   2 100,00 882,00 1 218,00 0,54   404,00 574,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies 

izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie 

Mazāk attīstīti   Skaits 1 860,00   87,00 22,00 65,00 0,05   22,00 65,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       3 584,00 1 512,00 2 072,00    1 512,00 2 072,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       216,00 96,00 120,00    96,00 120,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       964,00 381,00 583,00    381,00 583,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus 

pēc aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       2 430,00 1 066,00 1 364,00    1 066,00 1 364,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 83,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 102,00 208,00 2,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti 474,00 679,00 84,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti 409,00 550,00 69,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Prioritārais virziens 9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 

Investīciju prioritāte 9i - Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību. 

 

2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Rādītāja 

mērvienība 

Iznākumu rādītājs, ko izmanto par 

pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām un 

mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Sasniegumu attiecība 2018 

            Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

      Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R911b Pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp 

pašnodarbināti sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā 

Mazāk attīstīti Skaits (Dalībnieku 

skaits) 

  Skaits 5 250,00   1,10   5 773,00 2 225,00 3 548,00 2 798,00 1 103,00 1 695,00  

r912a Bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un  atbalsta saņemšanas sākuši 

darba meklējumus 

Mazāk attīstīti Skaits (Dalībnieku 

skaits) 

  Skaits 3 500,00   0,06   193,00 162,00 31,00 114,00 91,00 23,00  

r913a Pilnveidotie riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuri ir ieviesti praksē Mazāk attīstīti Skaits (RVN 

instrumenti) 

  Skaits 6,00   0,33   2,00 0,00 0,00 2,00    

r913b Profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, 

kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem 

Mazāk attīstīti Skaits (Personas)   Skaits 1 650,00   0,42   693,00 328,00 365,00 511,00 237,00 274,00  

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R911b Pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā Mazāk attīstīti 2 975,00 1 122,00 1 853,00 2 782,00 1 034,00 1 748,00  193,00 88,00 105,00 193,00 88,00 105,00  

r912a Bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un  atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus Mazāk attīstīti 79,00 71,00 8,00 79,00 71,00 8,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r913a Pilnveidotie riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuri ir ieviesti praksē Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r913b Profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem Mazāk attīstīti 182,00 91,00 91,00 182,00 91,00 91,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2015 2014 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

R911b Pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r912a Bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un  atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r913a Pilnveidotie riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuri ir ieviesti praksē Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r913b Profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Prioritārais virziens 9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 

Investīciju prioritāte 9i - Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību. 

 

4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 9 / 9i 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 25 000,00   18 887,00 7 915,00 10 972,00 0,76   6 126,00 2 547,00 3 579,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti    16 452,00 6 296,00 10 156,00    5 591,00 2 231,00 3 360,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti    1 196,00 821,00 375,00    395,00 182,00 213,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti    44,00 21,00 23,00    41,00 21,00 20,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti    439,00 157,00 282,00    346,00 114,00 232,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    419,00 191,00 228,00    239,00 107,00 132,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    9 704,00 4 162,00 5 542,00    3 803,00 1 579,00 2 224,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti    9 548,00 4 099,00 5 449,00    3 690,00 1 547,00 2 143,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti    5 469,00 2 549,00 2 920,00    1 931,00 882,00 1 049,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti    12 216,00 5 326,00 6 890,00    3 958,00 1 639,00 2 319,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti    2 061,00 610,00 1 451,00    747,00 204,00 543,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti    11 943,00 4 695,00 7 248,00    4 630,00 1 759,00 2 871,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti    6 603,00 2 902,00 3 701,00    2 843,00 1 223,00 1 620,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti    11 223,00 5 255,00 5 968,00    4 350,00 2 008,00 2 342,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti    537,00 401,00 136,00    235,00 170,00 65,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti    13 253,00 5 426,00 7 827,00    5 477,00 2 215,00 3 262,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.  Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti    3,00      0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti    4,00      0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).  Mazāk attīstīti    32,00      0,00   

 Dalībnieku kopskaits     21 799,00      8 118,00   
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ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 8 966,00 3 700,00 5 266,00 3 140,00 1 339,00 1 801,00 655,00 329,00 326,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 8 222,00 3 040,00 5 182,00 2 318,00 874,00 1 444,00 321,00 151,00 170,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 801,00 639,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 93,00 43,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 139,00 62,00 77,00 21,00 12,00 9,00 20,00 10,00 10,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 4 512,00 1 954,00 2 558,00 1 183,00 526,00 657,00 206,00 103,00 103,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 4 469,00 1 923,00 2 546,00 1 183,00 526,00 657,00 206,00 103,00 103,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 2 787,00 1 314,00 1 473,00 643,00 295,00 348,00 108,00 58,00 50,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 5 713,00 2 540,00 3 173,00 2 081,00 909,00 1 172,00 464,00 238,00 226,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 896,00 284,00 612,00 343,00 97,00 246,00 75,00 25,00 50,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 5 652,00 2 278,00 3 374,00 1 449,00 551,00 898,00 212,00 107,00 105,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 2 733,00 1 195,00 1 538,00 797,00 356,00 441,00 230,00 128,00 102,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 5 454,00 2 627,00 2 827,00 1 265,00 541,00 724,00 154,00 79,00 75,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 246,00 189,00 57,00 51,00 38,00 13,00 5,00 4,00 1,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 5 811,00 2 322,00 3 489,00 1 614,00 709,00 905,00 351,00 180,00 171,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   1,00   2,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   4,00   0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   0,00   32,00   

 Dalībnieku kopskaits  9 886,00   3 140,00   655,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   

 Dalībnieku kopskaits  0,00   
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Prioritārais virziens 9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 

Investīciju prioritāte 9i - Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību. 

 

4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 9 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērvienība Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

    Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

i912a Resocializācijas pasākumus un atbalstu saņēmušo ieslodzīto un bijušo ieslodzīto skaits Mazāk attīstīti Dalībnieki 16 000,00   3 085,00 2 578,00 507,00 0,19   2 033,00 1 717,00 316,00 

i913a Apmācīto ieslodzījuma vietu un probācijas  speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem Mazāk attīstīti Personas (IeVP un VPD darbinieki) 1 650,00   693,00 328,00 365,00 0,42   511,00 237,00 274,00 

i913b Riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuru pilnveidei sniegts ESF atbalsts Mazāk attīstīti RVN instrumenti 6,00   2,00 0,00 0,00 0,33   2,00 0,00 0,00 

i914a Atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju skaits Mazāk attīstīti Dalībnieki 6 200,00   508,00 142,00 366,00 0,08   508,00 142,00 366,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

i912a Resocializācijas pasākumus un atbalstu saņēmušo ieslodzīto un bijušo ieslodzīto skaits Mazāk attīstīti 1 052,00 861,00 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i913a Apmācīto ieslodzījuma vietu un probācijas  speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem Mazāk attīstīti 182,00 91,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i913b Riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuru pilnveidei sniegts ESF atbalsts Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i914a Atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
Prioritārais virziens 9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 

Investīciju 

prioritāte 

9iv - Piekļuves uzlabošana pieejamiem, ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem 

pakalpojumiem. 

 

2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF 

rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai 

tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis. - 9 / 9iv 
 

ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par 

pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām 

un mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

     Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       3,00 0,00 3,00    0,00 1,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       47,00 17,00 30,00    0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       3,00 0,00 3,00    0,00 2,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti       1,00 1,00 0,00    1,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies 

izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie 

Mazāk attīstīti       27,00 13,00 14,00    0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       724,00 134,00 590,00    134,00 590,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti       5 783,00 815,00 4 968,00    815,00 4 968,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       261,00 28,00 233,00    28,00 233,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas. 

Mazāk attīstīti       171,00 66,00 105,00    66,00 105,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes 

CR01 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 17,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie Mazāk attīstīti 13,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Prioritārais virziens 9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 

Investīciju 

prioritāte 

9iv - Piekļuves uzlabošana pieejamiem, ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem 

pakalpojumiem. 

 

2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Rādītāja mērvienība Iznākumu rādītājs, ko izmanto 

par pamatu mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces 

vērtībām un mērķa 

vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Sasniegumu attiecība 2018 

            Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

      Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

r921a Sociālā darba speciālistu skaits, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci (gadā) Mazāk attīstīti Skaits (Personas)   Skaits 1 400,00   2,42   3 394,00 77,00 3 317,00 776,00 16,00 760,00  

r921b Speciālistu skaits, kas cēluši profesionālo kvalifikāciju  bērnu tiesību aizsardzības jomā Mazāk attīstīti Skaits (Personas)   Skaits 5 825,00   0,38   2 200,00 444,00 1 756,00 2 200,00 444,00 1 756,00  

r922a Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 

Mazāk attīstīti Skaits (Klientu skaits)   Skaits 700,00   0,33   233,00 122,00 111,00 0,00 0,00 0,00  

r922b Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās Mazāk attīstīti Skaits (Bērnu skaits)   Skaits 720,00   7,27   5 233,00 3 005,00 2 228,00 0,00 0,00 0,00  

r922c Slēgto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits Mazāk attīstīti Skaits (Institūciju/filiāļu 

skaits) 

  Skaits 3,00   0,33   1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r923a Izstrādāto un ieviesto veselības attīstības vadlīniju skaits Mazāk attīstīti Skaits (Vadlīnijas)   Skaits 4,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r923b Izstrādāto un ieviesto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu skaits Mazāk attīstīti Skaits (Kvalifikācijas 

nodrošināšanas sistēmas) 

  Skaits 1,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r924a Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. 9.2.4.SAM 22.rindkopu), un kas apmeklējuši 

ģimenes ārstu un ir profilaktiski izmeklēti 

Mazāk attīstīti  (Iedzīvotāju skaits gadā)    356 002 - 

371 480 

           392427,00 

r924b Iedzīvotāju, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. 9.2.4.SAM 22.rindkopu), skaits, kuri pēdējā gada 

laikā veselības apsvērumu dēļ ESF veselības veicināšanas pasākumu ietekmē mainījuši uztura un 

citus dzīvesveida paradumus 

Mazāk attīstīti  (Iedzīvotāju skaits)    75 000 – 

100 000 

           0,00 

r925a Atbalstīto ārstniecības personu skaits, kuras strādā teritoriālajās vienībās ārpus Rīgas gadu pēc 

atbalsta saņemšanas 

Mazāk attīstīti Skaits (Personas)   Skaits 506,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r926a Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaits, 

kam pilnveidota profesionālā kvalifikācija tālākizglītības pasākumu ietvaros 

Mazāk attīstīti  (Pakalpojumu sniedzēji)    28 000 –  30 

000 

           0,00 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

2017 2016 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

r921a Sociālā darba speciālistu skaits, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci (gadā) Mazāk attīstīti 2 618,00 61,00 2 557,00 977,00 21,00 956,00  1 641,00 40,00 1 601,00 1 072,00 30,00 1 042,00  

r921b Speciālistu skaits, kas cēluši profesionālo kvalifikāciju  bērnu tiesību aizsardzības jomā Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r922a Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas Mazāk attīstīti 233,00 122,00 111,00 49,00 18,00 31,00  184,00 104,00 80,00 61,00 38,00 23,00  

r922b Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās Mazāk attīstīti 5 233,00 3 005,00 2 228,00 1 037,00 620,00 417,00  4 196,00 2 385,00 1 811,00 1 216,00 709,00 507,00  

r922c Slēgto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits Mazāk attīstīti 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00  

r923a Izstrādāto un ieviesto veselības attīstības vadlīniju skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r923b Izstrādāto un ieviesto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r924a Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. 9.2.4.SAM 22.rindkopu), un kas apmeklējuši ģimenes ārstu un ir profilaktiski izmeklēti Mazāk attīstīti       0       0 

r924b Iedzīvotāju, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. 9.2.4.SAM 22.rindkopu), skaits, kuri pēdējā gada laikā veselības apsvērumu dēļ ESF veselības veicināšanas pasākumu ietekmē mainījuši 
uztura un citus dzīvesveida paradumus 

Mazāk attīstīti       0       0 

r925a Atbalstīto ārstniecības personu skaits, kuras strādā teritoriālajās vienībās ārpus Rīgas gadu pēc atbalsta saņemšanas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r926a Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaits, kam pilnveidota profesionālā kvalifikācija tālākizglītības pasākumu ietvaros Mazāk attīstīti       0       0 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

2015 2014 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

r921a Sociālā darba speciālistu skaits, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci (gadā) Mazāk attīstīti 569,00 10,00 559,00 569,00 10,00 559,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r921b Speciālistu skaits, kas cēluši profesionālo kvalifikāciju  bērnu tiesību aizsardzības jomā Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r922a Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas Mazāk attīstīti 123,00 66,00 57,00 53,00 33,00 20,00  70,00 33,00 37,00 70,00 33,00 37,00  

r922b Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās Mazāk attīstīti 2 980,00 1 676,00 1 304,00 1 429,00 814,00 615,00  1 551,00 862,00 689,00 1 551,00 862,00 689,00  

r922c Slēgto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r923a Izstrādāto un ieviesto veselības attīstības vadlīniju skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r923b Izstrādāto un ieviesto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r924a Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. 9.2.4.SAM 22.rindkopu), un kas apmeklējuši ģimenes ārstu un ir profilaktiski izmeklēti Mazāk attīstīti       0       0 

r924b Iedzīvotāju, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. 9.2.4.SAM 22.rindkopu), skaits, kuri pēdējā gada laikā veselības apsvērumu dēļ ESF veselības veicināšanas pasākumu ietekmē mainījuši 

uztura un citus dzīvesveida paradumus 

Mazāk attīstīti       0       0 

r925a Atbalstīto ārstniecības personu skaits, kuras strādā teritoriālajās vienībās ārpus Rīgas gadu pēc atbalsta saņemšanas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

r926a Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaits, kam pilnveidota profesionālā kvalifikācija tālākizglītības pasākumu ietvaros Mazāk attīstīti       0       0 
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Prioritārais virziens 9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 

Investīciju 

prioritāte 

9iv - Piekļuves uzlabošana pieejamiem, ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem 

pakalpojumiem. 

 

4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 9 / 9iv 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti    1 772,00 318,00 1 454,00    873,00 142,00 731,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti    488,00 111,00 377,00    209,00 35,00 174,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti    23 751,00 10 611,00 13 140,00    11 464,00 4 819,00 6 645,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti    2 404,00 994,00 1 410,00    830,00 172,00 658,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti    15 251,00 1 924,00 13 327,00    8 901,00 1 277,00 7 624,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    19 785,00 9 524,00 10 261,00    9 833,00 4 612,00 5 221,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti    7 200,00 926,00 6 274,00    4 079,00 470,00 3 609,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti    1 345,00 264,00 1 081,00    786,00 90,00 696,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti    4 430,00 1 900,00 2 530,00    2 063,00 778,00 1 285,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti    6 791,00 1 241,00 5 550,00    3 797,00 675,00 3 122,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti    11 200,00 1 117,00 10 083,00    6 527,00 745,00 5 782,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti    187,00 84,00 103,00    58,00 20,00 38,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti    5 568,00 2 503,00 3 065,00    1 697,00 550,00 1 147,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti    1 429,00 663,00 766,00    478,00 183,00 295,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti    121,00 52,00 69,00    41,00 17,00 24,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti    17 593,00 5 654,00 11 939,00    8 560,00 2 627,00 5 933,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.  Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti    11,00      0,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).  Mazāk attīstīti    0,00      0,00   

 Dalībnieku kopskaits     51 688,00      23 710,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 825,00 139,00 686,00 74,00 37,00 37,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 245,00 59,00 186,00 34,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 10 794,00 4 932,00 5 862,00 1 492,00 859,00 633,00 1,00 1,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 798,00 375,00 423,00 775,00 446,00 329,00 1,00 1,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 5 138,00 587,00 4 551,00 643,00 50,00 593,00 569,00 10,00 559,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 9 248,00 4 518,00 4 730,00 696,00 394,00 302,00 8,00 0,00 8,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 2 665,00 364,00 2 301,00 314,00 87,00 227,00 142,00 5,00 137,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 421,00 102,00 319,00 137,00 71,00 66,00 1,00 1,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 1 832,00 817,00 1 015,00 534,00 304,00 230,00 1,00 1,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 2 559,00 391,00 2 168,00 398,00 174,00 224,00 37,00 1,00 36,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 3 595,00 321,00 3 274,00 546,00 42,00 504,00 532,00 9,00 523,00 

CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 68,00 33,00 35,00 61,00 31,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 2 366,00 1 104,00 1 262,00 1 483,00 846,00 637,00 22,00 3,00 19,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 722,00 368,00 354,00 226,00 112,00 114,00 3,00 0,00 3,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 47,00 21,00 26,00 33,00 14,00 19,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 7 876,00 2 644,00 5 232,00 910,00 377,00 533,00 247,00 6,00 241,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 1,00   2,00   7,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   0,00   0,00   

 Dalībnieku kopskaits  24 660,00   2 748,00   570,00   

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes 

CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO03 Neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO05 Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO06 Līdz 25 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO07 Līdz 54 gadu vecumam. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO08 Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO09 Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO10 Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO11 Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 
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CO15 Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi). Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO16 Dalībnieki ar invaliditāti. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO17 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO18 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO19 No lauku rajoniem. Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 

CO20 Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas. Mazāk attīstīti 0,00   

CO21 Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā. Mazāk attīstīti 0,00   

CO22 Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Mazāk attīstīti 1,00   

CO23 Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi). Mazāk attīstīti 0,00   

 Dalībnieku kopskaits  0,00   

 
Prioritārais virziens 9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 

Investīciju 

prioritāte 

9iv - Piekļuves uzlabošana pieejamiem, ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem 

pakalpojumiem. 

 

4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 9 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Mērvienība Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

    Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

I921a Sociālā darba speciālistu skaits, kuri piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē- supervīzijā un apmācībās Mazāk attīstīti Dalībnieki 2 000,00   1 602,00 43,00 1 559,00 0,80   152,00 5,00 147,00 

i921b Speciālistu skaits, kas piedalījušies apmācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā Mazāk attīstīti Dalībnieki 5 825,00   2 200,00 444,00 1 756,00 0,38   1 932,00 436,00 1 496,00 

i921c Bērnu ar saskarsmes grūtībām skaits, kuriem izstrādātas atbalsta programmas Mazāk attīstīti Personas 1 000,00   518,00 406,00 112,00 0,52   230,00 191,00 39,00 

i921d Speciālistu un bērnu ar saskarsmes grūtībām likumisko pārstāvju vai aprūpētāju skaits, kuriem sniegtas rekomendācijas bērnu uzvedības korekcijai Mazāk attīstīti Personas 2 250,00   1 504,00 0,00 0,00 0,67   645,00 0,00 0,00 

i921e Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi (izvērtējumi, metodoloģija), kuru izstrādei sniegts atbalsts Mazāk attīstīti Pētījumi 10,00   2,00 0,00 0,00 0,20   1,00 0,00 0,00 

i922a Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumusdzīvesvietā Mazāk attīstīti Personas 2 100,00   285,00 129,00 156,00 0,14   275,00 126,00 149,00 

i922b Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus Mazāk attīstīti Personas 3 400,00   668,00 395,00 273,00 0,20   556,00 322,00 234,00 

i922c Pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kuriem ar ESF atbalstu veikts individuālo vajadzību izvērtējums Mazāk attīstīti Personas 2 100,00   2 008,00 1 130,00 878,00 0,96   74,00 39,00 35,00 

i922d Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums Mazāk attīstīti Personas 1 198,00   1 128,00 668,00 460,00 0,94   0,00 0,00 0,00 

i922e Slēgšanai atbalstīto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits Mazāk attīstīti Institūciju/filiāļu skaits 3,00   1,00 0,00 0,00 0,33   0,00 0,00 0,00 

i922f Izstrādāti sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismi Mazāk attīstīti Finansēšanas 

mehānismi 

2,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

i922g Izstrādāts atbalsta personas pakalpojums un ieviešanas mehānisms Mazāk attīstīti Pakalpojums 1,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

i923a Attīstībai un ieviešanai atablstīto veselības tīklu attīstības vadlīniju skaits Mazāk attīstīti Vadlīniju skaits 4,00   4,00 0,00 0,00 1,00   0,00 0,00 0,00 

i923b Stacionāro ārstniecības iestāžu, kuras nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, skaits, kuras atbalstītas kvalitātes sistēmas un veselības tīklu attīstības vadlīniju 

izstrādāšanai un ieviešanai 

Mazāk attīstīti Iestāžu skaits 21,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

i924a Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos Mazāk attīstīti Personu skaits 100 000,00   28 152,00 9 334,00 18 818,00 0,28   17 211,00 5 707,00 11 504,00 

i924b Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF veselības veicināšanas pasākumos Mazāk attīstīti Personu skaits 500 000,00   131 768,00 54 763,00 77 005,00 0,26   81 879,00 35 464,00 46 415,00 

i925a Reģioniem piesaistīto ārstniecības personu skaits, kuras saņēmušas atbalstu, lai veicinātu topiesaisti darbam teritoriālajās vienībās ārpus Rīgas Mazāk attīstīti Personu skaits 1 420,00   157,00 27,00 130,00 0,11   157,00 27,00 130,00 

i926a Veselības un sociālās aprūpes jomā strādājošās personas, kuras saņēmušas ESF atbalstītās apmācības veselības jomā Mazāk attīstīti Dalībnieku skaits 35 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

I921a Sociālā darba speciālistu skaits, kuri piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē- supervīzijā un apmācībās Mazāk attīstīti 289,00 7,00 282,00 592,00 21,00 571,00 569,00 10,00 559,00 0,00 0,00 0,00 

i921b Speciālistu skaits, kas piedalījušies apmācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā Mazāk attīstīti 268,00 8,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i921c Bērnu ar saskarsmes grūtībām skaits, kuriem izstrādātas atbalsta programmas Mazāk attīstīti 240,00 207,00 33,00 48,00 8,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i921d Speciālistu un bērnu ar saskarsmes grūtībām likumisko pārstāvju vai aprūpētāju skaits, kuriem sniegtas rekomendācijas bērnu uzvedības korekcijai Mazāk attīstīti 709,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i921e Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi (izvērtējumi, metodoloģija), kuru izstrādei sniegts atbalsts Mazāk attīstīti 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i922a Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumusdzīvesvietā Mazāk attīstīti 9,00 3,00 6,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i922b Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus Mazāk attīstīti 88,00 59,00 29,00 24,00 14,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i922c Pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kuriem ar ESF atbalstu veikts individuālo vajadzību izvērtējums Mazāk attīstīti 1 134,00 622,00 512,00 800,00 469,00 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i922d Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums Mazāk attīstīti 950,00 562,00 388,00 178,00 106,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i922e Slēgšanai atbalstīto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i922f Izstrādāti sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismi Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i922g Izstrādāts atbalsta personas pakalpojums un ieviešanas mehānisms Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i923a Attīstībai un ieviešanai atablstīto veselības tīklu attīstības vadlīniju skaits Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i923b Stacionāro ārstniecības iestāžu, kuras nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, skaits, kuras atbalstītas kvalitātes sistēmas un veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādāšanai un ieviešanai Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i924a Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos Mazāk attīstīti 10 941,00 3 627,00 7 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i924b Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF veselības veicināšanas pasākumos Mazāk attīstīti 49 889,00 19 299,00 30 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i925a Reģioniem piesaistīto ārstniecības personu skaits, kuras saņēmušas atbalstu, lai veicinātu topiesaisti darbam teritoriālajās vienībās ārpus Rīgas Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i926a Veselības un sociālās aprūpes jomā strādājošās personas, kuras saņēmušas ESF atbalstītās apmācības veselības jomā Mazāk attīstīti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Prioritārie virzieni tehniskajai palīdzībai 

 
Prioritārais virziens 10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 

 

4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 10 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes 

 

 
Prioritārais virziens 10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 

 

4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 10 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Mērvienība Mērķvērtība (2023) Kumulatīvā vērtība Sasniegumu attiecība 2018 

    Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

ITP1 Prioritāro virzienu skaits, kam vismaz reizi periodā veikts ietekmes izvērtējums  Prioritārie virzieni 9,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

ITP2 KP vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas saņēmušas atbalstu kapacitātes stiprināšanai izvērtēšanas jomā  Personas 60,00   45,00 13,00 32,00 0,75   26,00 8,00 18,00 

ITP3 Atbalstītie ikgadējie obligātie  publicitātes pasākumi  Pasākumi 9,00   3,00 0,00 0,00 0,33   0,00 0,00 0,00 

ITP6 Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP  Skaits  (pilna laika slodzes ekvivalents) 51,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

ITP7 KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits  Personas 51,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

ITP8 Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma  Sistēmas 1,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 2015 2014 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes 

ITP1 Prioritāro virzienu skaits, kam vismaz reizi periodā veikts ietekmes izvērtējums  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ITP2 KP vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas saņēmušas atbalstu kapacitātes stiprināšanai izvērtēšanas jomā  14,00 2,00 12,00 5,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ITP3 Atbalstītie ikgadējie obligātie  publicitātes pasākumi  1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ITP6 Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ITP7 KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ITP8 Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Prioritārais virziens 10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 

Konkrētais mērķis 10.1. - Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti 

 

2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 10 / 10.1. 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija Rādītāja mērvienība Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām Mērķvērtība (2023) Sasniegumu attiecība 2018 

            Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

      Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

rTP1 Pilnībā ieviesto izvērtējumu ieteikumu īpatsvars  Proporcija (%)   Proporcija 85,00%      % % % 33,00% 0,00% 0,00%  

rTP2 KP fondu izvērtēšanā iesaistīto personu skaits  Skaits (Personas)   Skaits 40,00   0,45%   18,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00  

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

rTP1 Pilnībā ieviesto izvērtējumu ieteikumu īpatsvars  % % % 27,00% 0,00% 0,00%  % % % 17,00% 0,00% 0,00%  

rTP2 KP fondu izvērtēšanā iesaistīto personu skaits  13,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00  4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00  

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2015 2014 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

rTP1 Pilnībā ieviesto izvērtējumu ieteikumu īpatsvars  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

rTP2 KP fondu izvērtēšanā iesaistīto personu skaits  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 
Prioritārais virziens 10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 

Konkrētais mērķis 10.2. - Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 

 

2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 10 / 10.2. 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Rādītāja 

mērvienība 

Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu 

mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām un 

mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Sasniegumu attiecība 2018 

            Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

      Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

RTP3 Sabiedrības vērtējums, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas  

tautsaimniecības un sabiedrības attīstību 

 Proporcija (%)   Proporcija 85,00%   92,62%   78,73% % % 76,00% 0,00% 0,00%  

RTP4 Iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par ES fondiem ir pietiekamā apjomā   (%)    75-80            76 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

RTP3 Sabiedrības vērtējums, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas  tautsaimniecības un sabiedrības attīstību  78,73% % % 76,00% 0,00% 0,00%  80,10% % % 79,50% 0,00% 0,00%  

RTP4 Iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par ES fondiem ir pietiekamā apjomā        72       72,8 

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2015 2014 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

RTP3 Sabiedrības vērtējums, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas  tautsaimniecības un sabiedrības attīstību  80,70% % % 80,70% 0,00% 0,00%  % % % 79,60% 0,00% 0,00%  

RTP4 Iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par ES fondiem ir pietiekamā apjomā        48,1       76,2 
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Prioritārais virziens 10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 

Konkrētais mērķis 10.3 - Atbalstīt un uzlabot KP fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-kohēziju 

 

2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI - 10 / 10.3 

 
ID Rādītājs Reģiona 

kategorija 

Rādītāja 

mērvienība 

Iznākumu rādītājs, ko izmanto par pamatu 

mērķu noteikšanai 

Mērvienība atsauces vērtībām un 

mērķa vērtībām 

Mērķvērtība (2023) Sasniegumu attiecība 2018 

            Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

      Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

RTP10 KP fondu vadībā, īstenošanā, uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu 

kompetenci pēc atbalsta saņemšanas 

 Skaits (Personas)   Skaits 51,00   0,00%   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RTP7 Darbinieku mainība  Proporcija (%)   Proporcija 16,00%      0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RTP9 Audita dienu skaits, kas patērēts vidēji uz viena projekta revīziju  Skaits 

(Darbadienas) 

  Skaits 50,00   0,00%   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2017 2016 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

RTP10 KP fondu vadībā, īstenošanā, uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RTP7 Darbinieku mainība  0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RTP9 Audita dienu skaits, kas patērēts vidēji uz viena projekta revīziju  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Rādītājs Reģiona kategorija 2015 2014 

   Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs Kumulatīvie dati par Gadā kopā Kvalitatīvs 

   Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes  

RTP10 KP fondu vadībā, īstenošanā, uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RTP7 Darbinieku mainība  0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RTP9 Audita dienu skaits, kas patērēts vidēji uz viena projekta revīziju  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 11 

 
Prioritārais virziens 11 - ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība (2023) 

(vīrieši) 

Mērķvērtība (2023) 

(sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F ITP4 Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP Skaits  (pilna laika 

slodzes ekvivalents) 

 202,00   383,89   Precizētas 2016. un 

2015.gada vērtības 

S ITP4 Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP Skaits  (pilna laika 

slodzes ekvivalents) 

 202,00   636,60    

 

F ITP5 KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā 

iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, 

skaits 

Personas  477,00   787,00   Precizēta 2017.gada 

vērtība 

S ITP5 KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā 
iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, 

skaits 

Personas  477,00   945,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F ITP4 Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP 257,00   372,74   1,00   
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(1) ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

S ITP4 Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP 391,00   390,75   290,90   

F ITP5 KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, 

skaits 

482,00   0,00   0,00   

S ITP5 KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, 

skaits 

534,00   534,00   189,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F ITP4 Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP 0,00   

S ITP4 Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP 0,00   

F ITP5 KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits 0,00   

S ITP5 KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits 0,00   

 

 
Prioritārais virziens 11 - ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 

Konkrētais mērķis 11.1 - Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās 

palīdzības prioritāro virzienu - 11 / 11.1 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 

Kopā 

2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

RTP5 Darbinieku mainība %  25,00 2012 16,00 9,80  Precizēta 2017. gada 

vērtība 

RTP6 KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu  skaits, kas 

paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas 

Personas  0,00 2013 477,00 769,00  Precizēta 2017. gada 

vērtība 

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 
2017 
Kvalitatīvs 

2016 
Kopā 

2016 
Kvalitatīvs 

2015 
Kopā 

2015 
Kvalitatīvs 

2014 
Kopā 

2014 
Kvalitatīvs 

RTP5 Darbinieku mainība 13,70  25,00  25,00  25,00  

RTP6 KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu  skaits, kas paaugstinājušas savu 

kompetenci pēc atbalsta saņemšanas 

476,00  254,00  0,00  0,00  
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3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju 

prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām) - 12 

 
Prioritārais virziens 12 - KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 

 
(1) ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Mērķvērtība 

(2023) (kopā) 

Mērķvērtība 

(2023) (vīrieši) 

Mērķvērtība (2023) 

(sievietes) 

2018 

Kopā 

2018 

Vīrieši 

2018 

Sievietes 

Apsvērumi 

F ITP6 Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP Skaits  (pilna laika 
slodzes ekvivalents) 

 197,00   382,20   Precizēta 2017. gada 
vērtība 

S ITP6 Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP Skaits  (pilna laika 

slodzes ekvivalents) 

 197,00   748,90   Precizēta 2017. gada 

vērtība 

F ITP7 KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā 
iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, 

skaits 

Personas  472,00   476,00   Precizēta 2017. gada un 
2016. gada vērtība 

S ITP7 KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā 

iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, 
skaits 

Personas  472,00   794,00    

F ITP8 Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma Sistēmas  1,00   1,00   Precizēta 2017. gada 

vērtība 

S ITP8 Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma Sistēmas  1,00   1,00    

1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības 

 
(1) ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Vīrieši 

2017 

Sievietes 

2016 

Kopā 

2016 

Vīrieši 

2016 

Sievietes 

2015 

Kopā 

2015 

Vīrieši 

2015 

Sievietes 

F ITP6 Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP 277,00   0,00   0,00   

S ITP6 Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP 289,00   335,90   334,90   

F ITP7 KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies 
apmācībās, skaits 

308,00   175,00   0,00   

S ITP7 KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies 

apmācībās, skaits 

349,00   349,00   348,00   

F ITP8 Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma 1,00   1,00   1,00   

S ITP8 Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma 1,00   1,00   0,00   

 
(1) ID Rādītājs 2014 Kopā 2014 Vīrieši 2014 Sievietes 

F ITP6 Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP    

S ITP6 Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP    

F ITP7 KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits    

S ITP7 KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits    

F ITP8 Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma    

S ITP8 Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma    
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Prioritārais virziens 12 - KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 

Konkrētais mērķis 12.1. - Uzlabot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un  atbalstīt e-kohēziju 

 

1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās 

palīdzības prioritāro virzienu - 12 / 12.1. 

 
ID Rādītājs Mērvienība Reģiona 

kategorija 

Atsauces 

vērtība 

Atsauces 

gads 

Mērķvērtība 

2023. g. 

2018 

Kopā 

2018 

Kvalitatīvs 

Apsvērumi 

RTP10 KP fondu vadībā, īstenošanā, uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas 

paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas 

Personas  0,00 2013 472,00 474,00  Precizēta 2017. gada 

vērtība 

RTP7 Darbinieku mainība %  25,00 2012 16,00 11,72  Precizēta 2017. gada 

vērtība 

RTP8 Projektu īpatsvars, kuros izmanto elektronisko datu apmaiņas sistēmu, pret kopējo 
projektu skaitu  attiecīgajā kalendārajā gadā 

%  0,20 2013 50,00 99,55  Precizēta 2017. gada 
vērtība 

RTP9 Audita dienu skaits, kas patērēts vidēji uz viena projekta revīziju Darbadienas  70,00 2013 50,00 41,00   

 
ID Rādītājs 2017 

Kopā 

2017 

Kvalitatīvs 

2016 

Kopā 

2016 

Kvalitatīvs 

2015 

Kopā 

2015 

Kvalitatīvs 

2014 

Kopā 

2014 

Kvalitatīvs 

RTP10 KP fondu vadībā, īstenošanā, uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu 
kompetenci pēc atbalsta saņemšanas 

12,30  140,00  0,00  0,00  

RTP7 Darbinieku mainība 99,80  25,00  25,00  25,00  

RTP8 Projektu īpatsvars, kuros izmanto elektronisko datu apmaiņas sistēmu, pret kopējo projektu skaitu  

attiecīgajā kalendārajā gadā 

97,00  100,00  0,20  0,20  

RTP9 Audita dienu skaits, kas patērēts vidēji uz viena projekta revīziju 34,00  70,00  70,00  70,00  

 

3B tabula. To uzņēmumu skaits, kas saņem atbalstu no darbības programmu vairāku atbalsta veidu tīkla tiem pašiem uzņēmumiem 

 

Rādītājs To uzņēmumu skaits, kas saņem atbalstu no DP vairāku atbalsta 

veidu tīkla 

CO01 - Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. 2 187 

CO02 - Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas. 1 325 

CO03 - Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas 

nav dotācijas. 

464 

CO04 - Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu. 559 

CO05 - Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits. 269 
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5. tabula: Informācija par starpposma mērķiem un galīgajiem mērķiem, kas noteikti darbības rezultātu satvarā 

 
Prioritārais 

virziens 

Rādītāja 

veids 

ID Rādītājs Mērvienība Fonds Reģiona 

kategorija 

2018 Kumulatīvā 

vērtība/kopā 

2018 Kumulatīvā 

vērtība/vīrieši 

2018 Kumulatīvā 

vērtība/sievietes 

2018 Gadā 

kopā 

2018 Gadā 

kopā/vīrieši 

2018 Gadā 

kopā/sievietes 

1 O CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. Enterprises ERAF Mazāk attīstīti 981,00      

1 O CO25 Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs. Full time equivalents ERAF Mazāk attīstīti 570,00      

1 F F01 Finanšu rādītājs 1PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 131 493 056,42      

1 I S111 Izsludināti  iepirkuma konkursi, % no kopējā plānoto darbu apjoma % ERAF Mazāk attīstīti 65,50      

1 I S121 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju par projektu ieviešanu Līgumi ERAF Mazāk attīstīti 42,00      

2 F F02 Finanšu rādītājs 2.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 29 057 057,76      

2 I S221 Noslēgtie līgumi par informāciju sistēmu/ e-pakalpojumu izstrādi/piegādi procentos no kopējā 

pilnveidojamo procesu skaita 

% ERAF Mazāk attīstīti 61,95      

2 O i221a Pilnveidoti darbības procesi Darbības procesi ERAF Mazāk attīstīti 52,00      

2 O i221b Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas Informācijas sistēmu 

platformas 

ERAF Mazāk attīstīti 4,00      

3 O CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. Enterprises ERAF Mazāk attīstīti 1 179,00      

3 F F03 Finanšu rādītājs 3.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 151 216 500,45      

3 F F04 Finanšu rādītājs 3.PV (ESF) EUR ESF Mazāk attīstīti 8 500 030,50      

3 O i341a Tiesu varas, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits , kuras 

piedalījušās apmācībās komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai 

Personas ESF Mazāk attīstīti 3 784,00 972,00 2 812,00 2 252,00 535,00 1 717,00 

4 O CO31 Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju. Households ERAF Mazāk attīstīti 725,00      

4 O CO15 Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums. km KF  0,00      

4 F F06 Finanšu rādītājs 4.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 59 188 610,74      

4 F F05 Finanšu rādītājs 4.PV (KF) EUR KF  40 006 695,14      

4 I S421 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju par ēku siltināšanu Līgumi ERAF Mazāk attīstīti 105,00      

4 I S451 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju Līgumi KF  9,00      

5 O CO22 Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība Hectares ERAF Mazāk attīstīti 103,54      

5 O CO19 Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu 

attīrīšana 

Population equivalent KF  2 324,00      

5 F F07 Finanšu rādītājs PV.5 (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 120 285 176,54      

5 F F08 Finanšu rādītājs 5.PV (CF) EUR KF  45 046 070,78      

5 I S562 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmējiem par projektu ieviešanu Līgumi ERAF Mazāk attīstīti 51,00      

6 O CO14 Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums. km ERAF Mazāk attīstīti 359,56      

6 O CO12a Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T km KF  0,00      

6 O CO14a Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T km KF  197,69      

6 F F09 Finanšu rādītājs 6.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 202 652 109,66      

6 F F10 Finanšu rādītājs 6.PV (KF) EUR KF  280 335 668,45      

6 I S631 Izsludinātie būvniecības iepirkumi % no kopējo rekonstruējamo ceļa posmu skaita. % ERAF Mazāk attīstīti 94,00      

6 I S615 Izsludinātie būvniecības iepirkumi % no kopējo rekonstruējamo ceļa posmu (TEN-T) skaita % KF  100,00      

6 I S621 Noslēgtie līgumi ar projekta īstenotāju par projekta īstenošanu % no kopējā 6.2.1. SAM 

finansējuma. 

% KF  23,64      

7 O CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Number ESF Mazāk attīstīti 54 758,00 22 050,00 32 708,00 11 662,00 4 529,00 7 133,00 

7 F F11 Finanšu rādītājs 7.PV (ESF) EUR ESF Mazāk attīstīti 63 093 860,01      

7 F F12 Finanšu rādītājs 7.PV (JNI) EUR JNI  60 488 647,26      

7 O i721a Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki dalībnieki JNI  19 837,00 8 055,00 11 782,00 2 723,00 1 234,00 1 489,00 

8 O CO35 Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte. Persons ERAF Mazāk attīstīti 25 862,00      

8 F F14 Finanšu rādītājs 8.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 102 251 291,59      

8 F F15 Finanšu rādītājs 8.PV (ESF) EUR ESF Mazāk attīstīti 44 831 189,42      

8 O i823a Augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts ESF atbalsts attīstības stratēģiju un 

rezultātu pārvaldības ieviešanai 

Institūciju skaits ERAF Mazāk attīstīti 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 

8 O I833a NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros Personu skaits ESF Mazāk attīstīti 1 845,00 635,00 1 210,00 1 083,00 364,00 719,00 

8 O I841a Nodarbināto personu skaits vecumā no 17 gadiem, kas saņēmušas ESF atbalstu dalībai apmācībās, 

izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni 

Personu skaits ESF Mazāk attīstīti 13 368,00 6 712,00 6 656,00 13 002,00 6 542,00 6 460,00 

8 O I851a Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās ESF atbalsta ietvaros Personu skaits ESF Mazāk attīstīti 1 518,00 722,00 796,00 1 218,00 540,00 678,00 

8 O i821c Jauno pedagoģijas studiju programmu skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts Programmu skaits ESF Mazāk attīstīti 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 

8 O i822b Ārvalsts pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā 

Latvijā 

Personu skaits ESF Mazāk attīstīti 51,00 31,00 20,00 51,00 31,00 20,00 

8 O i831a Vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru izstrādei un aprobācijai saņemts ESF 

atbalsts 

Vadlīniju un standartu 

skaits 

ESF Mazāk attīstīti 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8 O i831b Kompetenču pieejā balstītu mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem (t.sk. izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts 

Mācību un metodisko 

līdzekļu skaits 

ESF Mazāk attīstīti 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

8 O i832a Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu personalizētas mācību pieejas 

attīstībai un ieviešanai izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

Iestāžu skaits ESF Mazāk attīstīti 420,00 0,00 0,00 82,00 0,00 0,00 

8 O i835a Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras 

izglītībai un karjeras attīstības atbalstam 

Iestāžu skaits ESF Mazāk attīstīti 430,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 

9 O CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Number ESF Mazāk attīstīti 20 659,00 8 233,00 12 426,00 6 999,00 2 689,00 4 310,00 

9 F (F17) Finanšu rāditājs 9.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 18 629 044,90      
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Prioritārais 

virziens 

Rādītāja 

veids 

ID Rādītājs Mērvienība Fonds Reģiona 

kategorija 

2018 Kumulatīvā 

vērtība/kopā 

2018 Kumulatīvā 

vērtība/vīrieši 

2018 Kumulatīvā 

vērtība/sievietes 

2018 Gadā 

kopā 

2018 Gadā 

kopā/vīrieši 

2018 Gadā 

kopā/sievietes 

9 F F16 Finanšu rāditājs 9.PV (ESF) EUR ESF Mazāk attīstīti 63 088 185,49      

9 I S932 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju % no kopējā SAM finansējuma % ERAF Mazāk attīstīti 53,00      

9 O i932a Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanai 

Ārstniecības iestāžu 

skaits 

ERAF Mazāk attīstīti 0,00      

9 O i922a Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes 

pakalpojumusdzīvesvietā 

Personas ESF Mazāk attīstīti 285,00 129,00 156,00 275,00 126,00 149,00 

9 O i924a Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas 

piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos 

Personu skaits ESF Mazāk attīstīti 28 152,00 9 334,00 18 818,00 17 211,00 5 707,00 11 504,00 

 
Prioritārais 

virziens 

Rādītāja 

veids 

ID Rādītājs Mērvienība Fonds Reģiona 

kategorija 

2017 Kumulatīvā 

vērtība/kopā 

2016 Kumulatīvā 

vērtība/kopā 

2015 Kumulatīvā 

vērtība/kopā 

Apsvērumi 

1 O CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. Enterprises ERAF Mazāk 

attīstīti 

384,00 107,00 0,00  

1 O CO25 Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās 

pētniecības infrastruktūras iestādēs. 

Full time 

equivalents 

ERAF Mazāk 

attīstīti 

17,00 0,00 0,00  

1 F F01 Finanšu rādītājs 1PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk 

attīstīti 

21 056 642,74 1 294 748,11 0,00  

1 I S111 Izsludināti  iepirkuma konkursi, % no kopējā plānoto darbu apjoma % ERAF Mazāk 

attīstīti 

18,47 0,00 0,00 Mērķa vērtības pārsniegums ir izskaidrojams ar projektu salīdzinoši augsto gatavību, kā 

rezultātā iepirkumu konkursi ir organizēti lielākā apjomā kā sākotnēji paredzēts. 

1 I S121 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju par projektu ieviešanu Līgumi ERAF Mazāk 

attīstīti 

41,00 23,00 0,00  

2 F F02 Finanšu rādītājs 2.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk 

attīstīti 

1 255 387,52 0,00 0,00  

2 I S221 Noslēgtie līgumi par informāciju sistēmu/ e-pakalpojumu 

izstrādi/piegādi procentos no kopējā pilnveidojamo procesu skaita 

% ERAF Mazāk 

attīstīti 

17,89 0,00 0,00  

2 O i221a Pilnveidoti darbības procesi Darbības procesi ERAF Mazāk 

attīstīti 

14,00 0,00 0,00  

2 O i221b Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas Informācijas 

sistēmu platformas 

ERAF Mazāk 

attīstīti 

2,00 0,00 0,00  

3 O CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. Enterprises ERAF Mazāk 

attīstīti 

734,00 191,00 0,00  

3 F F03 Finanšu rādītājs 3.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk 

attīstīti 

61 137 161,18 30 116 197,03 0,00  

3 F F04 Finanšu rādītājs 3.PV (ESF) EUR ESF Mazāk 

attīstīti 

955 440,85 34 227,14 0,00  

3 O i341a Tiesu varas, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu sistēmai piederīgo 

personu skaits , kuras piedalījušās apmācībās komercdarbības vides 

uzlabošanas sekmēšanai 

Personas ESF Mazāk 

attīstīti 

1 532,00 311,00 0,00 Pēc veiksmīgas apjomīgu mācību pakalpojumu iepirkumu procedūras noslēgšanās, 

apmācības ir uzsāktas un to sākuma fāzē ir bijis iespējams mācības realizēt plašākā 

apjomā un piedāvāt lielākam mērķa grupas pārstāvju skaitam, nekā tika sākotnēji 

plānots. 

4 O CO31 Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas 

patēriņa klasifikāciju. 

Households ERAF Mazāk 

attīstīti 

45,00 0,00 0,00  

4 O CO15 Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju 

kopējais garums. 

km KF  0,00 0,00 0,00 Pirmās sasniegtās vērtības 2019. gadā 

4 F F06 Finanšu rādītājs 4.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk 

attīstīti 

7 413 986,45 5 583 679,26 0,00  

4 F F05 Finanšu rādītājs 4.PV (KF) EUR KF  1 543 251,97 0,00 0,00  

4 I S421 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju par ēku siltināšanu Līgumi ERAF Mazāk 

attīstīti 

47,00 0,00 0,00 Plānotā vērtība ir pārsniegta, jo projekta īstenotājiem ir augstāka interese par specifiskā 

atbalsta mērķi 

4 I S451 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju Līgumi KF  5,00 0,00 0,00 2018.gada vērtība pārsniedz mērķi, jo vērtība tika noteikta ar piesardzības principu 

5 O CO22 Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība Hectares ERAF Mazāk 

attīstīti 

55,55 22,01 11,48  

5 O CO19 Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir 

nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana 

Population 

equivalent 

KF  1 042,00 0,00 0,00 Rādītājs pārsniegts, jo atsevišķās aglomerācijās iedzīvotāji aktīvāk pieslēdzas pie 

jaunizveidotās infrastruktūras, ko daļēji var skaidrot ar pašvaldību piedāvātajiem atbalsta 

mehānismiem, t.sk. iespēju segt daļu no pieslēguma izveides izmaksām. Precizētas 2017. 

gada vērtības 

5 F F07 Finanšu rādītājs PV.5 (ERAF) EUR ERAF Mazāk 

attīstīti 

5 094 938,66 1 007 591,96 0,00  

5 F F08 Finanšu rādītājs 5.PV (CF) EUR KF  4 459 112,64 0,00 0,00  

5 I S562 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmējiem par projektu ieviešanu Līgumi ERAF Mazāk 

attīstīti 

25,00 0,00 0,00 2018.gada vērtība pārsniedz mērķi, jo vērtība tika noteikta ar piesardzības principu 

6 O CO14 Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums. km ERAF Mazāk 

attīstīti 

281,69 189,30 1,83  

6 O CO12a Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais 

garums, tajā skaitā: TEN-T 

km KF  0,00 0,00 0,00 Pirmās sasniegtās vērtības plānotas 2022.gadā 

6 O CO14a Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem 

TEN-T 

km KF  175,15 149,93 0,00  

6 F F09 Finanšu rādītājs 6.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk 

attīstīti 

92 728 417,15 39 523 236,53 0,00  
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Prioritārais 

virziens 

Rādītāja 

veids 

ID Rādītājs Mērvienība Fonds Reģiona 

kategorija 

2017 Kumulatīvā 

vērtība/kopā 

2016 Kumulatīvā 

vērtība/kopā 

2015 Kumulatīvā 

vērtība/kopā 

Apsvērumi 

6 F F10 Finanšu rādītājs 6.PV (KF) EUR KF  164 685 004,51 104 081 549,32 0,00  

6 I S631 Izsludinātie būvniecības iepirkumi % no kopējo rekonstruējamo ceļa 

posmu skaita. 

% ERAF Mazāk 

attīstīti 

52,54 55,56 26,90 Mērķa vērtības pārsniegumu veicināja projektu īstenošanas uzsākšana pirms Ministru 

Kabineta noteikumu stāšanās spēkā 

6 I S615 Izsludinātie būvniecības iepirkumi % no kopējo rekonstruējamo ceļa 

posmu (TEN-T) skaita 

% KF  80,77 46,00 39,00 Mērķa vērtības pārsniegumu veicināja projektu īstenošanas uzsākšana pirms Ministru 

Kabineta noteikumu stāšanās spēkā 

6 I S621 Noslēgtie līgumi ar projekta īstenotāju par projekta īstenošanu % no 

kopējā 6.2.1. SAM finansējuma. 

% KF  19,68 0,00 0,00 2018.gada vērtību pārsniedza mērķi, jo vērtība tika noteikta ar piesardzības principu 

7 O CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Number ESF Mazāk 

attīstīti 

43 096,00 30 036,00 13 515,00  

7 F F11 Finanšu rādītājs 7.PV (ESF) EUR ESF Mazāk 

attīstīti 

31 171 765,48 12 368 537,51 0,00  

7 F F12 Finanšu rādītājs 7.PV (JNI) EUR JNI  33 598 529,49 13 947 555,23 0,00  

7 O i721a Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki dalībnieki JNI  17 114,00 11 898,00 6 452,00  

8 O CO35 Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības 

infrastruktūras kapacitāte. 

Persons ERAF Mazāk 

attīstīti 

4 596,00 758,00 0,00 Rādītājs pārsniegts, jo sākotnēji rādītājs tika noteikts, pamatojoties tikai uz plānotajiem 

būvniecības apjomiem un normām, kas nosaka nepieciešamo telpu platību uz vienu 

studējošo, ņemot vērā ieguldījumus aprīkojuma iegādei. 

8 F F14 Finanšu rādītājs 8.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk 

attīstīti 

3 868 809,29 0,00 0,00  

8 F F15 Finanšu rādītājs 8.PV (ESF) EUR ESF Mazāk 

attīstīti 

2 993 226,28 205 945,27 0,00  

8 O i823a Augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts ESF atbalsts 

attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai 

Institūciju skaits ERAF Mazāk 

attīstīti 

0,00 0,00 0,00  

8 O I833a NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros Personu skaits ESF Mazāk 

attīstīti 

762,00 90,00   

8 O I841a Nodarbināto personu skaits vecumā no 17 gadiem, kas saņēmušas ESF 

atbalstu dalībai apmācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības 

līmeni 

Personu skaits ESF Mazāk 

attīstīti 

366,00 0,00 0,00  

8 O I851a Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās ESF 

atbalsta ietvaros 

Personu skaits ESF Mazāk 

attīstīti 

300,00 0,00 0,00  

8 O i821c Jauno pedagoģijas studiju programmu skaits, kuru izstrādei un 

ieviešanai piešķirts ESF atbalsts 

Programmu skaits ESF Mazāk 

attīstīti 

0,00 0,00 0,00  

8 O i822b Ārvalsts pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam 

augstākās izglītības institūcijā Latvijā 

Personu skaits ESF Mazāk 

attīstīti 

0,00 0,00 0,00  

8 O i831a Vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru izstrādei un 

aprobācijai saņemts ESF atbalsts 

Vadlīniju un 

standartu skaits 

ESF Mazāk 

attīstīti 

2,00 0,00 0,00  

8 O i831b Kompetenču pieejā balstītu mācību un metodisko līdzekļu 

izglītojamajiem (t.sk. izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem) un 

pedagogiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts 

Mācību un 

metodisko līdzekļu 

skaits 

ESF Mazāk 

attīstīti 

0,00 0,00 0,00  

8 O i832a Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu 

personalizētas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai 

Iestāžu skaits ESF Mazāk 

attīstīti 

338,00 0,00 0,00  

8 O i835a Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas 

ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam 

Iestāžu skaits ESF Mazāk 

attīstīti 

411,00 0,00 0,00  

9 O CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Number ESF Mazāk 

attīstīti 

13 660,00 3 869,00 655,00  

9 F (F17) Finanšu rāditājs 9.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk 

attīstīti 

8 594,89 3 261 522,42 0,00  

9 F F16 Finanšu rāditājs 9.PV (ESF) EUR ESF Mazāk 

attīstīti 

15 288 450,32 0,00 0,00  

9 I S932 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju % no kopējā SAM 

finansējuma 

% ERAF Mazāk 

attīstīti 

31,30 0,00 0,00 Mērķa vērtība pārsniegta, ņemot vērā, ka līgumi par projektu īstenošanu tika noslēgti 

savlaicīgāk kā sākotnēji plānots 

9 O i932a Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai 

Ārstniecības 

iestāžu skaits 

ERAF Mazāk 

attīstīti 

0,00 0,00 0,00 Pirmās sasniegtās vērtības plānotas 2019,gadā 

9 O i922a Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF 

atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumusdzīvesvietā 

Personas ESF Mazāk 

attīstīti 

10,00 1,00 0,00  

9 O i924a Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 

22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos 

Personu skaits ESF Mazāk 

attīstīti 

10 941,00 0,00 0,00  

 
Prioritārais 

virziens 

Rādītāja 

veids 

ID Rādītājs Mērvienība Fonds Reģiona 

kategorija 

2014 Kumulatīvā 

vērtība/kopā 

1 O CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. Enterprises ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

1 O CO25 Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs. Full time equivalents ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

1 F F01 Finanšu rādītājs 1PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

1 I S111 Izsludināti  iepirkuma konkursi, % no kopējā plānoto darbu apjoma % ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

1 I S121 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju par projektu ieviešanu Līgumi ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

2 F F02 Finanšu rādītājs 2.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

2 I S221 Noslēgtie līgumi par informāciju sistēmu/ e-pakalpojumu izstrādi/piegādi procentos no kopējā pilnveidojamo procesu skaita % ERAF Mazāk attīstīti 0,00 
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Prioritārais 

virziens 

Rādītāja 

veids 

ID Rādītājs Mērvienība Fonds Reģiona 

kategorija 

2014 Kumulatīvā 

vērtība/kopā 

2 O i221a Pilnveidoti darbības procesi Darbības procesi ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

2 O i221b Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas Informācijas sistēmu platformas ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

3 O CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. Enterprises ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

3 F F03 Finanšu rādītājs 3.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

3 F F04 Finanšu rādītājs 3.PV (ESF) EUR ESF Mazāk attīstīti 0,00 

3 O i341a Tiesu varas, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits , kuras piedalījušās apmācībās komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai Personas ESF Mazāk attīstīti 0,00 

4 O CO31 Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju. Households ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

4 O CO15 Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums. km KF  0,00 

4 F F06 Finanšu rādītājs 4.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

4 F F05 Finanšu rādītājs 4.PV (KF) EUR KF  0,00 

4 I S421 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju par ēku siltināšanu Līgumi ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

4 I S451 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju Līgumi KF  0,00 

5 O CO22 Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība Hectares ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

5 O CO19 Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana Population equivalent KF  0,00 

5 F F07 Finanšu rādītājs PV.5 (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

5 F F08 Finanšu rādītājs 5.PV (CF) EUR KF  0,00 

5 I S562 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmējiem par projektu ieviešanu Līgumi ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

6 O CO14 Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums. km ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

6 O CO12a Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T km KF  0,00 

6 O CO14a Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T km KF  0,00 

6 F F09 Finanšu rādītājs 6.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

6 F F10 Finanšu rādītājs 6.PV (KF) EUR KF  0,00 

6 I S631 Izsludinātie būvniecības iepirkumi % no kopējo rekonstruējamo ceļa posmu skaita. % ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

6 I S615 Izsludinātie būvniecības iepirkumi % no kopējo rekonstruējamo ceļa posmu (TEN-T) skaita % KF  0,00 

6 I S621 Noslēgtie līgumi ar projekta īstenotāju par projekta īstenošanu % no kopējā 6.2.1. SAM finansējuma. % KF  0,00 

7 O CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Number ESF Mazāk attīstīti 0,00 

7 F F11 Finanšu rādītājs 7.PV (ESF) EUR ESF Mazāk attīstīti 0,00 

7 F F12 Finanšu rādītājs 7.PV (JNI) EUR JNI  0,00 

7 O i721a Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki dalībnieki JNI  3 237,00 

8 O CO35 Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte. Persons ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

8 F F14 Finanšu rādītājs 8.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

8 F F15 Finanšu rādītājs 8.PV (ESF) EUR ESF Mazāk attīstīti 0,00 

8 O i823a Augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts ESF atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai Institūciju skaits ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

8 O I833a NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros Personu skaits ESF Mazāk attīstīti  

8 O I841a Nodarbināto personu skaits vecumā no 17 gadiem, kas saņēmušas ESF atbalstu dalībai apmācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni Personu skaits ESF Mazāk attīstīti 0,00 

8 O I851a Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās ESF atbalsta ietvaros Personu skaits ESF Mazāk attīstīti 0,00 

8 O i821c Jauno pedagoģijas studiju programmu skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts Programmu skaits ESF Mazāk attīstīti 0,00 

8 O i822b Ārvalsts pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā Personu skaits ESF Mazāk attīstīti 0,00 

8 O i831a Vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru izstrādei un aprobācijai saņemts ESF atbalsts Vadlīniju un standartu skaits ESF Mazāk attīstīti 0,00 

8 O i831b Kompetenču pieejā balstītu mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem (t.sk. izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem skaits, kuru izstrādei 

piešķirts ESF atbalsts 

Mācību un metodisko līdzekļu 

skaits 

ESF Mazāk attīstīti 0,00 

8 O i832a Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu personalizētas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Iestāžu skaits ESF Mazāk attīstīti 0,00 

8 O i835a Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam Iestāžu skaits ESF Mazāk attīstīti 0,00 

9 O CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Number ESF Mazāk attīstīti 0,00 

9 F (F17) Finanšu rāditājs 9.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

9 F F16 Finanšu rāditājs 9.PV (ESF) EUR ESF Mazāk attīstīti 0,00 

9 I S932 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju % no kopējā SAM finansējuma % ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

9 O i932a Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai Ārstniecības iestāžu skaits ERAF Mazāk attīstīti 0,00 

9 O i922a Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumusdzīvesvietā Personas ESF Mazāk attīstīti 0,00 

9 O i924a Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos Personu skaits ESF Mazāk attīstīti 0,00 

 
 

Prioritārais 

virziens 

Rādītāja 

veids 

ID Rādītājs Mērvienība Fonds Reģiona 

kategorija 

Starpposma mērķis 

2018. gadam - kopā 

Starpposma mērķis 

2018. gadam - vīrieši 

Starpposma mērķis 

2018. gadam - sievietes 

Galamērķis (2023.g.) 

– kopā 

Galamērķis 

(2023.g.) – vīrieši 

Galamērķis 

(2023.g.) – sievietes 

1 O CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. Enterprises ERAF Mazāk attīstīti 0   1 750,00   

1 O CO25 Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības 

infrastruktūras iestādēs. 

Full time equivalents ERAF Mazāk attīstīti 0   2 163,00   

1 F F01 Finanšu rādītājs 1PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 83 094 259   550 023 185,00   

1 I S111 Izsludināti  iepirkuma konkursi, % no kopējā plānoto darbu apjoma % ERAF Mazāk attīstīti 30      

1 I S121 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju par projektu ieviešanu Līgumi ERAF Mazāk attīstīti 55      

2 F F02 Finanšu rādītājs 2.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 23 975 988   203 275 093,00   

2 I S221 Noslēgtie līgumi par informāciju sistēmu/ e-pakalpojumu izstrādi/piegādi procentos no 

kopējā pilnveidojamo procesu skaita 

% ERAF Mazāk attīstīti 30      

2 O i221a Pilnveidoti darbības procesi Darbības procesi ERAF Mazāk attīstīti 0   205,00   

2 O i221b Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas Informācijas sistēmu 

platformas 

ERAF Mazāk attīstīti 4   18,00   
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Prioritārais 

virziens 

Rādītāja 

veids 

ID Rādītājs Mērvienība Fonds Reģiona 

kategorija 

Starpposma mērķis 

2018. gadam - kopā 

Starpposma mērķis 

2018. gadam - vīrieši 

Starpposma mērķis 

2018. gadam - sievietes 

Galamērķis (2023.g.) 

– kopā 

Galamērķis 

(2023.g.) – vīrieši 

Galamērķis 

(2023.g.) – sievietes 

3 O CO01 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu. Enterprises ERAF Mazāk attīstīti 120   960,00   

3 F F03 Finanšu rādītājs 3.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 79 669 032   348 460 356,00   

3 F F04 Finanšu rādītājs 3.PV (ESF) EUR ESF Mazāk attīstīti 7 012 838   21 251 009,00   

3 O i341a Tiesu varas, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits , kuras 

piedalījušās apmācībās komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai 

Personas ESF Mazāk attīstīti 456   11 433,00   

4 O CO31 Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju. Households ERAF Mazāk attīstīti 0   14 286,00   

4 O CO15 Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums. km KF  0   8,00   

4 F F06 Finanšu rādītājs 4.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 56 161 288   336 875 566,00   

4 F F05 Finanšu rādītājs 4.PV (KF) EUR KF  31 678 051   228 548 580,00   

4 I S421 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju par ēku siltināšanu Līgumi ERAF Mazāk attīstīti 70      

4 I S451 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju Līgumi KF  2      

5 O CO22 Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība Hectares ERAF Mazāk attīstīti 0   556,00   

5 O CO19 Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka 

notekūdeņu attīrīšana 

Population equivalent KF  1175   41 790,00   

5 F F07 Finanšu rādītājs PV.5 (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 109 957 466   509 314 166,00   

5 F F08 Finanšu rādītājs 5.PV (CF) EUR KF  35 200 539   223 692 235,00   

5 I S562 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmējiem par projektu ieviešanu Līgumi ERAF Mazāk attīstīti 10      

6 O CO14 Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums. km ERAF Mazāk attīstīti 0   305,00   

6 O CO12a Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā 

skaitā: TEN-T 

km KF  0   300,00   

6 O CO14a Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T km KF  0   296,00   

6 F F09 Finanšu rādītājs 6.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 72 852 630   277 032 428,00   

6 F F10 Finanšu rādītājs 6.PV (KF) EUR KF  306 148 623   1 087 405 057,00   

6 I S631 Izsludinātie būvniecības iepirkumi % no kopējo rekonstruējamo ceļa posmu skaita. % ERAF Mazāk attīstīti 20      

6 I S615 Izsludinātie būvniecības iepirkumi % no kopējo rekonstruējamo ceļa posmu (TEN-T) 

skaita 

% KF  50      

6 I S621 Noslēgtie līgumi ar projekta īstenotāju par projekta īstenošanu % no kopējā 6.2.1. SAM 

finansējuma. 

% KF  15      

7 O CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Number ESF Mazāk attīstīti 42000   88 034,00   

7 F F11 Finanšu rādītājs 7.PV (ESF) EUR ESF Mazāk attīstīti 49 376 694   131 939 226,00   

7 F F12 Finanšu rādītājs 7.PV (JNI) EUR JNI  48,708,012.00   63 140 804,00   

7 O i721a Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki dalībnieki JNI  19000   19 000,00   

8 O CO35 Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras 

kapacitāte. 

Persons ERAF Mazāk attīstīti 12162   59 492,00   

8 F F14 Finanšu rādītājs 8.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 80 534 872   326 424 456,00   

8 F F15 Finanšu rādītājs 8.PV (ESF) EUR ESF Mazāk attīstīti 36 865 959   273 826 243,00   

8 O i823a Augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts ESF atbalsts attīstības stratēģiju 

un rezultātu pārvaldības ieviešanai 

Institūciju skaits ERAF Mazāk attīstīti 10   20,00   

8 O I833a NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros Personu skaits ESF Mazāk attīstīti 1950   3 500,00   

8 O I841a Nodarbināto personu skaits vecumā no 17 gadiem, kas saņēmušas ESF atbalstu dalībai 

apmācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni 

Personu skaits ESF Mazāk attīstīti 11562   25 693,00   

8 O I851a Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās ESF atbalsta ietvaros Personu skaits ESF Mazāk attīstīti 756   3 150,00   

8 O i821c Jauno pedagoģijas studiju programmu skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF 

atbalsts 

Programmu skaits ESF Mazāk attīstīti 16   22,00   

8 O i822b Ārvalsts pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības 

institūcijā Latvijā 

Personu skaits ESF Mazāk attīstīti 50   300,00   

8 O i831a Vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru izstrādei un aprobācijai saņemts 

ESF atbalsts 

Vadlīniju un 

standartu skaits 

ESF Mazāk attīstīti 3   3,00   

8 O i831b Kompetenču pieejā balstītu mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem (t.sk. 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem skaits, kuru izstrādei 

piešķirts ESF atbalsts 

Mācību un metodisko 

līdzekļu skaits 

ESF Mazāk attīstīti 10   61,00   

8 O i832a Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu personalizētas mācību 

pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

Iestāžu skaits ESF Mazāk attīstīti 180   272,00   

8 O i835a Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu 

karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam 

Iestāžu skaits ESF Mazāk attīstīti 295   328,00   

9 O CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki. Number ESF Mazāk attīstīti 12500   25 000,00   

9 F (F17) Finanšu rāditājs 9.PV (ERAF) EUR ERAF Mazāk attīstīti 7 796 118   227 502 880,00   

9 F F16 Finanšu rāditājs 9.PV (ESF) EUR ESF Mazāk attīstīti 47 915 277   264 895 004,00   

9 I S932 Noslēgtie līgumi ar finansējuma saņēmēju % no kopējā SAM finansējuma % ERAF Mazāk attīstīti 30      

9 O i932a Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanai 

Ārstniecības iestāžu 

skaits 

ERAF Mazāk attīstīti 0   606,00   

9 O i922a Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās 

aprūpes pakalpojumusdzīvesvietā 

Personas ESF Mazāk attīstīti 210   2 100,00   

9 O i924a Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas 

piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos 

Personu skaits ESF Mazāk attīstīti 20000   100 000,00   
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3.4 Finanšu dati (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts) 

 

6. tabula: Finanšu informācija prioritārā virziena un programmas līmenī 

 
Prioritārais 

virziens 

Fonds Reģiona 

kategorija 

Aprēķina 

pamats 

Kopējais 

finansējums 

Līdzfinansējuma 

likme 

Darbību, kas 

atlasītas atbalstam, 

kopējās atbilstīgās 

izmaksas 

Daļa no kopējā 

piešķīruma 

izvēlētajām 

darbībām 

Darbību, kas 

atlasītas atbalstam, 

publiskās atbilstīgās 

izmaksas 

Kopējie atbilstīgie 

izdevumi, kurus 

saņēmēji ir 

deklarējuši vadošajai 

iestādei 

Kopējā piešķīruma 

proporcija, uz kuru 

attiecas atbilstīgie 

izdevumi, kurus 

deklarējuši atbalsta 

saņēmēji 

Atlasīto 

darbību 

skaits 

Kopējās atbilstīgās 

izmaksas, ko līdz 

31.12.2018. uzņēmušies 

un samaksājuši atbalsta 

saņēmēji un kas 

apliecinātas Komisijai 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

Kopā 550 023 185,00 85,00% 460 138 947,16 83,66% 352 017 784,76 110 688 484,80 20,12% 166 131 493 056,42 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

Kopā 203 275 093,00 85,00% 152 584 253,00 75,06% 144 824 115,00 20 615 526,23 10,14% 41 29 057 057,76 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

Kopā 348 460 356,00 85,00% 335 004 513,36 96,14% 265 226 412,72 138 046 395,50 39,62% 126 151 216 500,45 

3 ESF Mazāk 

attīstīti 

Kopā 21 251 009,00 85,00% 19 928 911,20 93,78% 19 928 911,20 7 965 558,27 37,48% 8 8 500 030,50 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

Kopā 336 875 566,00 85,00% 235 385 532,85 69,87% 235 385 532,85 27 185 384,59 8,07% 152 59 188 610,74 

4 KF  Kopā 228 548 580,00 85,00% 302 805 396,18 132,49% 172 125 715,80 31 663 371,65 13,85% 135 40 006 695,14 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

Kopā 509 314 166,00 85,00% 347 316 955,30 68,19% 338 678 697,49 84 058 360,65 16,50% 115 120 285 176,54 

5 KF  Kopā 223 692 235,00 85,00% 232 793 878,77 104,07% 169 468 241,26 27 111 484,49 12,12% 62 45 046 070,78 

6 ERAF Mazāk 

attīstīti 

Kopā 277 032 428,00 85,00% 258 469 566,01 93,30% 258 469 566,01 175 755 674,41 63,44% 32 202 652 109,66 

6 KF  Kopā 1 087 405 057,00 85,00% 685 112 872,04 63,00% 627 781 965,73 256 070 037,85 23,55% 42 280 335 668,45 

7 ESF Mazāk 

attīstīti 

Kopā 131 939 226,00 85,00% 123 729 453,72 93,78% 121 917 827,72 59 273 743,41 44,93% 5 63 093 860,01 

7 JNI  Kopā 63 140 804,00 91,89% 66 529 248,57 105,37% 61 637 839,08 59 343 809,38 93,99% 2 60 488 647,26 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

Kopā 326 424 456,00 85,00% 329 689 025,84 101,00% 329 689 025,84 69 212 573,40 21,20% 82 102 251 291,59 

8 ESF Mazāk 

attīstīti 

Kopā 273 826 242,00 85,00% 232 324 314,32 84,84% 232 324 314,32 33 544 927,10 12,25% 60 44 831 189,42 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

Kopā 227 502 880,00 85,00% 98 500 737,90 43,30% 92 835 316,24 12 230 041,81 5,38% 29 18 629 044,90 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

Kopā 264 895 004,00 85,00% 242 009 158,30 91,36% 227 618 540,90 54 198 446,52 20,46% 118 63 088 185,49 

10 ESF Mazāk 

attīstīti 

Kopā 25 200 048,00 85,00% 17 517 662,77 69,51% 17 517 662,77 2 385 059,60 9,46% 34  

11 ERAF Mazāk 

attīstīti 

Kopā 46 094 769,00 85,00% 42 253 301,10 91,67% 42 253 301,10 18 303 949,28 39,71% 30  

12 KF  Kopā 47 900 836,00 85,00% 46 216 103,20 96,48% 46 216 103,20 18 911 418,28 39,48% 7  

Kopā ERAF Mazāk 

attīstīti 

 2 825 002 899,00 85,00% 2 259 342 832,52 79,98% 2 059 379 752,01 656 096 390,67 23,22% 773 814 772 848,06 

Kopā ESF Mazāk 

attīstīti 

 717 111 529,00 85,00% 635 509 500,31 88,62% 619 307 256,91 157 367 734,90 21,94% 225 179 513 265,42 

Kopā JNI   63 140 804,00 91,89% 66 529 248,57 105,37% 61 637 839,08 59 343 809,38 93,99% 2 60 488 647,26 

Kopā KF   1 587 546 708,00 85,00% 1 266 928 250,19 79,80% 1 015 592 025,99 333 756 312,27 21,02% 246 365 388 434,37 

Pavisam 

kopā 

   5 192 801 940,00 85,08% 4 228 309 831,59 81,43% 3 755 916 873,99 1 206 564 247,22 23,24% 1 246 1 420 163 195,11 
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7. tabula. Kumulatīvo finanšu datu sadalījums atbilstīgi intervences kategorijai attiecībā uz ERAF, ESF un Kohēzijas fondu (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 112. panta 1. un 2. punkts un Regulas (ES) Nr. 1304/2013 5. pants) 

 
Prioritārais 

virziens 

Izdevumu 

raksturlielumi 

Kategoriju sadalījuma dimensijas Finanšu dati 

 Fonds Reģiona 

kategorija 

Intervences 

joma 

Finansējuma 

veids 

Teritorijas 

dimensija 

Teritorijas 

dimensijas 

īstenošanas 

mehānisms 

Tematiskā 

mērķa 

dimensija 

ESF 

sekundārā 

tēma 

Saimnieciskās 

darbības dimensija 

Atrašanās 

vietas 

dimensija 

Atbalstam atlasīto darbību 

kopējās atbilstīgās 

izmaksas 

Atbalstam atlasīto darbību 

publiskās atbilstīgās 

izmaksas 

Kopējie atbilstīgie izdevumi, kurus 

atbalsta saņēmēji ir deklarējuši 

vadošajai iestādei 

Atlasīto 

darbību 

skaits 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

056 01 07 07 01   03 LV003 1 505 644,38 526 975,53 1 505 644,38 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

056 01 07 07 01   04 LV003 11 480 000,00 3 999 632,00 0,00 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

056 01 07 07 01   06 LV003 3 999 000,00 1 399 650,00 0,00 2 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

056 01 07 07 01   06 LV006 3 317 500,00 1 161 125,00 509 304,00 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

056 01 07 07 01   06 LV007 1 180 000,00 531 000,00 0,00 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

056 01 07 07 01   07 LV003 14 341 000,00 5 441 499,93 236 700,00 3 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

056 01 07 07 01   07 LV005 4 620 826,00 1 959 371,70 723 843,28 3 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

056 01 07 07 01   07 LV006 2 393 918,00 924 171,30 1 410 177,48 2 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

056 01 07 07 01   07 LV007 5 657 480,00 2 060 168,00 3 175 452,34 3 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

056 01 07 07 01   07 LV008 6 339 000,00 2 852 550,00 0,00 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

056 01 07 07 01   07 LV009 2 452 802,00 1 103 760,90 0,00 3 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

056 01 07 07 01   14 LV006 2 266 247,00 793 186,45 1 620 350,04 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

057 01 07 07 01   05 LV009 1 618 795,00 566 578,25 0,00 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

057 01 07 07 01   07 LV005 11 718 938,21 4 000 000,00 0,00 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

057 01 07 07 01   07 LV006 10 690 340,50 3 730 769,17 0,00 4 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

057 01 07 07 01   07 LV007 6 375 348,00 2 231 371,80 2 581 138,70 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

057 01 07 07 01   07 LV008 7 000 000,00 2 450 000,00 0,00 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

057 01 07 07 01   08 LV009 1 752 272,70 963 749,98 0,00 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

058 01 07 07 01   19 LV006 33 359 838,71 31 951 717,07 2 208 410,73 3 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

058 01 07 07 01   19 LV008 567 164,21 538 806,00 503 339,91 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

058 01 07 07 01   24 LV003 1 650 204,22 1 567 694,00 112 559,80 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

058 01 07 07 01   24 LV006 87 144 364,42 85 651 141,97 20 219 000,22 8 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

058 01 07 07 01   24 LV007 6 390 000,00 6 325 654,19 67 095,53 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   01 LV006 599 604,21 589 710,74 278 004,20 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   01 LV009 586 645,03 559 953,58 231 851,11 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   03 LV006 448 530,90 448 530,90 299 130,11 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   04 LV006 610 362,39 581 788,38 315 561,22 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   05 LV006 1 495 568,48 1 173 063,38 715 686,86 3 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   06 LV006 4 341 274,10 4 096 664,51 2 396 620,21 7 
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Prioritārais 

virziens 

Izdevumu 

raksturlielumi 

Kategoriju sadalījuma dimensijas Finanšu dati 

 Fonds Reģiona 

kategorija 

Intervences 

joma 

Finansējuma 

veids 

Teritorijas 

dimensija 

Teritorijas 

dimensijas 

īstenošanas 

mehānisms 

Tematiskā 

mērķa 

dimensija 

ESF 

sekundārā 

tēma 

Saimnieciskās 

darbības dimensija 

Atrašanās 

vietas 

dimensija 

Atbalstam atlasīto darbību 

kopējās atbilstīgās 

izmaksas 

Atbalstam atlasīto darbību 

publiskās atbilstīgās 

izmaksas 

Kopējie atbilstīgie izdevumi, kurus 

atbalsta saņēmēji ir deklarējuši 

vadošajai iestādei 

Atlasīto 

darbību 

skaits 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   07 LV005 600 000,00 600 000,00 305 779,86 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   07 LV006 12 962 464,47 12 415 971,74 6 667 798,82 22 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   08 LV006 2 461 549,91 2 389 459,95 1 085 143,96 4 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   10 LV006 1 294 285,62 1 261 881,98 575 715,88 2 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   13 LV006 2 722 851,51 1 981 320,98 1 302 835,81 4 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   18 LV00 64 029 231,00 60 829 231,00 3 330 366,82 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   19 LV006 647 339,23 647 339,23 357 672,70 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   20 LV006 2 472 283,33 2 424 524,24 1 283 101,31 4 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 01 07 01   24 LV006 9 253 887,58 8 876 445,82 4 648 178,51 15 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 02 07 01   06 LV003 287 891,90 287 891,90 164 998,75 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 02 07 01   07 LV007 648 000,00 615 609,60 407 146,47 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 02 07 01   13 LV003 624 448,75 624 448,75 299 301,63 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 03 07 01   01 LV008 736 765,98 589 412,79 331 939,67 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 07 07 01   01 LV00 593 221,36 403 382,81 251 515,01 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 07 07 01   07 LV00 335 331,34 318 564,78 146 099,35 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 07 07 01   18 LV00 12 964 973,33 12 964 973,33 681 444,63 3 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 07 07 01   19 LV003 367 262,35 367 262,35 44 690,65 2 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 07 07 01   19 LV005 113 383,53 113 383,53 15 000,00 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 07 07 01   19 LV006 851 746,67 851 746,67 146 338,75 5 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 07 07 01   19 LV008 131 130,59 131 130,59 23 054,96 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 07 07 01   24 LV00 47 713 954,85 26 340 304,57 37 062 421,32 11 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 07 07 01   24 LV006 4 597 849,02 4 597 849,02 626 079,83 8 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

060 01 07 07 01   24 LV007 210 990,00 210 990,00 62 260,50 1 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

062 01 07 07 01   18 LV00 20 821 579,32 20 821 579,32 3 348 005,89 3 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

064 01 07 07 01   18 LV00 12 269 970,68 8 176 470,68 694 597,32 2 

1 ERAF Mazāk 

attīstīti 

064 01 07 07 01   24 LV00 24 523 886,38 12 996 324,40 7 717 126,28 12 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

046 01 03 07 02   13 LV00 46 734 253,00 39 724 115,00 2 299 626,49 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

048 01 07 07 02   13 LV00 175 000,00 152 500,00 84 295,38 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

048 01 07 07 02   13 LV006 1 200 000,00 1 020 000,00 71 817,77 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

048 01 07 07 02   18 LV00 9 445 000,00 9 445 000,00 1 754 829,41 7 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

048 01 07 07 02   18 LV003 795 000,00 795 000,00 20 558,74 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

048 01 07 07 02   18 LV006 5 008 000,00 5 008 000,00 39 736,38 4 
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izmaksas 

Atbalstam atlasīto darbību 

publiskās atbilstīgās 
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2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

048 01 07 07 02   20 LV00 30 000,00 30 000,00 0,00 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

048 01 07 07 02   24 LV006 1 100 000,00 1 100 000,00 254 829,42 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

078 01 07 07 02   13 LV00 3 575 000,00 3 372 500,00 2 245 323,88 2 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

078 01 07 07 02   13 LV006 600 000,00 510 000,00 35 908,90 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

078 01 07 07 02   18 LV00 33 851 000,00 33 851 000,00 3 735 120,14 18 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

078 01 07 07 02   18 LV003 705 000,00 705 000,00 18 231,34 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

078 01 07 07 02   18 LV006 20 858 800,00 20 858 800,00 4 655 254,36 12 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

078 01 07 07 02   20 LV00 180 000,00 180 000,00 0,00 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

079 01 07 07 02   13 LV00 175 000,00 152 500,00 84 295,38 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

079 01 07 07 02   13 LV006 200 000,00 170 000,00 11 969,63 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

079 01 07 07 02   18 LV00 2 714 000,00 2 714 000,00 283 699,82 7 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

079 01 07 07 02   18 LV006 2 893 400,00 2 893 400,00 1 009 170,04 5 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

079 01 07 07 02   20 LV00 50 000,00 50 000,00 0,00 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

079 01 07 07 02   23 LV00 8 000 000,00 8 000 000,00 2 487 451,20 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

080 01 07 07 02   13 LV00 700 000,00 610 000,00 337 181,49 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

080 01 07 07 02   18 LV00 160 000,00 160 000,00 5 082,98 2 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

080 01 07 07 02   18 LV006 3 123 800,00 3 123 800,00 708 269,48 6 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

081 01 07 07 02   13 LV00 175 000,00 152 500,00 84 295,37 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

081 01 07 07 02   18 LV00 130 000,00 130 000,00 2 663,85 2 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

081 01 07 07 02   18 LV006 7 008 000,00 7 008 000,00 725,98 3 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

081 01 07 07 02   20 LV00 740 000,00 740 000,00 0,00 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

082 01 07 07 02   13 LV00 700 000,00 610 000,00 337 181,49 1 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

082 01 07 07 02   18 LV00 1 550 000,00 1 550 000,00 47 281,33 3 

2 ERAF Mazāk 

attīstīti 

082 01 07 07 02   18 LV006 8 000,00 8 000,00 725,98 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

005 01 02 05 03   08 LV007 97 816,86 54 701,37 97 816,86 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

005 01 03 05 03   08 LV007 136 013,88 130 039,12 111 383,25 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 01 01 03   08 LV003 398 968,26 398 968,26 272 289,82 2 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 01 01 03   08 LV005 727 511,79 727 511,79 498 583,68 2 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 01 01 03   08 LV009 90 886,50 90 886,50 90 886,49 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 02 05 03   08 LV003 119 263,97 119 263,97 3 186,09 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 02 05 03   08 LV007 183 872,12 183 872,12 183 872,12 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 03 05 03   08 LV003 498 866,71 498 866,71 498 866,71 1 
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3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 03 05 03   08 LV007 1 875 022,75 1 875 022,75 606 742,66 2 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 03 05 03   08 LV008 107 540,39 101 605,60 61 458,94 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 03 05 03   08 LV009 355 893,47 345 744,73 257 882,31 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 01 01 03   08 LV003 2 450 805,05 2 450 805,05 1 672 637,50 2 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 01 01 03   08 LV005 3 649 114,41 3 649 114,41 1 553 343,70 3 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 01 01 03   08 LV008 3 354 805,30 3 354 805,30 3 354 805,30 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 01 01 03   08 LV009 130 787,88 130 787,88 130 787,88 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 02 05 03   08 LV003 2 266 015,34 2 266 015,34 60 535,67 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 02 05 03   08 LV005 2 284 232,16 2 284 232,16 1 403 398,21 3 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 02 05 03   08 LV007 1 478 030,44 1 478 030,44 1 478 030,44 3 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 02 05 03   08 LV008 2 419 897,51 2 419 897,51 985 634,56 4 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 02 05 03   08 LV009 1 047 853,06 1 047 853,06 824 378,67 2 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 03 05 03   08 LV003 658 519,28 658 519,28 588 755,28 3 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 03 05 03   08 LV005 949 260,84 949 260,84 340 516,10 3 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 03 05 03   08 LV007 17 974 001,92 17 941 051,29 4 287 644,76 18 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 03 05 03   08 LV008 4 833 520,42 4 807 955,19 941 832,35 11 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 03 05 03   08 LV009 9 644 636,74 9 568 246,57 7 218 177,62 10 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

063 01 07 07 03   07 LV00 488 220,00 414 987,00 168 551,79 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

063 01 07 07 03   13 LV00 480 000,00 408 000,00 185 351,58 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

063 01 07 07 03   24 LV00 4 986 151,87 4 121 348,57 1 692 098,62 10 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

063 01 07 07 03   24 LV006 552 140,00 414 105,00 75 334,46 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

063 01 07 07 03   24 LV007 488 215,00 414 982,75 155 351,37 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

066 01 07 07 03   18 LV00 35 964 378,00 32 239 537,00 26 619 821,77 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

067 01 07 07 03   18 LV00 30 820 107,38 30 820 107,38 3 603 255,83 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

067 03 07 07 03   16 LV00 56 146 243,89 41 735 946,86 24 550 556,98 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

067 04 07 07 03   16 LV00 13 663 908,91 10 156 978,22 5 974 693,07 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

067 05 07 07 03   16 LV00 55 649 374,48 41 366 602,20 24 333 295,41 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 02 05 03   08 LV005 1 295 324,00 1 295 324,00 0,00 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 02 05 03   08 LV008 692 706,84 620 184,96 573 818,76 2 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 03 05 03   08 LV007 5 029,25 4 872,68 0,00 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 03 05 03   08 LV008 256 442,47 242 290,29 146 555,94 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 03 05 03   08 LV009 561 077,91 546 881,71 30 752,90 1 
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3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   03 LV007 3 474 240,10 1 563 408,05 3 051 540,10 3 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   04 LV003 2 539 184,46 1 142 633,01 0,00 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   04 LV007 932 206,66 419 492,98 932 206,66 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   06 LV007 421 597,64 189 718,94 421 597,64 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   07 LV003 4 087 837,38 1 839 526,81 2 467 323,82 4 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   07 LV005 1 513 355,62 681 010,03 0,00 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   07 LV007 9 904 399,92 4 283 479,95 5 486 247,88 9 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   07 LV008 2 016 301,33 838 108,83 631 766,27 2 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   07 LV009 5 070 372,52 2 281 667,63 2 138 955,10 5 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   09 LV007 679 910,82 305 959,85 679 910,82 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   12 LV003 10 790 268,84 3 497 394,60 0,00 3 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   17 LV003 1 294 654,60 582 594,57 17 000,00 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   17 LV007 6 706 103,75 2 815 653,20 83 233,88 3 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   17 LV008 1 396 959,24 628 631,66 0,00 1 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 07 03   17 LV009 3 437 538,24 1 343 990,56 126 954,53 2 

3 ERAF Mazāk 

attīstīti 

075 01 07 07 03   18 LV00 20 957 125,19 20 477 936,19 6 376 773,35 1 

3 ESF Mazāk 

attīstīti 

119 01 07 07  08  18 LV00 18 222 189,20 18 222 189,20 7 427 177,07 5 

3 ESF Mazāk 

attīstīti 

119 01 07 07  08  18 LV006 300 000,00 300 000,00 161 503,99 1 

3 ESF Mazāk 

attīstīti 

119 01 07 07  08  24 LV00 1 406 722,00 1 406 722,00 376 877,21 2 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 01 01 04   10 LV005 209 853,14 209 853,14 0,00 2 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 01 01 04   18 LV003 727 478,68 727 478,68 158 971,94 2 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 01 01 04   18 LV005 10 838 847,98 10 838 847,98 5 959 708,24 15 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 01 01 04   18 LV006 8 252 996,13 8 252 996,13 1 912 004,81 31 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 01 01 04   18 LV007 2 490 297,15 2 490 297,15 0,00 3 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 01 01 04   18 LV008 841 382,68 841 382,68 0,00 2 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 01 01 04   18 LV009 1 845 668,79 1 845 668,79 0,00 2 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 01 01 04   20 LV005 665 424,50 665 424,50 439 778,10 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 05 04   18 LV003 2 175 994,51 2 175 994,51 1 128 151,78 6 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 05 04   18 LV005 1 977 633,76 1 977 633,76 647 940,36 7 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 05 04   18 LV007 6 175 564,40 6 175 564,40 825 730,07 13 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 05 04   18 LV008 2 852 951,01 2 852 951,01 224 921,58 7 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 05 04   18 LV009 1 138 211,00 1 138 211,00 289 211,57 6 
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4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   08 LV009 956 077,20 956 077,20 563 525,00 2 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   17 LV003 135 353,79 135 353,79 135 353,79 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   17 LV005 3 067 099,95 3 067 099,95 0,00 2 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   17 LV006 4 304 782,17 4 304 782,17 0,00 2 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   17 LV009 96 475,00 96 475,00 0,00 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   18 LV006 2 016 870,00 2 016 870,00 0,00 2 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   18 LV008 334 575,89 334 575,89 0,00 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   18 LV009 120 520,99 120 520,99 0,00 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   19 LV003 602 000,00 602 000,00 536 062,71 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   19 LV005 6 840 187,95 6 840 187,95 302 185,45 10 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   19 LV006 4 975 717,32 4 975 717,32 2 268 984,95 8 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   19 LV007 2 504 722,23 2 504 722,23 495 232,57 4 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   19 LV008 588 200,00 588 200,00 32 287,33 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   19 LV009 478 748,25 478 748,25 0,00 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   20 LV003 493 757,00 493 757,00 0,00 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   20 LV005 404 365,33 404 365,33 0,00 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   20 LV006 2 205 518,31 2 205 518,31 17 424,00 3 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   24 LV003 394 914,71 394 914,71 30 483,29 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   24 LV005 536 544,45 536 544,45 18 029,00 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   24 LV006 1 047 036,83 1 047 036,83 505 732,72 3 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   24 LV007 851 983,47 851 983,47 41 177,49 2 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 04   24 LV008 1 361 374,70 1 361 374,70 37 435,59 3 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

014 01 07 07 04   16 LV00 122 950 024,00 122 950 024,00 2 068 615,89 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

014 04 07 07 04   16 LV00 30 091 103,58 30 091 103,58 5 681 857,55 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

043 01 07 07 04   08 LV00 7 600 217,72 7 600 217,72 2 778 641,45 1 

4 ERAF Mazāk 

attīstīti 

044 01 07 07 04   08 LV00 235 058,28 235 058,28 85 937,36 1 

4 KF  011 01 07 07 04   10 LV003 2 435 493,48 974 197,39 1 523,00 2 

4 KF  011 01 07 07 04   10 LV005 28 075 452,48 11 230 180,99 0,00 14 

4 KF  011 01 07 07 04   10 LV006 17 924 583,00 7 169 833,20 0,00 3 

4 KF  011 01 07 07 04   10 LV007 21 409 390,00 8 528 476,00 1 482 780,92 16 

4 KF  011 01 07 07 04   10 LV008 12 767 467,08 5 080 106,83 600,00 15 

4 KF  011 01 07 07 04   10 LV009 3 806 745,00 1 379 652,00 157 804,87 4 

4 KF  011 01 07 07 04   11 LV007 299 095,50 119 638,20 0,00 1 

4 KF  011 01 07 07 04   17 LV003 1 340 000,00 536 000,00 0,00 3 

4 KF  016 01 07 07 04   08 LV007 3 282 092,69 1 312 837,08 0,00 1 

4 KF  016 01 07 07 04   10 LV003 2 625 763,10 1 050 305,23 336 041,38 4 

4 KF  016 01 07 07 04   10 LV005 6 182 857,91 2 473 143,15 1 048 176,25 8 
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4 KF  016 01 07 07 04   10 LV006 2 900 000,00 1 160 000,00 0,00 1 

4 KF  016 01 07 07 04   10 LV007 24 207 784,51 8 433 466,89 295 936,42 12 

4 KF  016 01 07 07 04   10 LV008 4 090 373,17 1 494 980,65 133 609,70 6 

4 KF  016 01 07 07 04   10 LV009 3 213 232,34 1 273 612,89 52 574,10 5 

4 KF  016 01 07 07 04   11 LV003 67 640,33 23 674,12 3 835,04 1 

4 KF  016 01 07 07 04   11 LV007 324 682,22 129 872,89 0,00 2 

4 KF  016 01 07 07 04   17 LV003 595 912,69 238 365,07 0,00 2 

4 KF  043 01 01 07 04   12 LV003 20 739 117,64 19 922 367,64 4 828 352,73 2 

4 KF  043 01 01 07 04   12 LV005 16 914 117,65 16 914 117,65 5 479 581,62 2 

4 KF  043 01 01 07 04   12 LV006 97 400 000,00 70 000 000,00 358 903,80 1 

4 KF  043 01 01 07 04   12 LV007 3 100 000,00 1 274 000,00 1 953 000,00 1 

4 KF  043 01 01 07 04   12 LV008 2 835 000,00 1 906 322,00 0,00 1 

4 KF  043 01 01 07 04   12 LV009 1 332 371,06 1 128 825,00 209 020,49 1 

4 KF  043 01 01 07 04   18 LV009 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 1 

4 KF  068 01 07 07 04   07 LV003 3 216 046,00 964 813,80 1 964 846,00 2 

4 KF  068 01 07 07 04   07 LV005 148 215,10 44 464,53 0,00 1 

4 KF  068 01 07 07 04   07 LV006 965 532,83 289 659,84 586 035,43 3 

4 KF  068 01 07 07 04   07 LV007 191 534,60 57 460,38 191 534,60 1 

4 KF  068 01 07 07 04   07 LV008 2 391 409,19 717 422,76 2 210 088,12 2 

4 KF  068 01 07 07 04   07 LV009 231 044,81 69 313,44 0,00 1 

4 KF  070 01 07 07 04   03 LV006 183 578,88 55 073,66 119 926,86 1 

4 KF  070 01 07 07 04   07 LV003 4 613 000,00 1 084 900,00 1 668 000,00 3 

4 KF  070 01 07 07 04   07 LV005 1 092 222,37 327 666,71 983 000,13 1 

4 KF  070 01 07 07 04   07 LV006 4 492 675,95 1 347 802,79 3 158 097,30 5 

4 KF  070 01 07 07 04   07 LV007 1 430 659,88 429 071,60 1 128 298,88 2 

4 KF  070 01 07 07 04   07 LV008 2 417 594,72 725 278,42 1 449 094,01 3 

4 KF  070 01 07 07 04   07 LV009 1 862 710,00 558 813,00 1 862 710,00 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

005 01 02 05 06   08 LV008 90 290,33 76 258,32 34 216,94 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

005 01 07 05 06   08 LV005 384 635,04 365 200,44 214 414,91 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

007 01 01 01 06   08 LV009 95 685,48 95 685,48 0,00 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 01 01 06   08 LV003 112 854,76 112 854,76 0,00 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 01 01 06   08 LV005 118 919,19 94 103,41 67 856,74 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 01 01 06   08 LV009 1 708 478,16 1 689 199,22 104 865,68 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 02 05 06   08 LV003 952 471,65 952 471,65 717 303,99 4 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 02 05 06   08 LV008 970 950,31 921 717,14 129 663,36 4 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 02 05 06   08 LV009 2 250 797,80 2 250 797,80 442 219,64 3 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

021 01 07 05 06   08 LV005 1 175 562,69 1 145 996,52 578 144,81 3 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 01 01 06   08 LV003 2 093 994,51 2 093 994,51 0,00 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 01 01 06   08 LV005 5 596 834,24 4 793 530,97 927 686,21 3 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 01 01 06   08 LV009 8 408 631,16 8 289 991,52 645 327,26 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 02 05 06   08 LV003 10 134 079,87 10 134 079,87 1 998 658,82 6 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 02 05 06   08 LV005 7 134 049,36 7 011 337,08 2 889 810,92 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 02 05 06   08 LV007 4 694 754,67 4 694 754,67 3 575 560,68 3 
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5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 02 05 06   08 LV008 15 854 857,65 15 382 483,15 4 905 459,60 16 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 02 05 06   08 LV009 9 925 869,48 9 925 869,48 2 398 459,38 7 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 07 05 06   08 LV005 23 071 860,66 22 601 295,18 10 412 595,25 5 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 07 05 06   08 LV008 1 056 634,47 990 594,81 1 056 634,47 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 01 01 06   08 LV005 9 280 700,77 7 512 611,19 3 493 779,89 3 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 01 01 06   08 LV009 250 151,41 239 770,44 56 466,14 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 02 05 06   08 LV005 390 789,58 378 653,20 34 814,25 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 02 05 06   08 LV007 3 946 235,12 3 630 019,66 3 946 235,12 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 02 05 06   08 LV008 7 790 346,76 6 236 747,97 1 805 871,20 5 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 05 06   08 LV005 1 468 321,04 1 394 781,53 545 353,13 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

072 01 07 05 06   08 LV008 1 099 762,41 1 031 027,26 1 099 762,41 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

086 01 07 07 06   17 LV003 152 941,18 152 941,18 152 941,18 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

086 01 07 07 06   18 LV003 825 884,67 825 884,67 248 934,69 3 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

086 01 07 07 06   18 LV005 448 124,11 448 124,11 101 582,49 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

086 01 07 07 06   18 LV006 588 235,00 588 235,00 21 224,43 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

086 01 07 07 06   18 LV007 747 886,50 747 886,50 216 841,35 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

086 01 07 07 06   18 LV008 1 011 286,77 1 011 286,77 622 067,53 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

086 01 07 07 06   18 LV009 349 393,57 349 393,57 329 654,72 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

087 01 03 07 05   17 LV003 13 656 894,82 13 656 894,82 2 081 086,11 7 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

087 01 03 07 05   17 LV005 4 292 190,04 4 292 190,04 780 679,29 4 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

087 01 03 07 05   17 LV007 11 318 747,08 11 318 747,08 5 170 389,76 4 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

087 01 03 07 05   17 LV008 5 957 908,72 5 957 908,72 1 803 766,18 5 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

087 01 03 07 05   17 LV009 5 203 606,61 5 203 606,61 2 532 663,15 6 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

087 01 07 07 05   18 LV003 7 248 209,72 7 248 209,72 1 600 798,08 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

087 01 07 07 05   18 LV005 2 620 000,00 2 620 000,00 0,00 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

087 01 07 07 05   18 LV006 4 524 705,88 4 524 705,88 0,00 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

087 01 07 07 05   18 LV007 9 765 923,05 9 765 923,05 1 490 493,16 3 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

087 01 07 07 05   18 LV009 4 235 900,00 4 235 900,00 0,00 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

089 01 01 01 06   08 LV003 830 938,21 830 938,21 0,00 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

089 01 01 01 06   08 LV009 2 679 193,46 2 679 193,46 0,00 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

089 01 01 05 06   08 LV006 19 988 938,59 19 988 938,59 4 508 443,57 4 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

089 01 01 05 06   23 LV006 48 790 198,29 47 061 193,48 10 920 254,73 1 
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5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

089 01 02 05 06   08 LV007 6 119 553,37 5 588 001,21 0,00 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

089 01 07 07 06   11 LV007 29 257 746,60 29 257 746,60 5 756 046,46 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

094 01 07 05 06   08 LV003 16 352 277,74 16 170 749,47 994 177,43 3 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

094 01 07 05 06   08 LV007 11 692 947,64 11 692 947,64 310 662,44 3 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

094 01 07 05 06   08 LV008 9 775 275,71 9 682 976,83 1 543 162,43 2 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

094 01 07 05 06   08 LV009 2 941 176,46 2 921 235,29 111 287,25 1 

5 ERAF Mazāk 

attīstīti 

094 01 07 05 06   18 LV005 5 882 352,94 5 811 111,76 680 043,42 1 

5 KF  017 01 07 07 06   11 LV005 3 406 875,71 2 824 628,47 444,20 2 

5 KF  017 01 07 07 06   11 LV007 49 509 595,62 34 715 663,58 140 027,50 7 

5 KF  017 01 07 07 06   11 LV009 635 672,00 229 470,75 67 508,48 2 

5 KF  019 01 07 07 06   14 LV009 4 948 957,89 1 588 415,00 0,00 1 

5 KF  021 01 01 07 06   10 LV007 215 186,99 127 479,00 97 946,45 1 

5 KF  021 01 01 07 06   11 LV003 4 876 535,53 3 608 172,00 1 552 233,87 3 

5 KF  021 01 01 07 06   11 LV005 2 604 218,83 1 775 050,00 0,00 1 

5 KF  021 01 01 07 06   11 LV006 15 571 007,34 9 932 725,00 0,00 1 

5 KF  021 01 01 07 06   11 LV007 53 599 106,54 36 927 413,50 6 296 165,50 6 

5 KF  021 01 01 07 06   11 LV008 1 649 505,17 1 153 233,52 694 228,11 2 

5 KF  021 01 01 07 06   11 LV009 21 023 278,29 14 837 846,21 5 957 728,64 3 

5 KF  021 01 03 07 06   08 LV007 1 221 029,00 895 377,00 42 304,50 1 

5 KF  021 01 03 07 06   10 LV003 759 634,74 380 248,00 408 297,88 1 

5 KF  021 01 03 07 06   10 LV005 274 758,80 141 602,88 0,00 1 

5 KF  021 01 03 07 06   10 LV007 5 029 432,22 3 130 056,98 0,00 1 

5 KF  021 01 03 07 06   10 LV008 370 515,00 231 065,00 0,00 1 

5 KF  021 01 03 07 06   11 LV003 2 662 799,59 2 014 958,41 606 266,07 3 

5 KF  021 01 03 07 06   11 LV005 3 464 753,94 2 704 574,94 222 212,50 2 

5 KF  021 01 03 07 06   11 LV007 10 733 781,82 7 686 616,04 1 619 904,91 6 

5 KF  021 01 03 07 06   11 LV008 586 625,36 413 656,00 173 732,52 1 

5 KF  021 01 03 07 06   11 LV009 4 332 216,38 3 335 663,00 549 860,68 3 

5 KF  021 01 03 07 06   17 LV003 2 722 259,48 1 752 710,00 0,00 1 

5 KF  021 01 03 07 06   17 LV005 3 901 603,00 3 316 362,00 1 650 360,48 1 

5 KF  021 01 03 07 06   17 LV007 6 556 840,99 5 166 515,20 990 431,67 2 

5 KF  021 01 03 07 06   17 LV008 1 202 074,89 910 440,00 565 994,89 1 

5 KF  021 01 03 07 06   18 LV008 659 251,05 659 251,05 423 799,55 1 

5 KF  021 01 03 07 06   24 LV003 343 091,05 285 367,00 112 237,74 1 

5 KF  021 01 03 07 06   24 LV005 991 752,40 593 300,00 139 277,41 1 

5 KF  021 01 03 07 06   24 LV009 2 066 448,93 1 551 470,00 0,00 1 

5 KF  085 01 07 07 06   18 LV00 16 569 787,87 16 273 628,38 3 982 728,95 2 

5 KF  085 01 07 07 06   24 LV00 10 305 282,35 10 305 282,35 817 791,99 2 

6 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 07 07 07   08 LV003 13 030 416,64 13 030 416,64 13 030 416,64 1 

6 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 07 07 07   08 LV005 30 345 198,00 30 345 198,00 21 111 422,33 5 

6 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 07 07 07   08 LV007 36 364 667,64 36 364 667,64 32 602 631,94 4 

6 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 07 07 07   08 LV008 31 440 223,12 31 440 223,12 22 990 251,72 4 

6 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 07 07 07   08 LV009 55 816 584,23 55 816 584,23 37 447 378,80 8 

6 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 07 07 07   18 LV003 11 270 121,39 11 270 121,39 3 580 145,43 1 

6 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 07 07 07   18 LV005 16 416 572,84 16 416 572,84 8 999 716,46 1 
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darbību 
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6 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 07 07 07   18 LV007 25 505 735,64 25 505 735,64 12 543 067,05 3 

6 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 07 07 07   18 LV008 33 054 015,22 33 054 015,22 19 587 699,80 4 

6 ERAF Mazāk 

attīstīti 

034 01 07 07 07   18 LV009 5 226 031,29 5 226 031,29 3 862 944,24 1 

6 KF  024 01 07 07 07   12 LV005 80 150 000,00 68 127 500,00 0,00 2 

6 KF  024 01 07 07 07   12 LV006 46 350 000,00 39 160 515,00 0,00 2 

6 KF  033 01 01 07 07   08 LV006 62 450 175,39 62 450 175,39 9 575 540,18 3 

6 KF  033 01 01 07 07   18 LV003 11 888 088,00 11 888 088,00 6 250 907,21 2 

6 KF  033 01 01 07 07   18 LV005 17 503 305,65 17 503 305,65 8 063 912,36 2 

6 KF  033 01 01 07 07   18 LV006 28 235 295,00 28 235 295,00 547 434,86 1 

6 KF  033 01 01 07 07   18 LV008 4 012 000,00 4 012 000,00 71 141,49 1 

6 KF  033 01 01 07 07   18 LV009 21 695 634,12 21 695 634,12 2 948 102,15 2 

6 KF  033 01 07 07 07   08 LV003 42 296 922,45 42 296 922,45 34 610 296,29 4 

6 KF  033 01 07 07 07   08 LV005 77 121 724,82 77 121 724,82 71 191 004,28 6 

6 KF  033 01 07 07 07   08 LV007 102 751 408,19 102 751 408,19 52 457 541,73 6 

6 KF  033 01 07 07 07   08 LV008 29 453 077,56 29 453 077,56 21 079 214,02 2 

6 KF  033 01 07 07 07   08 LV009 25 816 053,62 25 816 053,62 25 816 053,62 2 

6 KF  034 01 01 07 07   12 LV003 26 162 150,37 21 743 557,42 7 204 467,37 2 

6 KF  034 01 01 07 07   12 LV006 33 335 464,37 23 175 842,00 0,00 1 

6 KF  037 01 01 07 07   12 LV007 23 049 010,00 11 484 765,00 32 450,00 1 

6 KF  039 01 01 07 07   12 LV003 52 842 562,50 40 866 101,51 16 221 972,29 3 

7 ESF Mazāk 

attīstīti 

102 01 07 07  08  18 LV00 93 469 249,03 91 657 623,03 51 157 352,77 3 

7 ESF Mazāk 

attīstīti 

103 01 07 07  08  18 LV00 7 020 521,69 7 020 521,69 6 978 652,14 2 

7 ESF Mazāk 

attīstīti 

106 01 07 07  08  18 LV00 23 239 683,00 23 239 683,00 1 137 738,50 2 

7 JNI  103 01 07 07    18 LV00 66 529 248,57 61 637 839,08 59 343 809,38 2 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

049 01 01 07 10   19 LV003 1 306 693,00 1 306 693,00 1 203 323,94 2 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

049 01 01 07 10   19 LV005 1 633 512,48 1 633 512,48 351 267,86 2 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

049 01 01 07 10   19 LV006 40 573 159,00 40 573 159,00 7 426 654,41 12 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

049 01 01 07 10   19 LV009 3 385 668,00 3 385 668,00 1 017 231,62 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

049 01 02 07 10   19 LV003 1 773 671,00 1 773 671,00 226 822,09 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

049 01 02 07 10   19 LV005 964 917,00 964 917,00 60 726,69 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

049 01 02 07 10   19 LV007 4 215 263,78 4 215 263,78 95 976,76 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

049 01 02 07 10   19 LV008 563 345,00 563 345,00 402 164,74 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

049 01 02 07 10   19 LV009 308 098,44 308 098,44 308 098,44 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

049 01 03 07 10   19 LV005 511 406,49 511 406,49 511 406,49 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

050 01 01 01 10   18 LV005 2 497 325,00 2 497 325,00 933 348,38 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

050 01 01 01 10   18 LV009 3 659 942,00 3 659 942,00 0,00 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

050 01 01 07 10   19 LV003 4 003 532,00 4 003 532,00 542 383,80 2 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

050 01 01 07 10   19 LV005 5 898 223,00 5 898 223,00 410 291,29 2 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

050 01 01 07 10   19 LV006 35 142 708,16 35 142 708,16 3 153 991,70 5 
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8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

050 01 01 07 10   19 LV009 2 408 996,00 2 408 996,00 340 273,00 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

050 01 02 07 10   18 LV008 1 698 324,71 1 698 324,71 129 872,62 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

050 01 02 07 10   19 LV003 13 399 110,00 13 399 110,00 6 773 306,52 2 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

050 01 02 07 10   19 LV005 3 968 957,00 3 968 957,00 1 990 057,96 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

050 01 02 07 10   19 LV008 1 786 690,00 1 786 690,00 221 194,89 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

050 01 03 07 10   19 LV003 9 115 433,00 9 115 433,00 380 120,44 2 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

050 01 03 07 10   19 LV007 8 781 634,00 8 781 634,00 2 235 562,78 2 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

050 01 03 07 10   19 LV008 5 703 648,00 5 703 648,00 197 374,25 2 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

051 01 01 01 10   18 LV003 1 679 914,23 1 679 914,23 1 679 914,23 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

051 01 01 01 10   18 LV005 5 920 600,68 5 920 600,68 648 095,29 2 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

051 01 01 01 10   18 LV006 7 024 954,69 7 024 954,69 4 844 979,16 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

051 01 01 01 10   18 LV009 9 432 598,08 9 432 598,08 3 385 153,35 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

051 01 02 01 10   18 LV003 5 181 085,46 5 181 085,46 968 850,03 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

051 01 02 01 10   18 LV005 9 742 825,80 9 742 825,80 0,00 1 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

051 01 02 07 10   18 LV003 14 560 240,52 14 560 240,52 1 581 201,86 3 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

051 01 02 07 10   18 LV005 12 407 788,61 12 407 788,61 4 555 432,15 6 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

051 01 02 07 10   18 LV007 67 203 491,32 67 203 491,32 16 260 493,42 11 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

051 01 02 07 10   18 LV008 27 324 798,34 27 324 798,34 3 556 406,93 5 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

051 01 02 07 10   18 LV009 14 442 951,05 14 442 951,05 1 773 682,29 3 

8 ERAF Mazāk 

attīstīti 

051 01 02 07 10   19 LV008 1 467 520,00 1 467 520,00 1 046 914,02 1 

8 ESF Mazāk 

attīstīti 

115 01 07 07  08  18 LV00 66 496 255,43 66 496 255,43 10 457 220,00 4 

8 ESF Mazāk 

attīstīti 

115 01 07 07  08  19 LV00 60 553 397,19 60 553 397,19 14 930 545,15 4 

8 ESF Mazāk 

attīstīti 

116 01 07 07  08  19 LV00 25 944 600,71 25 944 600,71 882 586,12 43 

8 ESF Mazāk 

attīstīti 

116 01 07 07  08  24 LV00 15 191 376,18 15 191 376,18 1 698,91 5 

8 ESF Mazāk 

attīstīti 

117 01 07 07  08  18 LV00 25 353 413,00 25 353 413,00 1 881 789,22 1 

8 ESF Mazāk 

attīstīti 

118 01 07 07  08  19 LV00 18 218 557,00 18 218 557,00 4 405 373,26 2 

8 ESF Mazāk 

attīstīti 

118 01 07 07  08  24 LV00 20 566 714,81 20 566 714,81 985 714,44 1 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

013 01 07 07 09   20 LV00 4 484,78 4 484,78 10,33 1 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

053 01 01 07 09   20 LV003 24 066 711,00 22 622 706,46 4 212 282,09 2 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

053 01 01 07 09   20 LV005 11 640 222,00 10 941 808,69 1 078 846,03 2 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

053 01 01 07 09   20 LV006 32 007 384,00 30 086 940,95 3 244 244,93 4 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

053 01 01 07 09   20 LV007 1 773 722,00 1 667 298,68 1 322 744,76 1 
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Prioritārais 

virziens 

Izdevumu 

raksturlielumi 

Kategoriju sadalījuma dimensijas Finanšu dati 

 Fonds Reģiona 

kategorija 

Intervences 

joma 

Finansējuma 

veids 

Teritorijas 

dimensija 

Teritorijas 

dimensijas 

īstenošanas 

mehānisms 

Tematiskā 

mērķa 

dimensija 

ESF 

sekundārā 

tēma 

Saimnieciskās 

darbības dimensija 

Atrašanās 

vietas 

dimensija 

Atbalstam atlasīto darbību 

kopējās atbilstīgās 

izmaksas 

Atbalstam atlasīto darbību 

publiskās atbilstīgās 

izmaksas 

Kopējie atbilstīgie izdevumi, kurus 

atbalsta saņēmēji ir deklarējuši 

vadošajai iestādei 

Atlasīto 

darbību 

skaits 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

053 01 01 07 09   20 LV008 6 331 512,00 5 951 621,28 798 159,29 1 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

053 01 01 07 09   20 LV009 7 156 526,00 6 727 134,44 1 353 422,49 2 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

053 01 07 07 09   20 LV003 1 951 668,88 1 834 568,75 0,00 3 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

053 01 07 07 09   20 LV005 2 700 162,00 2 538 152,28 210 948,07 3 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

053 01 07 07 09   20 LV006 110 092,99 103 487,41 0,00 1 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

053 01 07 07 09   20 LV007 3 111 913,00 2 925 198,22 0,00 4 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

053 01 07 07 09   20 LV008 1 394 049,00 1 310 406,06 0,00 1 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

053 01 07 07 09   20 LV009 2 179 700,03 2 048 918,02 0,00 4 

9 ERAF Mazāk 

attīstīti 

055 01 07 07 09   20 LV00 4 072 590,22 4 072 590,22 9 383,82 1 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

109 01 07 07  08  18 LV00 111 446 548,63 97 055 931,23 36 541 914,90 7 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

109 01 07 07  08  18 LV007 1 252 103,02 1 252 103,02 718 553,84 1 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

109 01 07 07  08  20 LV00 1 323 252,58 1 323 252,58 155 790,31 1 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

112 01 07 07  08  18 LV00 68 274 681,52 68 274 681,52 5 662 960,61 7 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

112 01 07 07  08  18 LV003 3 507 618,81 3 507 618,81 1 147 306,97 15 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

112 01 07 07  08  18 LV005 3 385 346,85 3 385 346,85 1 031 688,65 19 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

112 01 07 07  08  18 LV006 3 499 460,94 3 499 460,94 1 030 654,03 1 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

112 01 07 07  08  18 LV007 3 404 842,87 3 404 842,87 1 169 814,25 19 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

112 01 07 07  08  18 LV008 2 223 457,76 2 223 457,76 848 670,92 22 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

112 01 07 07  08  18 LV009 2 789 679,25 2 789 679,25 995 382,29 20 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

112 01 07 07  08  21 LV00 2 392 311,80 2 392 311,80 1 101 801,42 1 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

112 01 07 07  08  21 LV003 6 596 941,87 6 596 941,87 658 139,70 1 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

112 01 07 07  08  21 LV005 7 035 495,10 7 035 495,10 634 387,03 1 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

112 01 07 07  08  21 LV006 10 358 361,47 10 358 361,47 916 212,87 1 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

112 01 07 07  08  21 LV008 7 740 707,83 7 740 707,83 705 535,43 1 

9 ESF Mazāk 

attīstīti 

112 01 07 07  08  21 LV009 6 778 348,00 6 778 348,00 879 633,30 1 

10 ESF Mazāk 

attīstīti 

121 01 07 07  08  18 LV00 7 829 719,00 7 829 719,00 0,00 6 

10 ESF Mazāk 

attīstīti 

121 01 07 07  08  18 LV005 60 907,00 60 907,00 0,00 1 

10 ESF Mazāk 

attīstīti 

121 01 07 07  08  18 LV006 230 900,00 230 900,00 0,00 3 

10 ESF Mazāk 

attīstīti 

121 01 07 07  08  18 LV009 130 000,00 130 000,00 0,00 2 

10 ESF Mazāk 

attīstīti 

122 01 07 07  08  18 LV00 2 705 891,80 2 705 891,80 540 834,97 2 

10 ESF Mazāk 

attīstīti 

123 01 07 07  08  18 LV00 5 843 136,97 5 843 136,97 1 431 531,88 16 

10 ESF Mazāk 

attīstīti 

123 01 07 07  08  18 LV006 717 108,00 717 108,00 412 692,75 4 
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Prioritārais 

virziens 

Izdevumu 

raksturlielumi 

Kategoriju sadalījuma dimensijas Finanšu dati 

 Fonds Reģiona 

kategorija 

Intervences 

joma 

Finansējuma 

veids 

Teritorijas 

dimensija 

Teritorijas 

dimensijas 

īstenošanas 

mehānisms 

Tematiskā 

mērķa 

dimensija 

ESF 

sekundārā 

tēma 

Saimnieciskās 

darbības dimensija 

Atrašanās 

vietas 

dimensija 

Atbalstam atlasīto darbību 

kopējās atbilstīgās 

izmaksas 

Atbalstam atlasīto darbību 

publiskās atbilstīgās 

izmaksas 

Kopējie atbilstīgie izdevumi, kurus 

atbalsta saņēmēji ir deklarējuši 

vadošajai iestādei 

Atlasīto 

darbību 

skaits 

11 ERAF Mazāk 

attīstīti 

121 01 07 07    18 LV00 26 600 924,00 26 600 924,00 5 764 121,41 14 

11 ERAF Mazāk 

attīstīti 

121 01 07 07    18 LV003 46 666,00 46 666,00 21 057,14 1 

11 ERAF Mazāk 

attīstīti 

121 01 07 07    18 LV005 93 332,00 93 332,00 80 864,86 2 

11 ERAF Mazāk 

attīstīti 

121 01 07 07    18 LV006 15 362 929,10 15 362 929,10 12 325 348,11 9 

11 ERAF Mazāk 

attīstīti 

121 01 07 07    18 LV007 16 300,00 16 300,00 11 616,45 1 

11 ERAF Mazāk 

attīstīti 

121 01 07 07    18 LV008 52 278,00 52 278,00 34 026,92 1 

11 ERAF Mazāk 

attīstīti 

121 01 07 07    18 LV009 80 872,00 80 872,00 66 914,39 2 

12 KF  121 01 07 07    18 LV00 46 076 103,20 46 076 103,20 18 794 045,60 6 

12 KF  121 01 07 07    18 LV006 140 000,00 140 000,00 117 372,68 1 

8. tabula. Savstarpējā finansējuma izmantošana 

 

1 2 3 4 5 6 

Savstarpējā 

finansējuma 

izmantošana 

Prioritārais 

virziens 

ES atbalsta summa, ko 

paredzēts izmantot 

savstarpējam 

finansējumam, 

pamatojoties uz 

atlasītajām darbībām 

(EUR) 

ES atbalsta daļa 

prioritārajam 

virzienam (%) (3/ES 

atbalsts prioritārajam 

virzienam *100) 

ES atbalsta summa, kas 

izmantota savstarpējam 

finansējumam, pamatojoties uz 

atbilstīgiem izdevumiem, kurus 

saņēmējs ir deklarējis 

vadošajai iestādei (EUR) 

ES atbalsta daļa 

prioritārajam 

virzienam (%) (5/ES 

atbalsts prioritārajam 

virzienam *100) 

Izmaksas, par kurām 

var saņemt atbalstu 

ESF ietvaros, bet 

saņem no ERAF 

1 0,00  0,00  

Izmaksas, par kurām 

var saņemt atbalstu 

ERAF ietvaros, bet 

saņem no ESF 

10 0,00  0,00  

Izmaksas, par kurām 

var saņemt atbalstu 

ESF ietvaros, bet 

saņem no ERAF 

11 0,00  0,00  

Izmaksas, par kurām 

var saņemt atbalstu 

2 0,00  0,00  
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ESF ietvaros, bet 

saņem no ERAF 

Izmaksas, par kurām 

var saņemt atbalstu 

ESF ietvaros, bet 

saņem no ERAF 

3 0,00  0,00  

Izmaksas, par kurām 

var saņemt atbalstu 

ERAF ietvaros, bet 

saņem no ESF 

3 0,00  0,00  

Izmaksas, par kurām 

var saņemt atbalstu 

ESF ietvaros, bet 

saņem no ERAF 

4 0,00  0,00  

Izmaksas, par kurām 

var saņemt atbalstu 

ESF ietvaros, bet 

saņem no ERAF 

5 0,00  0,00  

Izmaksas, par kurām 

var saņemt atbalstu 

ESF ietvaros, bet 

saņem no ERAF 

6 0,00  0,00  

Izmaksas, par kurām 

var saņemt atbalstu 

ERAF ietvaros, bet 

saņem no ESF 

7 0,00  0,00  

Izmaksas, par kurām 

var saņemt atbalstu 

ESF ietvaros, bet 

saņem no ERAF 

8 0,00  0,00  

Izmaksas, par kurām 

var saņemt atbalstu 

ERAF ietvaros, bet 

saņem no ESF 

8 0,00  0,00  

Izmaksas, par kurām 

var saņemt atbalstu 

9 0,00  0,00  
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ESF ietvaros, bet 

saņem no ERAF 

Izmaksas, par kurām 

var saņemt atbalstu 

ERAF ietvaros, bet 

saņem no ESF 

9 0,00  0,00  

 

 9. tabula. To darbību izmaksas, kuras īsteno ārpus programmas darbības teritorijas (ERAF un Kohēzijas fonds saistībā ar mērķi "Investīcijas 

izaugsmei un nodarbinātībai") 

 

1 2 3 4 5 

Prioritārais 

virziens 

ES atbalsta summa, ko paredzēts 

izmantot darbībām, kuras īsteno 

ārpus programmas darbības 

teritorijas, pamatojoties uz 

atlasītajām darbībām (EUR) 

ES atbalsta daļa 

prioritārajam virzienam 

(%) (3/ES atbalsts 

prioritārajam virzienam 

*100) 

ES atbalsta summa, kas izmantota 

darbībām, kuras īsteno ārpus 

programmas darbības teritorijas, 

pamatojoties uz atbilstīgiem 

izdevumiem, kurus saņēmējs ir 

deklarējis vadošajai iestādei (EUR) 

ES atbalsta daļa 

prioritārajam virzienam 

(%) (5/ES atbalsts 

prioritārajam virzienam 

*100) 

1 0,00  0,00  

11 0,00  0,00  

12 0,00  0,00  

2 0,00  0,00  

3 0,00  0,00  

4 0,00  0,00  

5 0,00  0,00  

6 0,00  0,00  

8 0,00  0,00  

9 0,00  0,00  

 

10. tabula. Izdevumi, kas radušies ārpus Savienības (ESF) 

 

To izdevumu paredzamā 

summa, kas, pamatojoties uz 

atlasītajām darbībām, 8. un 

10. tematiskā mērķa 

īstenošanas gaitā radīsies 

ārpus Savienības (EUR) 

Kopējā finanšu piešķīruma daļa (Savienības un 

valsts ieguldījums) ESF programmai vai ESF 

daļai programmā, kuru finansē no vairākiem 

fondiem (%) (1/kopējais finanšu piešķīrums 

(Savienības un valsts ieguldījums) ESF 

Atbilstīgie izdevumi, 

kuri radušies ārpus 

Savienības un kurus 

saņēmējs ir deklarējis 

vadošajai iestādei 

(EUR) 

Kopējā finanšu piešķīruma daļa (Savienības un 

valsts ieguldījums) ESF programmai vai ESF 

daļai programmā, kuru finansē no vairākiem 

fondiem (%) (3/kopējais finanšu piešķīrums 

(Savienības un valsts ieguldījums) ESF 
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programmai vai ESF daļai programmā, kuru 

finansē no vairākiem fondiem* 100) 

programmai vai ESF daļai programmā, kuru 

finansē no vairākiem fondiem* 100) 

0,00  0,00  
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11. tabula. JNI resursu piešķīrums jauniešiem ārpus atbilstīgajiem NUTS 2. līmeņa reģioniem 

 

Prioritārais 

virziens 

ES atbalsta summa JNI ietvaros (JNI 

īpašais piešķīrums un atbilstošais ESF 

atbalsts), ko paredzēts piešķirt 

jauniešiem ārpus atbilstīgajiem NUTS 

2. līmeņa reģioniem (EUR), kā 

norādīts darbības programmas 

2.A.6.1. iedaļā 

ES atbalsta summa JNI ietvaros 

(JNI īpašais piešķīrums un 

atbilstošais ESF atbalsts), ko 

piešķir darbībām, kas atbalsta 

jauniešus ārpus atbilstīgajiem 

NUTS 2. līmeņa reģioniem 

(EUR) 

Atbilstīgie izdevumi, kas 

radušies, veicot 

darbības, lai atbalstītu 

jauniešus ārpus 

atbilstīgajiem reģioniem 

(EUR) 

Attiecīgais ES atbalsts atbilstīgajiem 

izdevumiem, kas radušies, veicot 

darbības, lai atbalstītu jauniešus ārpus 

atbilstīgajiem reģioniem, kas radušies, 

piemērojot prioritārā virziena 

līdzfinansējuma likmi (EUR) 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.  NOVĒRTĒJUMU KOPSAVILKUMI 

 

2018. gada jūlijā tika pabeigts ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu 

uzņēmējdarbības atbalstam noslēguma izvērtējums[1], kas bija fokusēts uz finanšu instrumentu un grantu 

salīdzinošās efektivitātes izvērtēšanu un atbalsta pasākumu ietekmes noteikšanu. Izvērtējuma rezultātā 

gūts apstiprinājums, ka ES fondu atbalsts sekmējis uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugumu Latvijā, ļaujot 

pārsniegt ES vidējo rādītāju uzņēmumu skaitā uz 1000 iedzīvotājiem (sākot ar 2013. gadu, 

komercsabiedrību īpatsvars uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā pārsniedzis ES vidējo rādītāju gan dēļ 

salīdzinoši straujāka komersantu skaita pieauguma (pieaugums Latvijā laikā no 2009. – 2015. gadam – 

48,5%, kamēr vidēji ES – 13,9%), gan dēļ iedzīvotāju skaita krituma (par 8,2% laikā no 2009. – 

2015.gadam) pretstatā iedzīvotāju skaita pieaugumam ES kopumā (par 2%)). Tāpat secināts, ka ES fondu 

atbalsts finanšu krīzes laikā bijis būtisks atbalsts komersantiem, noteikts, ka caurmērā novērojama 

pozitīva ES fondu intervences ietekme uz uzņēmumu neto apgrozījumu, vidējo darbinieku skaitu un bruto 

peļņu, kā arī kapitāla vai darbaspēka produktivitātes pieaugumu. Vienlaikus izvērtējums parādījis, ka, 

sniedzot turpmāku ES fondu atbalstu, nepieciešams veidot mērķtiecīgākas atbalsta aktivitātes inovāciju 

un pētniecības attīstīšanai komersantos, nepieciešams mērķtiecīgāks atbalsts uzņēmējdarbības 

veicināšanai reģionos un palielināms finanšu instrumentu atbalsta īpatsvars. Šie un citi izvērtējumā 

sagatavotie secinājumi un ieteikumi iestrādāti 2014. – 2020. gada plānošanas perioda atbalsta aktivitāšu 

atbalsta nosacījumos, kā arī tiks ņemti vērā nākamā plānošanas perioda ES fondu atbalsta plānošanā. 

2018. gada jūlijā tika noslēgts arī ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu transporta 

nozares attīstībai noslēguma izvērtējums[2], kurā vērtēta ES fondu atbalsta aktivitāšu lietderība un 

efektivitāte. Izvērtējuma mērķis bija noteikt, cik lielā mērā ES fondu ieguldījumi ļāvuši mazināt transporta 

nozares attīstības šķēršļus un risināt nozarei aktuālās vajadzības (atbilstoši darbības programmā 

“Infrastruktūra un pakalpojumi” noteiktajam). Izvērtējuma rezultātā secināts, ka ES fondu investīcijas 

deva lielu ieguldījumu transporta infrastruktūras sakārtošanā, ar uzlabotu infrastruktūru stiprinot valsts 

konkurētspēju, piemēram, reģionālo autoceļu īpatsvars ar labu un ļoti labu segumu (ar melno segumu) 

izvērtējamā plānošanas perioda laikā ir palielinājies par 7,84 %, tiltu, kuru stāvoklis vērtējams kā slikts, 

īpatsvars investīciju rezultātā ir samazinājies par 14,9 %. Tāpat arī ES fondu ieguldījumi ir veicinājuši 

dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju un attīstību, piemēram, pirms investīciju veikšanas sliežu ceļu 

garums, kur vilcieniem jāsamazina ātrums sliežu ceļu kvalitātes dēļ, bija ap 167 km, pēc investīciju 

veikšanas tie ir tikai nepilni 65 km. Secināts arī, ka, lai gan turpinājās straujš pasažieru skaita pieaugums 

lidostā „Rīga”, veiktie ieguldījumi ir ļāvuši Rīgas lidostai nodrošināt drošākus un kvalitatīvākus 

pakalpojumus aviokompānijām un pasažieriem, tādējādi palielinot lidostas konkurētspēju reģionā. 

Izvērtējumā, balstoties uz tā rezultātiem, sagatavoti un iekļautas pamatotas turpmāko ES fondu 

ieguldījumu prioritātes, kas ņemamas vērā ES fondu atbalsta un nacionālā finansējuma plānošanā pēc 

2020.gada. 

Vēl 2018. gadā tika noslēgts ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu informācijas 

un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) attīstībā noslēguma izvērtējums[3] ar mērķi novērtēt ieguldījumu 

efektivitāti un ietekmi uz ilgtspējīgu valsts pārvaldi, t.sk, identificēt IKT jomas vajadzības periodam pēc 

2020. gada. Izvērtējumā secināts, ka ieguldījumi kopumā ļāvuši uzlabot procesus valsts pārvaldē un 

pašvaldībās, kā arī mazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, tāpat tikusi veicināta 

valsts un pašvaldības rīcībā esošo administratīvo datu atkalizmantošana; secināts arī, ka projektu vadības 

komandai ir bijusi izšķiroša loma projekta rezultātu sasniegšanā un efektivitātes nodrošināšana – 

atsevišķu projektu gadījumos to neveiksmes skaidrojamas tieši ar šo iemeslu. Izvērtējuma rezultātā 

sagatavoti ieteikumi ieguldījumu efektivitātes uzlabošanai, piemēram, plašāka sadarbība ar privāto 

sektoru, pārmaiņu vadības piemērošana lielo IKT projektu vadībā. Identificētas arī turpmāko ieguldījumu 
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vajadzības IKT jomā kā, piemēram, “gudro” e-pakalpojumu izstrāde. Identificētās vajadzības ņemamas 

vērā turpmākajā ES fondu atbalsta plānošanā, t.sk. plānošanas periodā pēc 2020. gada. 

EK Vienotā pētniecības centra un EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta 

kopīgās iniciatīvas ietvaros, EK Vienotā pētniecības centra eksperti sadarbībā ar FM un Labklājības 

ministriju (LM) 2018. gada septembrī noslēdza profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides 

izglītības programmu Jauniešu garantijas (JG) ietvaros Latvijā laika posmā no 2014. līdz 2016. gadam 

izvērtējumu. Izvērtējuma mērķis bija identificēt JNI ieguldījumu izvērtēšanai pieejamos un iztrūkstošos 

datus un sadarbību valsts pārvaldes iestāžu vidū datu ieguves nodrošināšanā, noteikt kontrfaktuālo 

ietekmes izvērtēšanas metožu pielietojuma iespējas un ierobežojumus ietekmes novērtēšanai Latvijā, kā 

arī novērtēt atbalsta pasākumu ietekmi uz jauniešu nodarbinātību. Izvērtējuma rezultātā eksperti secina, 

ka jaunieši, kas piedalījās atbalsta pasākumos, ņemot viņus raksturojošās pazīmes, ir sliktākā darba 

meklēšanas situācijā nekā kontrolgrupas jaunieši, kas pamato nepieciešamību jauniešu dalībai 

pasākumos. Tāpat tika secināts, ka nav konstatēta būtiska atbalsta pasākumu ietekme uz nodarbinātību 

laika periodā no viena līdz diviem gadiem un ikmēneša ienākuma līmeni, bet ir konstatēts, ka atsevišķās 

apakšgrupās šī ietekme ir pozitīva un būtiska īstermiņā, proti, vīriešiem ar augstāku izglītības līmeni par 

vidējo un jauniešiem ar dzīvesvietu Rīgā vai citā pilsētā, ir augstāka varbūtība atrast darbu pēc dalības 

programmā. 

2018. gada nogalē tika pabeigts ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu vides 

pasākumu atbalstam noslēguma izvērtējums[4]. Tajā tika vērtēta ES fondu ieguldījumu vides un dabas 

aizsardzības mērķu sasniegšana piecās vides un dabas aizsardzības jomās (ūdenssaimniecība, atkritumu 

apsaimniekošana, pielāgošanās klimata pārmaiņām, t.sk. aizsardzība pret plūdu riskiem, bioloģiskās 

daudzveidības un dabas resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana, vides piesārņojuma risku 

novēršana), t.sk. ES direktīvu izpildē vides un dabas aizsardzības jomā. Faktiskās ietekmes un lietderības 

analīze liecina, ka ES fondu finansētās aktivitātes ir devušas ievērojami lielāku ieguldījumu nacionālo 

vides mērķu sasniegšanā nekā sākotnēji plānots, it īpaši ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības jomā. 

Secināts, ka ES fondu ieguldījums būtiski veicinājis ES direktīvu vides un dabas aizsardzības jomā izpildi. 

Atsevišķas riska zonas direktīvu prasību neizpildē saglabājas vien atkritumu pārstrādes / dalītās vākšanas 

sfērā un ūdenssaimniecības attīstībā lielajās aglomerācijās. Tādēļ šajās jomās turpināmi atbalsta 

pasākumi. 

  

[1] Izvērtēšanas ziņojums pieejams ES fondu vietnē: 

http://www.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/nosleguma-izvertejuma-zinojums-06-07-18.pdf 

[2] Izvērtēšanas ziņojums pieejams ES fondu vietnē: 

http://www.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/nosleeguma-izvertejums-_ieguldijumu-

izvertesana-transporta-nozares-attistiba-2007_2013.pdf 

[3] Izvērtēšanas ziņojums pieejams ES fondu vietnē: 

http://www.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/izvertejuma_zinojums_30jul2018.pdf 
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[4] Izvērtēšanas ziņojums pieejams ES fondu vietnē: http://www.esfondi.lv/upload/izvertejumi/zinojuma-

galda-versija.docx 
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5. ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ – INFORMĀCIJA PAR JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS 

INICIATĪVAS ĪSTENOŠANUMMMM 

 

Jauniešu bezdarba mazināšanai turpinājās divu 2014. gada uzsākto JNI Jauniešu garantijas (JG) 7.2.1. 

specifiskā atbalsta mērķa (SAM) projektu īstenošana ar mērķi veicināt nodarbinātībā, izglītībā un 

apmācībās neiesaistītu jauniešu vecumā no 15 - 29 gadiem iesaisti darba tirgū vai izglītībā. 

Līdz 2018. gada beigām atmaksas projektu īstenotājiem veiktas 57,3 milj. euro jeb 90,8% no JNI (ieskaitot 

atbilstošo ESF finansējuma daļu) pamata piešķīruma (63,1 milj. euro), un iesaistīto jauniešu skaits ir 29 

279 jaunieši jeb 102 % no DP plānotā jauniešu skaita (28,7 tūkst. 2023. gadā). 

2014. - 2018. gadā darba meklēšanas atbalsta pasākumos piedalījušies 137,6 tūkst. jaunieši, t.sk. 

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos 47,1 tūkst. jaunieši, un tika sniegtas 176,8 tūkst. individuālās 

un grupu karjeras konsultācijas. Savukārt ”kvalitatīvajos” atbalsta pasākumos (profesionālā apmācība, 

subsidētā nodarbinātība, pirmā darba pieredze jaunietim u.c.) iesaistīti 29,5 tūkst. jaunieši. 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projekts “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana 

jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” noslēdzās 2018. gada 31. decembrī. Piecu gadu laikā 

projektā noteiktais iznākuma rādītājs – “Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, kuri ir saņēmuši 

atbalstu un uzsākuši dalību apmācību vai nodarbinātības pasākumos” – ir sasniegts par 104,0 % (dalību 

uzsākušas 19 837 unikālas personas no 19 000 plānotajām). Turpmāk atbalsts jauniešiem tiks sniegts citu 

NVA īstenoto atbalsta pasākumu ietvaros vispārējās rindas kārtībā. 

Savukārt iznākuma rādītājs “Ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie)” ir sasniegts 

70 % (4000 no plānotās vērtības 5 700), kas skaidrojams ar faktu, ka jauniešu faktiskais bezdarba periods 

ir samērā īss - 4,8 mēneši (līdz ar to jaunieši nepaspēj kvalificēties ilgstošā bezdarbnieka statusam, ņemot 

vērā, ka jaunietis ir uzskatāms par ilgstošo bezdarbnieku, ja NVA uzskaitē ir bijis vismaz 6 mēnešus – tas 

liecina, ka NVA sniegtais atbalsts ir bijis efektīvs un ļāvis jaunietim ātrāk atgriezties darba tirgū). 

Vienlaicīgi svarīgi uzsvērt, ka jauniešu - ilgstošo bezdarbnieku projekta dalībnieku īpatsvars tieši korelē 

ar kopējo ilgstošo bezdarbnieku īpatsvaru jauniešu – reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā (20% un 18,6% 

attiecīgi). 

No 10 rezultāta rādītājiem projektā pilnā apmērā nav sasniegts viens – “Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki 

un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp 

pašnodarbināti” (sniegums 70,4 %), kas skaidrojams ar īso uzraudzības laiku – statistika liecina, ka 4 

nedēļu laikā pēc dalības (kad jāveic rādītāja uzskaite) darbā iekārtojas vai uzsāk citu ilgtermiņa pasākumu 

19,1 % jauniešu, savukārt ilgākā laika periodā – 62%. Minētajam ir objektīvi iemesli, jo, lai jaunieši 

pilnvērtīgi varētu iesaistīties izglītības programmā vai atrast jaunu darba vietu, ir nepieciešams ilgāks 

periods (kas skaidrojams ar to, ka, piemēram, uzņemšana augstskolās un profesionālās izglītības 

iestādēs  parasti notiek ne biežāk kā divas reizes gadā, savukārt jauna darbinieka atlases process arī 

aizņem vairākus mēnešus (vakances izsludināšana, intervijas u.c. atlases kārtas un tikšanās ar potenciālo 

darba devēju)). Tomēr, neskatoties uz negatīvajām nobīdēm iepriekš minētā rādītāja izpildē, projekta 

mērķis ir sasniegts – projekts ir sekmējis jauniešu pāreju uz nodarbinātību. To apliecina arī SIA 

“Ernst&Young” veiktā noslēguma izvērtējumā “Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma 

Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju 

lietderība, efektivitāte un ietekme” secinātais par projekta pozitīvo ietekmi uz jauniešu spējām iekārtoties 

darbā un uzsākt mācības. 
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Lai veicinātu iznākuma rādītāju sasniegšanu, 2018. gadā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 

projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” 

īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 2019. gada 30. septembrim, nodrošinot 2018. gada septembra 

uzņemšanu mācībām sākotnējās profesionālās izglītības programmās otrā kvalifikācijas līmeņa ieguvei 

viena gada laikā nenodarbinātajiem jauniešiem. Gada laikā rādītāju sniegums projektā ir pieaudzis (piem., 

rādītājs “Izglītībā vai apmācībā neiesaistītās neaktīvās personas” pieaudzis par 22 % un sasniedzis 97 % 

no DP 2023. gadam noteiktās vērtības – t.i., dalību uzsākušas 9 442 unikālas personas), un lielākā daļa 

pārējo sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtību tuvojas vai pārsniedz 100%. 

Ņemot vērā projektā paredzamo finanšu atlikumu (indikatīvi 1,7 milj. euro), kā arī NVA projekta 

noslēguma finanšu atlikumu (indikatīvi 690 tūkst. euro), ir atbalstīts VIAA priekšlikums[1] projekta 

īstenošanas termiņu pagarināt līdz 2021. gada 31. janvārim, kas dod iespēju 2019. gada septembrī veikt 

jauniešu uzņemšanu 1,5-gadīgās profesionālās izglītības programmās, kā arī nodrošināt individuālo pieeju 

izglītības turpināšanai [3]. Vienlaikus izvirzīts mērķis 2019. gada 1. septembra uzņemšanā prioritāri 

iesaistīt tādus NEET mērķa grupas izglītojamos, kuri līdz šim projekta ietvaros nav ieguvuši profesionālo 

kvalifikāciju, sekmējot projekta rādītāju sasniegšanu. 

Pozitīvi atzīmējams fakts, ka 2018. gadā VIAA īstenotais projekts saņēma finālista apbalvojumu EK 

konkursā RegioStars Awards 2018, kura mērķis ir izcelt labās prakses piemērus – projektus ar augstu 

pievienoto vērtību, iedvesmojot arī citas ES dalībvalstis. Projektā piedāvātās īsās mācības ir 

konkurētspējīgas citu, daudz garāku profesionālās izglītības programmu vidū – vairāki JG audzēkņi ir 

sevi izcili parādījuši gan nacionālajos, gan starptautiskajos profesionālās meistarības konkursos 

(SkillsLatvia un WorldSkills). Projekts ir nodrošinājis profesionālās meistarības paraugdemonstrējumus 

un karjeras konsultācijas, kas ir ieinteresējušas un motivējušas jauniešus mācīties, attīstīties un sasniegt 

augstus rezultātus. Pusgadu pēc profesionālās kvalifikācijas ieguves 73% jauniešu strādā, turklāt puse no 

viņiem – projektā iegūtajā profesijā. 

Īstenojot JG atbalsta aktivitātes un uzlabojoties kopējai situācijai darba tirgū, jauniešu bezdarba līmenis 

Latvijā turpina samazināties. Vienlaikus saglabājas nepieciešamība īstenot atbalsta pasākumus jauniešiem 

arī turpmāk, tādējādi palīdzot tiem atgriezties izglītībā vai uzlabojot viņu konkurētspēju darba tirgū. 

Tāpēc 2018. gadā 7.1.1. SAM (atbalsts bezdarbnieku izglītībai) tika pārdalīta daļa 7.2.1.3. SAM 

pasākuma (jauniešu garantijas īstenošana pēc 2018.gada) finansējuma darbību īstenošanai 2019. -2020. 

gadā, lai nodrošinātu jauniešu iesaisti apmācību pasākumos un pasākumā “Darba prasmju attīstība 

nevalstiskajā sektorā”. Savukārt ar nākamajiem DP grozījumiem ir plānots novirzīt atlikušo 7.2.1.3. SAM 

pasākuma finansējuma daļu NVA īstenotajiem pasākumiem, lai jauniešiem arī turpmāk tiktu nodrošināta 

iespēja saņemt atbalstu. 

Detalizētāku informāciju par JG īstenošanas progresu skatīt Labklājības ministrijas informatīvajā 

ziņojumā http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=91076. 

2018. – 2019. gadā Latvijā ir veikti divi nozīmīgi izvērtējumi, kas ļauj saņemt vispusīgu aktīvās darba 

tirgus politikas pasākumu, tostarp JG programmas rezultātu izvērtējumu, un kalpo par papildu avotu 

bezdarbnieku vajadzību un portreta padziļinātai izzināšanai un turpmākai atbalsta pasākumu izstrādei: 
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1) 2017. gadā uzsāktais zinātniskais pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku 

iespējām iekļauties darba tirgū īstenošana, kuru veica Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 

eksperti[4], noslēdzās 2019. gada aprīlī Pētījums aptver NVA īstenoto pasākumu efektivitātes 

izvērtējumu attiecībā uz atsevišķām mērķa grupām pēc dalības NVA pasākumos (tostarp jauniešiem 

vecumā no 15 - 29 gadiem) ar mērķi sniegt rekomendācijas un priekšlikumus aktīvo nodarbinātības 

pasākumu pilnveidei. 

2) 2018. gada septembrī – 2019. gada martā SIA “Ernst&Young” veica noslēguma izvērtējumu “Eiropas 

Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, tostarp garantijas 

jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme”, kurā aptverta 7.2.1.1. SAM 

pasākuma, 7.2.1.2. SAM pasākuma un 8.3.3. SAM īstenošanas analīze. Izvērtējuma galaziņojumā 

secināts, ka kopumā JG atbalsta aktivitātes mērķtiecīgi veicina jauniešu straujāku atgriešanu darba tirgū 

– pozitīva intervences ietekme gada laikā kopš dalības beigu datuma (t.sk. pārtraukšanas datuma) uz darbā 

iekārtojušos vai pašnodarbinātību uzsākušo jauniešu īpatsvaru novērojama gandrīz visās aktivitātēs. 

Vairāk informāciju par šo izvērtējumu skatīt ziņojuma sadaļā “Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva”. 

Izvērtējumi pieejami: 

1) http://www.oecd.org/publications/evaluating-latvia-s-active-labour-market-policies-6037200a-

en.htm; 

2) http://www.esfondi.lv/upload/izvertejumi/nosleguma_izvertejums_jauniesu_garantija.pdf. 

[1] Ministru kabineta 2019. gada 16. aprīļa sēdes protokollēmums Nr. 20 § 32 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471370&mode=mk&date=2019-04-16 

[2] NVA aprēķina šo rādītāju kā attiecību starp jauniešiem, kas piedalījušies pasākumā un jauniešiem, 

kas pabeiguši dalību un iekārtojušies darba sešu mēnešu laikā kopš dalības pabeigšanas. Savukārt VIAA 

veic jauniešu – apmācību dalībnieku aptauju. 

[3] LM plāno virzīt attiecīgu priekšlikumu lēmuma pieņemšanai indikatīvi 2019.gada otrajā ceturksnī. 

[4] 9.2.1.SAM “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar 

riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2.pasākuma “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi 

un monitorings” īstenošanas noteikumi Nr. 386 (07.07.2015.) 
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JAUTĀJUMI, KAS IETEKMĒ PROGRAMMAS DARBĪBAS REZULTĀTUS, UN VEIKTIE 

PASĀKUMI (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 2. PUNKTS) 

 

a) Jautājumi, kas ietekmē programmas darbības rezultātus, un veiktie pasākumi 

 

2018. gadā EK apstiprināja divus DP grozījumus. Latvija bija ierosinājusi izmaiņas snieguma ietvara 

mērķu sasniegšanai, kā arī izmaiņas atsevišķos iznākuma un rezultātu rādītājos jo: 

1) pētniecības jomā SAM pasākumā par praktiskas ievirzes pētījumiem un pasākumā par 

pēcdoktorantūras pētniecības projektu īstenošanu tika konstatēti riski iznākuma rādītāja sasniegšanā, kas 

aptver jaunu pētniecības personāla darba vietu izveidi un jaunu cilvēkresursu piesaisti pētniecībai; 

2) energoefektivitātes jomā valsts ēku un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumos konstatēta 

negatīva tendence kavējumiem un citiem sarežģījumiem, īpaši attiecībā uz iespējamo izmaksu pieauguma 

ietekmi un būvniecības iepirkumu procesu, tādēļ tika ierosināta finanšu mērķa 2018. gadam 

samazināšana, kā arī rādītāju precizēšana apstrādes rūpniecības nozares energoefektivitātes programmā 

sākotnēji nepareizu pieņēmumu dēļ; 

3) nodarbinātība un sociālā iekļaušanas jomā tika ierosināta ES fondu atbalsta termiņa pagarināšana 

jauniešiem JG ietvaros, kā arī finansējuma pārdale; 

4) izglītības jomā bija nepaciešams samazināt finanšu mērķi 2018. gadam, precizēt rādītājus augstākās 

izglītības jomā, NEET, profesionālās izglītības un mūžizglītības atbalsta programmās; mērķa grupas 

paplašināšana NEET un mūžizglītības atbalsta programmās; atbalstāmo darbību paplašināšana augstākās 

izglītības atbalsta programmā; 

5) vides aizsardzība, reģionālā attīstības un IKT jomā bija nepieciešama rādītāju precizēšana IKT atbalsta 

programmā aprēķina metodoloģijas dēļ, kā arī rādītāju precizēšana ūdenssaimniecības (notekūdeņu) 

atbalsta programmā demogrāfijas un pieprasījuma problēmu dēļ, u.c. precizējumi saistībā ar KF finanšu 

sniegumu. 

Vienlaikus jāsecina, ka 2018. gada laikā ir aktualizējušies atsevišķi problēmjautājumi, kas var ietekmēt 

DP tālāko rezultātu sasniegšanu, piemēram, projektu izmaksu sadārdzinājums, kavēšanās ar ES fondu 

lielo projektu ieviešanu un valsts atbalsta jautājumi. 

Pieaugot ekonomikas attīstības tempam, ko ir veicinājusi būvniecības pakāpeniska iziešana no ēnu 

ekonomikas, ir novērots būvniecības cenu pieaugums, kas ES fondu projektos ir vidēji 20-30%. Attiecībā 

uz šo problemātiku galvenie iespējamie iemesli ir: 

1.zemais darbaspēka izmaksu līmenis Latvijā salīdzinājumā ar citām ES valstīm, 

2.zemākās cenas kritērijs iepirkumos, izvēloties lētāku pakalpojumu ar iespēju ietaupīt, 
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3.zemas kvalitātes tehniskie projekti (būvnieki prognozē būvniecības darbības, balstoties uz 2015. un 

2016. gada līdzīgu objektu būvizmaksām), 

4.nepietiekoša pretendentu konkurence (tai skaitā, ierobežotas kvalifikācijas prasības), 

5.ES fondu projektu īstenošanu ierobežojošie projektu termiņi, 

6.noteiktas jomas specifika - ēku būvniecība, t.sk. siltināšana, kā arī 

7.atsevišķas pazīmes par aizliegtām vienošanām būvnieku vidū un ar pasūtītāju (šāds risks tiek apzināts 

projekta iepirkuma pirmspārbaudē un iepirkuma pārbaudē, pamatojoties uz projekta īstenotāja sniegto 

iepirkuma dokumentāciju). 

Tiklīdz SI konstatē izmaksu pieaugumu projektā, tad attiecīgi tiek veikta rūpīga situācijas analīze, t.sk. 

arī no risku vadības viedokļa, un meklēti risinājumi izmaksu pieauguma samazināšanai. Viens no 

veidiem, kā būtu iespējams organizēt veiksmīgu iepirkumu norisi, ir iepirkumu izsludināšana pēc 

aktuālām tāmēm, līdzsvarotas un samērīgas pušu tiesības un pienākumi iepirkumu līgumos, kā arī 

samērīgu saistību izpildes nodrošinājumu piemērošana iepirkumu līgumos. 

Turpinās būtisku jautājumu risināšana, kas attiecas uz satiksmes jomas projektu „Rīgas tramvaja 

infrastruktūras attīstība”, ieviešanas riski projektā „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” un veselības 

jomas projektā “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecība”. 

Vairāk par situāciju lielajos projektos skatīt sadaļā „Lieli projekti”. 

Attiecībā uz valsts atbalsta jautājumiem ES fondu revīzijas iestāde, veicot ES fondu vadības un kontroles 

sistēmas auditu, ir konstatējusi, ka valsts atbalsta (de minimis) piešķiršanas sistēmā ir saskatāms būtisks 

trūkums par tiesiskās noteiktības, tiesiskās paļāvības un vienlīdzīgas attieksmes principiem. Ministru 

kabineta (MK) noteikumos par SAM ieviešanu nav skaidri atrunāts de minimis piešķiršanas brīdis. FM ir 

aicinājusi atbildīgās ministrijas pārskatīt un veikt attiecīgus grozījumus MK noteikumos par SAM 

īstenošanu, skaidri un nepārprotami definējot de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi (lēmuma par atbalsta 

piešķiršanu juridiskais ietvars), kad atbalsta pretendentam ir piešķirtas likumīgās tiesības saņemt atbalstu. 

FM ir lūgusi EK saskaņojumu, ka šāda de minimis atbalsta piešķiršanas pieeja, kurā vispirms tiek 

pieņemts konceptuāls lēmums par plānoto de minimis atbalsta summu un tad ar atsevišķiem lēmumiem 

tiek piešķirts konkrēts de minimis atbalsta apmērs, ir atbilstošs EK regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam Dokuments attiecas 

uz EEZ nosacījumiem. 

 

 



 

 132  

b) Novērtējums par to, vai progress mērķu izpildē ir pietiekams, lai nodrošinātu to sasniegšanu, attiecīgā 

gadījumā norādot visas koriģējošās darbības, kas veiktas vai plānotas. 

 

2019. gada jūnijā ar kārtējā maksājuma pieteikuma iesniegšanu EK ir pārsniegts ES fondu maksājumu 

pieteikumu mērķis 2018. gadam – Latvija ir deklarējusi EK izdevumus par investīcijām ar ES fondu 

atbalstu 1 464,7 milj. euro. Tādējādi ir garantēta ne tikai DP ES saistību saglabāšana “n+3” nosacījuma 

izpildes rezultātā, bet arī izpildīti 100% no 2019. gada “n+3” mērķa – 1 090,0 milj. euro. Atbilstoši šī 

brīža investīciju tempiem un aktuālajām prognozēm turpmākajos gados FM nekonstatē risku zaudēt daļu 

ES fondu piešķīruma par ikgadējā mērķa nesasniegšanu. Ņemot vērā ES fondu investīciju pietiekamo 

tempu DP noteikto ikgadējo finanšu mērķu sasniegšanai, kā arī, lai mazinātu spiedienu uz īpaši 

būvniecības izmaksu pieaugumu kādā konkrētā gadā dēļ iepirkumu un darbu intensitātes, būvniecības 

iepirkumi un lēmumi par rezultātiem nebūtu steidzināmi. 

Kopumā līdzšinējais progress neapdraud darbības programmas noteiktos 2023. gada iznākuma, rezultātu 

un finanšu rādītāju sasniegšanu. Sadaļā “Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana” ir 

aprakstīta detalizētāka informācija par progresu katrā prioritārajā virzienā. Vienlaikus ir jāturpina rūpīgs 

darbs pie joprojām plānoto projektu apstiprināšanas un esošo projektu veiksmīgas īstenošanas, t.sk. ņemot 

vērā noteiktos finanšu disciplīnas pasākumus, nepieciešamības gadījumā veicot proaktīvas darbības un 

nodrošinot atbilstošu rīcību, ja ikmēneša nacionālajos uzraudzības plānos konstatētas būtiskas novirzes, 

kas var ietekmēt 2023. gada mērķa izpildi. 

 

 

7. KOPSAVILKUMS SABIEDRĪBAI 

 

Plašai sabiedrībai paredzēts ikgadējā īstenošanas ziņojuma satura kopsavilkumu pievienots pielikumā. 
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8. ZIŅOJUMS PAR FINANŠU INSTRUMENTU ĪSTENOŠANU 

 

I. Tās programmas un prioritātes vai pasākuma identifikācija, no kuras tiek nodrošināts no ESI 

fondiem piešķirtais atbalsts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta a) apakšpunkts) 

1. Prioritārie virzieni vai pasākumi, kas atbalsta finanšu instrumentu, tostarp fondu fondu, saskaņā 

ar ESI fondu programmu. 

1.1. Prioritārais virziens, kas atbalsta finanšu instrumentu 

saskaņā ar ESI fondu programmu  

3 - Mazo un vidējo komersantu  

konkurētspēja 

2. Tā ESI fonda(-u) nosaukums, kas atbalsta finanšu 

instrumentu saskaņā ar prioritāro virzienu vai pasākumu 

ERAF 

3. Tematiskais(-ie) mērķis(-i), kas minēts(-i) Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 9. panta pirmajā daļā un ko atbalsta ar 

finanšu instrumentu 

03 - Uzlabot mazo un vidējo 

uzņēmumu, kā arī lauksaimniecības 

nozares (attiecībā uz ELFLA) un 

zivsaimniecības un akvakultūras 

nozares (attiecībā uz EJZF) 

konkurētspēju 

3.1. ESI Fondu summas, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumos no individuālā tematiskā mērķa, kas 

izvēlēts 3. laukā (pēc izvēles) 

 

4. Citas ESI fondu programmas, kas nodrošina ieguldījumus finanšu instrumentā 

4.1. CCI numurs katrai no pārējām ESI fonda programmām, 

kuras nodrošina ieguldījumus finanšu instrumentā 

 

30. Ex-ante novērtējuma pabeigšanas datums 2015.30.4 

31. To struktūru atlase, kuras īsteno finanšu instrumentu 

31.1. Vai atlases vai izraudzīšanās process jau ir sākts Jā 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Altum Fondu fonds 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta 

(valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

7. Īstenošanas kārtība 

7.1. Savienības līmenī izveidoti finanšu instrumenti, ko tieši 

vai netieši pārvalda Komisija, kā norādīts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kurus 

atbalsta ar ESI fondu programmas ieguldījumiem. 

Nr. 

7.1.1. Savienības līmeņa finanšu instrumenta nosaukums  

7.2. Valsts, reģionālā, starptautiskā vai pārrobežu līmenī 

izveidots finanšu instruments, ko pārvalda vadošā iestāde vai 

kas ir vadošās iestādes pārziņā, kuri ir minēti 38. panta 

1. punkta b) apakšpunktā un kurus atbalsta ar ESI fondu 

programmas ieguldījumiem saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktiem. 

Īstenošanas pilnvarojums 

7.3. Finanšu instruments, kas minēts 38. panta 1. punkta c) 

apakšpunktā un kurā vadošās iestādes (VI) sniegts finanšu 

ieguldījums apvienots ar EIB finanšu produktiem Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda ietvaros saskaņā ar 39.a pantu 

 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonds 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 

38. panta 4. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu 

Atsevišķs finanšu bloks 
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instrumentiem): fiduciārais konts, kas atvērts uz īstenošanas 

struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai finanšu 

instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa 

finanšu iestādē. 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai 

jaunizveidotas juridiskās personas, kas paredzētas finanšu 

instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai uzticēta 

īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas 

pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām) 

Valstij piederoša banka vai iestāde 

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu 

instrumentu 

AS "Attīstības finanšu institūcija 

Altum" 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases 

procedūra: publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršana; cita procedūra 

Starpadministratīvā sadarbība 

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu 

struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar 

struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

2016.8.6 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas 

saistības finansēšanas nolīgumā (EUR) 

184 610 230,27 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 93 259 527,28 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 93 259 527,28 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta 

finanšu instrumentā (EUR) 

54 858 545,46 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 46 629 763,64 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 46 629 763,64 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 8 228 781,82 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma 

kopsumma (EUR) 

0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma 

kopsumma (EUR) 

8 228 781,82 
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16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta 

finanšu instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) 

ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas 

samaksāta no programmas ieguldījumiem (EUR) 

959 959,32 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 959 959,32 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 0,00 

21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu 

instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 

10. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu 

instruments joprojām darbojās 

Jā 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, 

norādīt likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu 

maksājumiem finanšu instrumentā (EUR) 

5 312,88 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas 

atpakaļ finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no 

ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai 

privātā sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus 

ekonomikas principu un nodrošina ekvivalentus resursus 

atbalsta piešķiršanai finanšu instrumentam no ESI fondiem vai 

kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās 

pārvaldības izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības 

maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, 

kuri izriet no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, 

neraugoties uz aktīvu finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic 

struktūras, kas īsteno finanšu instrumentus (EUR) 

 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par 

ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas 

īsteno finanšu instrumentu (EUR) 

91 350 702,99 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas 

saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu 

instrumentu (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) 

apakšpunktā minētajiem instrumentiem) (EUR) 
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38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu 

kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

8 228 781,82 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 8 228 781,82 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts 

galasaņēmējam (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) 

apakšpunktā minētajiem instrumentiem) (EUR) 

 

 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Aizdevumu garantijas 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts 

un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst 

standarta noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta 

instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Nr. 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti 

mikrouzņēmumiem) saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Jā 

9.0.4. Pašu kapitāls Nr. 

9.0.5. Kvazikapitāls Nr. 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  

9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 

4. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): 

fiduciārais konts, kas atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās 

iestādes vārdā, vai finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa 

finansējuma daļa finanšu iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas 

juridiskās personas, kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) 

struktūra, kurai uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā 

Valstij piederoša banka vai 

iestāde 
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veic īstenošanas pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai 

garantijām) 

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu AS "Attīstības finanšu 

institūcija Altum" 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: 

publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra 

Starpadministratīvā sadarbība 

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, 

kas īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

2016.8.6 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

38 263 114,86 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 38 263 114,86 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 38 263 114,86 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

15 500 000,00 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 15 500 000,00 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 15 500 000,00 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma 

(EUR) 

0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

840 119,25 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 389 083,37 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 451 035,88 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma 

ziņojumu) (EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām 

investīcijām galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

42. panta 3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 
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21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas 

tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 

fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments Garantijas 

22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments Garantija 

24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

šajos aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu 

produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR) 

69 232 582,75 

24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 69 232 582,75 

25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta 

galasaņēmējiem, izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu 

kapitālu vai citus produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas 

saistības galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) 

(EUR). 

14 053 854,79 

25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 14 053 854,79 

25.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 14 053 854,79 

25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

25.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

25.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma 

(EUR) 

0,00 

25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma 

(EUR) 

0,00 

26. To aizdevumu kopējā vērtība, kas faktiski izmaksāti 

galasaņēmējiem saistībā ar noslēgtajiem garantijas līgumiem (EUR) 

107 115 815,58 

26.1. Ar MVU izveidotā jaunā aizņēmuma finansējuma kopējā vērtība 

(KNR 39. panta 10. punkta b) apakšpunkts) 

 

27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu 

finanšu produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa 

produktiem) 

415 

28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem) 

410 

29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu 

produktu 

307 

29.1. no tiem – lielie uzņēmumi 0 

29.2. no tiem – MVU 307 

29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi 82 

29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas 0 

29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji 0 

29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts  

33. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopējais skaits vai tādu 

garantiju kopējais skaits, kuras sniegtas un pieprasītas aizdevuma 

neatmaksāšanas gadījumā. 

3 
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34. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopsumma (EUR) vai 

kopsumma, par ko uzņemtas saistības attiecībā uz garantijām, kas 

sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā (EUR). 

918 608,28 

39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu 

39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, 

atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem). 

8,90 

39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai 

cita veida finanšu produktu (pa produktiem).  

7,52 

39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa 

produktiem) (izvēles) 

 

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

Jā 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

1 719,30 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 0,00 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 1 719,30 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā 

sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas 

principu un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai 

finanšu instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas 

galasaņēmēju līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības 

izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri 

izriet no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties uz 

aktīvu finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno 

finanšu instrumentus (EUR) 

 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 
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38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko 

uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu (EUR) 

0,00 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

0,00 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts 

galasaņēmējam (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā 

minētajiem instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi ieguldījumi: to 

uzņēmumu skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 114,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu 

rādītāja mērķa vērtību 

307,00 

 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Mikro aizdevumi un starta 

aizdevumi 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts 

un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst 

standarta noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta 

instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Jā 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti 

mikrouzņēmumiem) saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Jā 

9.0.3. Garantijas Nr. 

9.0.4. Pašu kapitāls Nr. 

9.0.5. Kvazikapitāls Nr. 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  
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9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 

4. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): 

fiduciārais konts, kas atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās 

iestādes vārdā, vai finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa 

finansējuma daļa finanšu iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas 

juridiskās personas, kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) 

struktūra, kurai uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā 

veic īstenošanas pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai 

garantijām) 

Valstij piederoša banka vai 

iestāde 

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu AS "Attīstības finanšu 

institūcija Altum" 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: 

publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra 

Starpadministratīvā sadarbība 

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, 

kas īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

2016.8.6 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

26 997 579,51 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 3 997 579,51 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 3 997 579,51 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

10 857 157,84 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 2 637 157,84 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 2 637 157,84 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 8 220 000,00 
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15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma 

(EUR) 

0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 8 220 000,00 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

907 795,31 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 403 875,06 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 503 920,25 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma 

ziņojumu) (EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām 

investīcijām galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

42. panta 3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas 

tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 

fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments Mikrokredīti 

22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments Aizdevums 

24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

šajos aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu 

produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR) 

1 598 880,19 

24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 319 776,04 

25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta 

galasaņēmējiem, izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu 

kapitālu vai citus produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas 

saistības galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) 

(EUR). 

1 542 631,44 

25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 308 525,97 

25.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 308 525,97 

25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

25.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

25.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma 

(EUR) 

0,00 

25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma 

(EUR) 

1 234 105,47 

27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu 

finanšu produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa 

produktiem) 

120 
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28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem) 

118 

29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu 

produktu 

114 

29.1. no tiem – lielie uzņēmumi 0 

29.2. no tiem – MVU 114 

29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi 106 

29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas 0 

29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji 0 

29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts  

33. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopējais skaits vai tādu 

garantiju kopējais skaits, kuras sniegtas un pieprasītas aizdevuma 

neatmaksāšanas gadījumā. 

1 

34. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopsumma (EUR) vai 

kopsumma, par ko uzņemtas saistības attiecībā uz garantijām, kas 

sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā (EUR). 

15 544,32 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.3. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), kas 

mobilizēti galasaņēmēju līmenī (EUR) 

1 234 105,47 

38.3.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.3.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 1 234 105,47 

38.3A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas mobilizēts galasaņēmēja 

līmenī (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu 

39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, 

atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem). 

7,37 

39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai 

cita veida finanšu produktu (pa produktiem).  

4,41 

39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa 

produktiem) (izvēles) 

 

22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments Starta aizdevumi 

22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments Aizdevums 

24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

šajos aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu 

produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR) 

10 160 885,29 

24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 2 540 221,32 

25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta 

galasaņēmējiem, izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu 

kapitālu vai citus produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas 

saistības galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) 

(EUR). 

9 030 964,05 

25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 2 257 741,14 

25.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 2 257 741,14 

25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

25.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 
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25.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma 

(EUR) 

0,00 

25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma 

(EUR) 

6 773 222,91 

27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu 

finanšu produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa 

produktiem) 

416 

28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem) 

398 

29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu 

produktu 

380 

29.1. no tiem – lielie uzņēmumi 0 

29.2. no tiem – MVU 380 

29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi 365 

29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas 0 

29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji 0 

29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts  

33. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopējais skaits vai tādu 

garantiju kopējais skaits, kuras sniegtas un pieprasītas aizdevuma 

neatmaksāšanas gadījumā. 

9 

34. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopsumma (EUR) vai 

kopsumma, par ko uzņemtas saistības attiecībā uz garantijām, kas 

sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā (EUR). 

92 730,22 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.3. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), kas 

mobilizēti galasaņēmēju līmenī (EUR) 

6 773 222,91 

38.3.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.3.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 6 773 222,91 

38.3A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas mobilizēts galasaņēmēja 

līmenī (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

0,00 

39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu 

39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, 

atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem). 

7,37 

39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai 

cita veida finanšu produktu (pa produktiem).  

3,61 

39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa 

produktiem) (izvēles) 

 

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

Jā 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 
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VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

156 598,78 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 148 931,65 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 7 667,13 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā 

sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas 

principu un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai 

finanšu instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas 

galasaņēmēju līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības 

izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri 

izriet no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties uz 

aktīvu finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno 

finanšu instrumentus (EUR) 

0,00 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko 

uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu (EUR) 

23 000 000,00 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

8 220 000,00 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 8 220 000,00 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts 

galasaņēmējam (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā 

minētajiem instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi ieguldījumi: to 

uzņēmumu skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 185,00 
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41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu 

rādītāja mērķa vērtību 

494,00 

 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Paralēlie aizdevumi 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts 

un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst 

standarta noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta 

instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Jā 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti 

mikrouzņēmumiem) saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Nr. 

9.0.4. Pašu kapitāls Nr. 

9.0.5. Kvazikapitāls Nr. 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  

9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 

4. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): 

fiduciārais konts, kas atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās 

iestādes vārdā, vai finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa 

finansējuma daļa finanšu iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas 

juridiskās personas, kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) 

struktūra, kurai uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā 

veic īstenošanas pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai 

garantijām) 

Valstij piederoša banka vai 

iestāde 

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu AS "Attīstības finanšu 

institūcija Altum" 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 
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12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: 

publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra 

Starpadministratīvā sadarbība 

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, 

kas īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

2016.25.10 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

14 999 535,90 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 5 798 832,91 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 5 798 832,91 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

6 103 445,60 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 2 360 001,00 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 2 360 001,00 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 3 743 444,60 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma 

(EUR) 

0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 3 743 444,60 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

361 814,89 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 279 952,66 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 81 862,23 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma 

ziņojumu) (EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām 

investīcijām galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

42. panta 3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas 

tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 
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fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments Paralēlie aizdevumi 

22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments Aizdevums 

24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

šajos aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu 

produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR) 

10 995 922,00 

24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 4 251 760,16 

25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta 

galasaņēmējiem, izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu 

kapitālu vai citus produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas 

saistības galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) 

(EUR). 

2 678 389,51 

25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 1 035 644,86 

25.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 1 035 644,86 

25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

25.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

25.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma 

(EUR) 

0,00 

25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma 

(EUR) 

1 642 744,65 

27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu 

finanšu produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa 

produktiem) 

16 

28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem) 

10 

29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu 

produktu 

10 

29.1. no tiem – lielie uzņēmumi 0 

29.2. no tiem – MVU 10 

29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi 4 

29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas 0 

29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji 0 

29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts  

33. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopējais skaits vai tādu 

garantiju kopējais skaits, kuras sniegtas un pieprasītas aizdevuma 

neatmaksāšanas gadījumā. 

1 

34. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopsumma (EUR) vai 

kopsumma, par ko uzņemtas saistības attiecībā uz garantijām, kas 

sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā (EUR). 

99 613,46 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.3. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), kas 

mobilizēti galasaņēmēju līmenī (EUR) 

1 642 744,65 

38.3.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.3.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 1 642 744,65 

38.3A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas mobilizēts galasaņēmēja 

līmenī (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 
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39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu 

39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, 

atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem). 

4,29 

39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai 

cita veida finanšu produktu (pa produktiem).  

2,37 

39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa 

produktiem) (izvēles) 

 

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

Jā 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

20 844,13 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 3 526,99 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 17 317,14 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā 

sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas 

principu un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai 

finanšu instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas 

galasaņēmēju līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības 

izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri 

izriet no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties uz 

aktīvu finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno 

finanšu instrumentus (EUR) 

 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko 

uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu (EUR) 

9 200 702,99 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 
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(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

3 743 444,60 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 3 743 444,60 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts 

galasaņēmējam (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā 

minētajiem instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi ieguldījumi: to 

uzņēmumu skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 12,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu 

rādītāja mērķa vērtību 

10,00 

 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Riska kapitāls FlyCap 

Mezzanine Fund II 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un 

pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta 

noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Nr. 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) 

saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Nr. 

9.0.4. Pašu kapitāls Jā 

9.0.5. Kvazikapitāls Jā 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  

9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 4. punkta 

b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas 

atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai 

Atsevišķs finanšu bloks 
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finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu 

iestādē. 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, 

kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai 

uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas 

pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām) 

Pastāvoša vai jaunizveidota 

juridiska persona  

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu FlyCap Mezzanine Fund II 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

 

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra 

Izvēlēšanās saskaņā ar 

publiskā iepirkuma 

direktīvas noteikumiem  

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu 

2018.15.10 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

25 000 000,00 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 7 500 000,00 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 7 500 000,00 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

0,00 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 0,00 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 0,00 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

0,00 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 0,00 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 0,00 
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18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma 

ziņojumu) (EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām 

galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 

3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai 

uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 

fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

Jā 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

0,00 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 0,00 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 0,00 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā 

sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu 

un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu 

instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju 

līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības 

izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri izriet 

no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties uz aktīvu 

finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno finanšu 

instrumentus (EUR) 

0,00 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 
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38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko 

uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu 

instrumentu (EUR) 

17 500 000,00 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

0,00 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts galasaņēmējam 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi 

ieguldījumi: to uzņēmumu 

skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 8,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu rādītāja 

mērķa vērtību 

0,00 

 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Riska kapitāls INEC 1 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un 

pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta 

noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Nr. 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) 

saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Nr. 

9.0.4. Pašu kapitāls Jā 

9.0.5. Kvazikapitāls Jā 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  
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9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 4. punkta 

b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas 

atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai 

finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu 

iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, 

kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai uzticēta 

īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas pienākumus 

(tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām) 

Pastāvoša vai jaunizveidota 

juridiska persona  

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu INEC 1 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra 

Izvēlēšanās saskaņā ar 

publiskā iepirkuma 

direktīvas noteikumiem  

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu 

2018.7.3 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

14 000 000,00 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 4 100 000,00 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 4 100 000,00 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

1 071 711,40 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 803 783,55 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 803 783,55 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 267 927,85 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 0,00 
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15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 267 927,85 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

54 533,55 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 0,00 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 54 533,55 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) 

(EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām 

galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 3. punktu 

(attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai 

uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 

fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments Riska kapitāla ieguldījums 

22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments Pašu kapitāls 

24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības šajos 

aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu 

produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR) 

2 025 000,00 

24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 1 518 750,00 

25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta galasaņēmējiem, 

izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu kapitālu vai citus 

produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas saistības 

galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) (EUR). 

999 000,00 

25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 749 250,00 

25.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 749 250,00 

25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

25.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

25.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 249 750,00 

27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa produktiem) 

1 

28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem) 

1 

29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu 

produktu 

1 

29.1. no tiem – lielie uzņēmumi 0 

29.2. no tiem – MVU 1 

29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi 0 
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29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas 0 

29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji 0 

29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts  

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.3. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), kas mobilizēti 

galasaņēmēju līmenī (EUR) 

249 750,00 

38.3.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.3.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 249 750,00 

38.3A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas mobilizēts galasaņēmēja 

līmenī (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu 

39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, 

atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem). 

1,69 

39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita 

veida finanšu produktu (pa produktiem).  

1,31 

39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa 

produktiem) (izvēles) 

 

40. Investīciju un līdzdalības vērtība pašu kapitālā (EUR)  

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

0,00 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 0,00 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 0,00 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā 

sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu 

un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu 

instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju 

līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības 

izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri izriet 

0,00 
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no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties uz aktīvu 

finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno finanšu 

instrumentus (EUR) 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko uzņemtas 

saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu 

instrumentu (EUR) 

9 900 000,00 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

267 927,85 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 267 927,85 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts galasaņēmējam 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi 

ieguldījumi: to uzņēmumu 

skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 8,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu rādītāja 

mērķa vērtību 

1,00 

 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Riska kapitāls INEC 2 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un 

pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta 

noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Nr. 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) 

saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Nr. 

9.0.4. Pašu kapitāls Jā 
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9.0.5. Kvazikapitāls Jā 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  

9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 4. punkta 

b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas 

atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai 

finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu 

iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, 

kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai uzticēta 

īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas pienākumus 

(tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām) 

Pastāvoša vai jaunizveidota 

juridiska persona  

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu INEC 2 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra 

Izvēlēšanās saskaņā ar 

publiskā iepirkuma 

direktīvas noteikumiem  

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu 

2018.7.3 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

5 000 000,00 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 4 500 000,00 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 4 500 000,00 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

52 265,86 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 47 039,27 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 47 039,27 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 
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15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 5 226,59 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 5 226,59 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

47 039,27 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 0,00 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 47 039,27 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) 

(EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām 

galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 3. punktu 

(attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai 

uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 

fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

0,00 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 0,00 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 0,00 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā 

sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu 

un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu 

0,00 
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instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju 

līmenī (EUR) 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības 

izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri izriet 

no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties uz aktīvu 

finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno finanšu 

instrumentus (EUR) 

0,00 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko uzņemtas 

saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu 

instrumentu (EUR) 

500 000,00 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

5 226,59 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 5 226,59 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts galasaņēmējam 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi 

ieguldījumi: to uzņēmumu 

skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 10,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu rādītāja 

mērķa vērtību 

0,00 

 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Riska kapitāls 

Imprimatur Seed Fund 2 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un 

pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta 

noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”. 

Pielāgots 
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9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Nr. 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) 

saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Nr. 

9.0.4. Pašu kapitāls Jā 

9.0.5. Kvazikapitāls Jā 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  

9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 4. punkta 

b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas 

atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai 

finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu 

iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, 

kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai uzticēta 

īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas pienākumus 

(tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām) 

Pastāvoša vai jaunizveidota 

juridiska persona  

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu Imprimatur Seed Fund 2 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra 

Izvēlēšanās saskaņā ar 

publiskā iepirkuma 

direktīvas noteikumiem  

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu 

2018.7.3 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

5 000 000,00 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 4 500 000,00 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 4 500 000,00 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 
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14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

0,00 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 0,00 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 0,00 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

0,00 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 0,00 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 0,00 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) 

(EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām 

galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 3. punktu 

(attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai 

uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 

fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

0,00 
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36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 0,00 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 0,00 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā 

sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu 

un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu 

instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju 

līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības 

izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri izriet 

no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties uz aktīvu 

finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno finanšu 

instrumentus (EUR) 

0,00 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko uzņemtas 

saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu 

instrumentu (EUR) 

500 000,00 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

0,00 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts galasaņēmējam 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi 

ieguldījumi: to uzņēmumu 

skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 10,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu rādītāja 

mērķa vērtību 

0,00 

 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Riska kapitāls Imprimatur 

Venture Fund 2 
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6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un 

pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta 

noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Nr. 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) 

saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Nr. 

9.0.4. Pašu kapitāls Jā 

9.0.5. Kvazikapitāls Jā 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  

9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 4. punkta 

b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas 

atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai 

finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu 

iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, 

kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai 

uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas 

pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām) 

Pastāvoša vai jaunizveidota 

juridiska persona  

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu Imprimatur Venture Fund 2 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra 

Izvēlēšanās saskaņā ar 

publiskā iepirkuma 

direktīvas noteikumiem  

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu 

2018.7.3 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 



 

 165  

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

14 000 000,00 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 4 100 000,00 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 4 100 000,00 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

0,00 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 0,00 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 0,00 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

0,00 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 0,00 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 0,00 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma 

ziņojumu) (EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām 

galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 

3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai 

uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 

fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 
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44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

0,00 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 0,00 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 0,00 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā 

sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu 

un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu 

instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju 

līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības 

izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri izriet 

no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties uz aktīvu 

finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno finanšu 

instrumentus (EUR) 

0,00 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko 

uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu 

instrumentu (EUR) 

9 900 000,00 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

0,00 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts galasaņēmējam 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi 

ieguldījumi: to uzņēmumu 

skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 8,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu rādītāja 

mērķa vērtību 

0,00 
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II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Riska kapitāls Izaugsmes 

kapitāls ZGI-4 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un 

pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta 

noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Nr. 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) 

saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Nr. 

9.0.4. Pašu kapitāls Jā 

9.0.5. Kvazikapitāls Jā 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  

9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 4. punkta 

b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas 

atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai 

finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu 

iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, 

kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai 

uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas 

pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām) 

Pastāvoša vai jaunizveidota 

juridiska persona  

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu ZGI-4 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra 

Izvēlēšanās saskaņā ar 

publiskā iepirkuma 

direktīvas noteikumiem  

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas 

īsteno finanšu instrumentu 
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13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu 

2017.16.11 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

25 000 000,00 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 7 500 000,00 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 7 500 000,00 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

369 307,93 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 221 584,76 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 221 584,76 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 147 723,17 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 147 723,17 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

221 584,76 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 0,00 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 221 584,76 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma 

ziņojumu) (EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām 

galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 

3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai 

uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 

fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 
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32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

Jā 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

0,00 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 0,00 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 0,00 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā 

sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu 

un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu 

instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju 

līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības 

izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri izriet 

no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties uz aktīvu 

finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno finanšu 

instrumentus (EUR) 

0,00 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko 

uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu 

instrumentu (EUR) 

17 500 000,00 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

147 723,17 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 147 723,17 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts galasaņēmējam 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi 

ieguldījumi: to uzņēmumu 
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skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 8,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu rādītāja 

mērķa vērtību 

0,00 

 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Tehnoloģiju akselerators 

Buildit Latvia Pre-Seed 

Fund 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un 

pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta 

noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Nr. 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) 

saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Nr. 

9.0.4. Pašu kapitāls Jā 

9.0.5. Kvazikapitāls Jā 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  

9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 4. punkta 

b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas 

atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai 

finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu 

iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. 

panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, kas 

paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai uzticēta 

īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas pienākumus 

(tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām) 

Pastāvoša vai jaunizveidota 

juridiska persona  
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11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu Buildit Latvia Pre-Seed 

Fund 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra 

Izvēlēšanās saskaņā ar 

publiskā iepirkuma 

direktīvas noteikumiem  

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu 

2017.27.11 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

3 200 000,00 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 3 200 000,00 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 3 200 000,00 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

503 464,61 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 503 463,61 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 503 463,61 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 1,00 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 1,00 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

293 172,61 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 0,00 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 293 172,61 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) 

(EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām 

galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 3. punktu 

(attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 
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21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai 

uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 

fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments Riska kapitāla ieguldījums 

22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments Pašu kapitāls 

24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības šajos 

aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu produktu 

nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR) 

210 291,00 

24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 210 291,00 

25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta galasaņēmējiem, 

izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu kapitālu vai citus 

produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas saistības 

galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) (EUR). 

210 291,00 

25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 210 291,00 

25.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 210 291,00 

25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

25.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

25.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa produktiem) 

7 

28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem) 

7 

29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu 

produktu 

7 

29.1. no tiem – lielie uzņēmumi 0 

29.2. no tiem – MVU 7 

29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi 0 

29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas 0 

29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji 0 

29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts  

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.3. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), kas mobilizēti 

galasaņēmēju līmenī (EUR) 

0,00 

38.3.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.3.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.3A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas mobilizēts galasaņēmēja 

līmenī (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu 

39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, 

atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem). 

0,87 
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39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita 

veida finanšu produktu (pa produktiem).  

0,63 

39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa 

produktiem) (izvēles) 

 

40. Investīciju un līdzdalības vērtība pašu kapitālā (EUR)  

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

Jā 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

0,00 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 0,00 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 0,00 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā sektora 

investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu un 

nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu instrumentam 

no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības 

izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu instrumentam 

piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri izriet no negatīviem 

procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties uz aktīvu finanšu līdzekļu 

pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno finanšu instrumentus (EUR) 

 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko uzņemtas 

saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(EUR) 

0,00 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu (attiecas 

tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem instrumentiem) 

(EUR) 

 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

1,00 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 
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38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 1,00 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts galasaņēmējam 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi 

ieguldījumi: to uzņēmumu 

skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas 

nav dotācijas. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 24,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu rādītāja 

mērķa vērtību 

7,00 

 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Tehnoloģiju akselerators 

Buildit Latvia Seed Fund 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un 

pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta 

noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Nr. 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) 

saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Nr. 

9.0.4. Pašu kapitāls Jā 

9.0.5. Kvazikapitāls Jā 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  

9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 4. punkta 

b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas 

atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai 

finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu 

iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 
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un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, 

kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai uzticēta 

īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas pienākumus 

(tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām) 

Pastāvoša vai jaunizveidota 

juridiska persona  

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu Buildit Latvia Seed Fund 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra 

Izvēlēšanās saskaņā ar 

publiskā iepirkuma 

direktīvas noteikumiem  

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu 

2017.27.11 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

2 250 000,00 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 1 133 333,00 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 1 133 333,00 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

43 767,14 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 35 013,71 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 35 013,71 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 8 753,43 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 8 753,43 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

35 013,71 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 0,00 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 35 013,71 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) 

(EUR) 
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19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām 

galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 3. punktu 

(attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai 

uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 

fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

Jā 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

0,00 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 0,00 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 0,00 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā 

sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu 

un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu 

instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju 

līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības 

izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri izriet 

no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties uz aktīvu 

finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno finanšu 

instrumentus (EUR) 

 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 
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38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko uzņemtas 

saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu 

instrumentu (EUR) 

1 116 667,00 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

8 753,43 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 8 753,43 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts galasaņēmējam 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi 

ieguldījumi: to uzņēmumu 

skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 24,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu rādītāja 

mērķa vērtību 

0,00 

 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Tehnoloģiju akselerators 

Commercialization Reactor 

Pre-seed Fund 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts 

un pilsētas nosaukums) 

 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst 

standarta noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta 

instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Nr. 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti 

mikrouzņēmumiem) saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Nr. 

9.0.4. Pašu kapitāls Jā 

9.0.5. Kvazikapitāls Jā 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  
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9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 

4. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): 

fiduciārais konts, kas atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un 

vadošās iestādes vārdā, vai finanšu instrumenti, kas izveidoti kā 

atsevišķa finansējuma daļa finanšu iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas 

juridiskās personas, kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) 

struktūra, kurai uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā 

veic īstenošanas pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai 

garantijām) 

Pastāvoša vai jaunizveidota 

juridiska persona  

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu Comercialization Reactor Pre-

seed Fund 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: 

publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita 

procedūra 

Izvēlēšanās saskaņā ar publiskā 

iepirkuma direktīvas 

noteikumiem  

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, 

kas īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

2018.26.1 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

3 200 000,00 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 3 200 000,00 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 3 200 000,00 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

267 261,27 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 267 260,27 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 267 260,27 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 
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15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 1,00 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma 

(EUR) 

0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 1,00 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

197 260,27 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 0,00 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 197 260,27 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma 

ziņojumu) (EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām 

investīcijām galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

42. panta 3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas 

tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 

fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments Riska kapitāla ieguldījums 

22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments Pašu kapitāls 

24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

šajos aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu 

finanšu produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR) 

350 000,00 

24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 350 000,00 

25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta 

galasaņēmējiem, izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu 

kapitālu vai citus produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko 

uzņemtas saistības galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa 

produktiem) (EUR). 

68 910,00 

25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 68 910,00 

25.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 68 910,00 

25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

25.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

25.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma 

(EUR) 

0,00 

25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma 

(EUR) 

0,00 

27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu 

finanšu produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa 

produktiem) 

7 



 

 180  

28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem) 

7 

29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu 

produktu 

7 

29.1. no tiem – lielie uzņēmumi 0 

29.2. no tiem – MVU 7 

29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi 0 

29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas 0 

29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji 0 

29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts  

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.3. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), kas 

mobilizēti galasaņēmēju līmenī (EUR) 

0,00 

38.3.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.3.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.3A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas mobilizēts 

galasaņēmēja līmenī (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) 

apakšpunktā minētajiem instrumentiem) (EUR) 

 

39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu 

39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, 

atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem). 

0,87 

39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai 

cita veida finanšu produktu (pa produktiem).  

0,57 

39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa 

produktiem) (izvēles) 

 

40. Investīciju un līdzdalības vērtība pašu kapitālā (EUR)  

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

0,00 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 0,00 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 0,00 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā 

sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas 

0,00 
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principu un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai 

finanšu instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas 

galasaņēmēju līmenī (EUR) 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās 

pārvaldības izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas 

(EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri 

izriet no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties 

uz aktīvu finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno 

finanšu instrumentus (EUR) 

0,00 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko 

uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu (EUR) 

0,00 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

1,00 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 1,00 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts 

galasaņēmējam (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā 

minētajiem instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi ieguldījumi: to 

uzņēmumu skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 24,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu 

rādītāja mērķa vērtību 

7,00 

 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Tehnoloģiju akselerātors 

Commercialization Reactor 

Seed Fund 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts 

un pilsētas nosaukums) 

 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 
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8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst 

standarta noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta 

instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Nr. 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti 

mikrouzņēmumiem) saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Nr. 

9.0.4. Pašu kapitāls Jā 

9.0.5. Kvazikapitāls Jā 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  

9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 

4. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): 

fiduciārais konts, kas atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un 

vadošās iestādes vārdā, vai finanšu instrumenti, kas izveidoti kā 

atsevišķa finansējuma daļa finanšu iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas 

juridiskās personas, kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  

b) struktūra, kurai uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā 

veidā veic īstenošanas pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem 

vai garantijām) 

Pastāvoša vai jaunizveidota 

juridiska persona  

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu Commercialization Reactor Seed 

Fund 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: 

publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita 

procedūra 

Izvēlēšanās saskaņā ar publiskā 

iepirkuma direktīvas 

noteikumiem  

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, 

kas īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

2018.26.1 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 
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14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

2 250 000,00 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 1 133 333,00 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 1 133 333,00 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

34 058,22 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 27 246,58 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 27 246,58 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 6 811,64 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma 

(EUR) 

0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma 

(EUR) 

6 811,64 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

27 246,58 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 0,00 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 27 246,58 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma 

ziņojumu) (EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām 

investīcijām galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

42. panta 3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas 

tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 

fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 



 

 184  

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

(EUR) 

0,00 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 0,00 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 0,00 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā 

sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas 

principu un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai 

finanšu instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas 

galasaņēmēju līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās 

pārvaldības izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības 

maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri 

izriet no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties 

uz aktīvu finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno 

finanšu instrumentus (EUR) 

0,00 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko 

uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu (EUR) 

1 116 667,00 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

6 811,64 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 6 811,64 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts 

galasaņēmējam (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā 

minētajiem instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi ieguldījumi: to 

uzņēmumu skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 
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41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 24,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu 

rādītāja mērķa vērtību 

0,00 

 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Tehnoloģiju akselerātors 

Overkill Ventures Fund I 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un 

pilsētas nosaukums) 

 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta 

noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Nr. 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) 

saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Nr. 

9.0.4. Pašu kapitāls Jā 

9.0.5. Kvazikapitāls Jā 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  

9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 4. punkta 

b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas 

atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai 

finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu 

iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. 

panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, kas 

paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai uzticēta 

īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas pienākumus 

(tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām) 

Pastāvoša vai jaunizveidota 

juridiska persona  

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu Overkill Ventures Fund I 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 
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12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra 

Izvēlēšanās saskaņā ar 

publiskā iepirkuma 

direktīvas noteikumiem  

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu 

2018.12.1 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

3 200 000,00 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 3 200 000,00 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 3 200 000,00 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

417 228,40 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 417 227,40 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 417 227,40 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 1,00 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 1,00 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

257 227,40 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 0,00 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 257 227,40 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) 

(EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām 

galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 3. punktu 

(attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai 

uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 
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fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments Riska kapitāla ieguldījums 

22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments Pašu kapitāls 

24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības šajos 

aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu produktu 

nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR) 

160 000,00 

24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 160 000,00 

25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta galasaņēmējiem, 

izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu kapitālu vai citus 

produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas saistības 

galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) (EUR). 

160 000,00 

25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 160 000,00 

25.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 160 000,00 

25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

25.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

25.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa produktiem) 

4 

28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem) 

4 

29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu 

produktu 

4 

29.1. no tiem – lielie uzņēmumi 0 

29.2. no tiem – MVU 4 

29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi 0 

29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas 0 

29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji 0 

29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts  

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.3. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), kas mobilizēti 

galasaņēmēju līmenī (EUR) 

0,00 

38.3.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.3.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.3A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas mobilizēts galasaņēmēja 

līmenī (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu 

39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, 

atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem). 

0,87 

39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita 

veida finanšu produktu (pa produktiem).  

0,61 

39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa 

produktiem) (izvēles) 
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40. Investīciju un līdzdalības vērtība pašu kapitālā (EUR)  

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

Jā 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

0,00 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 0,00 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 0,00 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā sektora 

investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu un 

nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu instrumentam 

no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības 

izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu instrumentam 

piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri izriet no negatīviem 

procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties uz aktīvu finanšu līdzekļu 

pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno finanšu instrumentus (EUR) 

0,00 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko uzņemtas 

saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(EUR) 

0,00 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu (attiecas 

tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem instrumentiem) 

(EUR) 

 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

1,00 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 1,00 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts galasaņēmējam 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 
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41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi 

ieguldījumi: to uzņēmumu 

skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas 

nav dotācijas. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 24,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu rādītāja 

mērķa vērtību 

4,00 

 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums Tehnoloģiju akselerātors 

Overkill Ventures Fund II 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un 

pilsētas nosaukums) 

 

8. Finanšu instrumenta veids Fondu fonda īpašs fonds 

8.2. Saistītais fondu fonds Altum Fondu fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta 

noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Nr. 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) 

saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Nr. 

9.0.4. Pašu kapitāls Jā 

9.0.5. Kvazikapitāls Jā 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  

9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 4. punkta 

b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas 

atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai 

finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu 

iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, 

kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, kurai uzticēta 

Pastāvoša vai jaunizveidota 

juridiska persona  
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īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas pienākumus 

(tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām) 

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu Overkill Ventures Fund II 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra 

Izvēlēšanās saskaņā ar 

publiskā iepirkuma 

direktīvas noteikumiem  

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu 

2018.12.1 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

2 250 000,00 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 1 133 334,00 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 1 133 334,00 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

36 061,65 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 28 849,32 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 28 849,32 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 7 212,33 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 0,00 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 7 212,33 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

28 849,32 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 0,00 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 28 849,32 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) 

(EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām 

galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 3. punktu 

(attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 
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21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai 

uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 

fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

Jā 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

0,00 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 0,00 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 0,00 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā 

sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu 

un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu 

instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju 

līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības 

izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri izriet 

no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties uz aktīvu 

finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno finanšu 

instrumentus (EUR) 

0,00 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko uzņemtas 

saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu 

instrumentu (EUR) 

1 116 666,00 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 
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38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

7 212,33 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 0,00 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 7 212,33 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts galasaņēmējam 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO03 - Ienesīgi 

ieguldījumi: to uzņēmumu 

skaits, kuri saņem 

finansiālu atbalstu, kas nav 

dotācijas. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 24,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu rādītāja 

mērķa vērtību 

0,00 

 

I. Tās programmas un prioritātes vai pasākuma identifikācija, no kuras tiek nodrošināts no ESI 

fondiem piešķirtais atbalsts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta a) apakšpunkts) 

1. Prioritārie virzieni vai pasākumi, kas atbalsta finanšu instrumentu, tostarp fondu fondu, saskaņā 

ar ESI fondu programmu. 

1.1. Prioritārais virziens, kas atbalsta finanšu instrumentu saskaņā ar 

ESI fondu programmu  

4 - Pāreja uz ekonomiku ar 

zemu oglekļa emisijas līmeni 

visās nozarēs 

2. Tā ESI fonda(-u) nosaukums, kas atbalsta finanšu instrumentu 

saskaņā ar prioritāro virzienu vai pasākumu 

ERAF 

3. Tematiskais(-ie) mērķis(-i), kas minēts(-i) Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 9. panta pirmajā daļā un ko atbalsta ar finanšu 

instrumentu 

04 - Atbalstīt pāreju uz zemu 

oglekļa emisiju ekonomiku 

visās nozarēs 

3.1. ESI Fondu summas, par ko uzņemtas saistības finansēšanas 

nolīgumos no individuālā tematiskā mērķa, kas izvēlēts 3. laukā (pēc 

izvēles) 

 

4. Citas ESI fondu programmas, kas nodrošina ieguldījumus finanšu instrumentā 

4.1. CCI numurs katrai no pārējām ESI fonda programmām, kuras 

nodrošina ieguldījumus finanšu instrumentā 

 

30. Ex-ante novērtējuma pabeigšanas datums 2015.30.4 

31. To struktūru atlase, kuras īsteno finanšu instrumentu 

31.1. Vai atlases vai izraudzīšanās process jau ir sākts Jā 

II. Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta b) apakšpunkts) 

5. Finanšu instrumenta nosaukums DME finanšu instruments 

6. Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un 

pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 

7. Īstenošanas kārtība 

7.1. Savienības līmenī izveidoti finanšu instrumenti, ko tieši vai netieši 

pārvalda Komisija, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 

1. punkta a) apakšpunktā un kurus atbalsta ar ESI fondu programmas 

ieguldījumiem. 

Nr. 
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7.1.1. Savienības līmeņa finanšu instrumenta nosaukums  

7.2. Valsts, reģionālā, starptautiskā vai pārrobežu līmenī izveidots 

finanšu instruments, ko pārvalda vadošā iestāde vai kas ir vadošās 

iestādes pārziņā, kuri ir minēti 38. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 

kurus atbalsta ar ESI fondu programmas ieguldījumiem saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta a), b) un 

c) apakšpunktiem. 

Īstenošanas pilnvarojums 

7.3. Finanšu instruments, kas minēts 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā 

un kurā vadošās iestādes (VI) sniegts finanšu ieguldījums apvienots ar 

EIB finanšu produktiem Eiropas Stratēģisko investīciju fonda ietvaros 

saskaņā ar 39.a pantu 

 

8. Finanšu instrumenta veids Īpašs fonds 

8.1. Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst 

standarta noteikumiem un nosacījumiem, proti, “standarta instrumenti”. 

Pielāgots 

9. Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots 

finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

9.0.1.  Aizdevumi (≥ EUR 25 000) Jā 

9.0.2. Mikroaizdevumi (< EUR 25 000 un izsniegti mikrouzņēmumiem) 

saskaņā ar SEC/2011/1134 final 

Nr. 

9.0.3. Garantijas Jā 

9.0.4. Pašu kapitāls Nr. 

9.0.5. Kvazikapitāls Nr. 

9.0.6. Citi finanšu produkti Nr. 

9.0.7. Cita veida atbalsts, kas apvienots ar finanšu instrumentu Nr. 

9.1. Cita finanšu produkta apraksts  

9.2. Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, 

procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar 

Regulas (ES) 1303/2013 37. panta 7. punktu. 

 

10. Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 4. punkta 

b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, 

kas atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, 

vai finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa 

finanšu iestādē. 

Atsevišķs finanšu bloks 

III. Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 

un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 

11. Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu 

11.1. Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

38. panta 4. punktam: a) pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās 

personas, kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai;  b) struktūra, 

kurai uzticēta īstenošana; c) vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic 

īstenošanas pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem vai garantijām) 

Valstij piederoša banka vai 

iestāde 

11.1.1. Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu AS "Attīstības finanšu 

institūcija Altum" 

11.1.2. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā 

adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums) 

Latvija, Rīga 



 

 194  

12. Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: 

publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra 

Starpadministratīvā sadarbība 

12.1. Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

 

13. Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas 

īsteno finanšu instrumentu 

2016.14.9 

IV. Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai 

pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts) 

14. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā (EUR) 

53 537 603,75 

14.1. no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR) 25 499 991,16 

14.1.1. no kuriem ERAF (EUR) (izvēles) 25 499 991,16 

14.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.3. no kuriem ESF (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) (izvēles) 0,00 

14.1.5. no kuriem EJZF (EUR) (izvēles) 0,00 

15. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā (EUR) 

5 681 857,55 

15.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR) 4 714 020,39 

15.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 4 714 020,39 

15.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

15.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

15.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

15.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

15.2. no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR) 967 837,16 

15.2.1. no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma 

(EUR) 

848 729,61 

15.2.2. no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR) 119 107,55 

16. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu 

instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros (EUR) 

0,00 

17. Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no 

programmas ieguldījumiem (EUR) 

169 035,95 

17.1. no kuras pamata atlīdzība (EUR) 122 052,53 

17.2. no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR) 46 983,42 

18. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma 

ziņojumu) (EUR) 

 

19. Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas 

subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

20. Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām 

investīcijām galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

42. panta 3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

21. Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas 

tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR) 

 

V. Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju 

labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI 
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fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 

2. punkta e) apakšpunkts) 

22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments DME aizdevumi 

22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments Aizdevums 

24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

šajos aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu 

produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR) 

1 603 326,89 

24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 407 565,64 

25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta 

galasaņēmējiem, izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu 

kapitālu vai citus produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas 

saistības galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) 

(EUR). 

586 231,66 

25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 149 019,96 

25.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 149 019,96 

25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR) 0,00 

25.1.3. no kuriem ESF (EUR) 0,00 

25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR) 0,00 

25.1.5. no kuriem EJZF (EUR) 0,00 

25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma 

(EUR) 

26 849,52 

25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma 

(EUR) 

410 362,18 

27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa 

produktiem) 

10 

28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem) 

7 

29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu 

produktu 

6 

29.1. no tiem – lielie uzņēmumi 0 

29.2. no tiem – MVU 0 

29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi 0 

29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas 0 

29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji 6 

29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts  

33. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopējais skaits vai tādu 

garantiju kopējais skaits, kuras sniegtas un pieprasītas aizdevuma 

neatmaksāšanas gadījumā. 

0 

34. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopsumma (EUR) vai 

kopsumma, par ko uzņemtas saistības attiecībā uz garantijām, kas 

sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā (EUR). 

0,00 

38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.3. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), kas 

mobilizēti galasaņēmēju līmenī (EUR) 

437 211,70 

38.3.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 26 849,52 

38.3.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 410 362,18 

38.3A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas mobilizēts galasaņēmēja 

līmenī (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 
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39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu 

39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, 

atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem). 

2,33 

39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai 

cita veida finanšu produktu (pa produktiem).  

3,73 

39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa 

produktiem) (izvēles) 

0,00 

22. Tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments DME garantijas 

22.1. Tā finanšu produkta veids, ko piedāvā finanšu instruments Garantija 

24. Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības 

šajos aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu 

produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR) 

12 405 098,94 

24.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 10 512 080,76 

25. Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta 

galasaņēmējiem, izmantojot šo aizdevumu, mikroaizdevumus, pašu 

kapitālu vai citus produktus, vai, attiecībā uz garantiju, par ko uzņemtas 

saistības galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) 

(EUR). 

1 940 419,54 

25.1. no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR) 1 644 311,49 

25.1.1. no kuriem ERAF (EUR) 1 644 311,49 

25.1.2. no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)  

25.1.3. no kuriem ESF (EUR)  

25.1.4. no kuriem ELFLA (EUR)  

25.1.5. no kuriem EJZF (EUR)  

25.2. no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma 

(EUR) 

296 108,05 

25.3. no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma 

(EUR) 

0,00 

26. To aizdevumu kopējā vērtība, kas faktiski izmaksāti 

galasaņēmējiem saistībā ar noslēgtajiem garantijas līgumiem (EUR) 

15 848 255,72 

26.1. Ar MVU izveidotā jaunā aizņēmuma finansējuma kopējā vērtība 

(KNR 39. panta 10. punkta b) apakšpunkts) 

 

27. To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa 

produktiem) 

84 

28. Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu 

produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem) 

84 

29. To finansējuma saņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu 

produktu 

60 

29.1. no tiem – lielie uzņēmumi  

29.2. no tiem – MVU  

29.2.1. no tiem – mikrouzņēmumi  

29.3. no tiem – privātpersonas/fiziskas personas  

29.4. no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji 60 

29.4.1. cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts  
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33. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopējais skaits vai tādu 

garantiju kopējais skaits, kuras sniegtas un pieprasītas aizdevuma 

neatmaksāšanas gadījumā. 

0 

34. Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopsumma (EUR) vai 

kopsumma, par ko uzņemtas saistības attiecībā uz garantijām, kas 

sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā (EUR). 

0,00 

39. Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu 

39.1. Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu 

kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, 

atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem). 

7,68 

39.2. Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai 

cita veida finanšu produktu (pa produktiem).  

9,48 

39.3. Investīcijas, kas piesaistītas caur ESIF finanšu instrumentiem 

aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijām (pa 

produktiem) (izvēles) 

 

VI. Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta 

īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts) 

32. Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments 

joprojām darbojās 

Jā 

32.1. Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt 

likvidācijas datumu 

 

VII. Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un 

programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 

44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts) 

35. Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem 

finanšu instrumentā (EUR) 

0,00 

36. Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu 

instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR) 

0,00 

36.1. no kā kapitāla atmaksas (EUR) 0,00 

36.2. no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR) 0,00 

37. To atkārtoti izmantoto līdzekļu summas, kas iemaksātas atpakaļ 

finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem 

0,00 

37.1. no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā 

sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas 

principu un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai 

finanšu instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas 

galasaņēmēju līmenī (EUR) 

0,00 

37.2. no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības 

izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR) 

0,00 

37.3. no kā summas, ar kurām sedz tādus zaudējumus finanšu 

instrumentam piešķirtā ESI fondu ieguldījuma nominālvērtībā, kuri 

izriet no negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi rodas, neraugoties uz 

aktīvu finanšu līdzekļu pārvaldību, ko veic struktūras, kas īsteno finanšu 

instrumentus (EUR) 

0,00 

VIII. Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un 

ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta 

h) apakšpunkts) 
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38. Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR) 

38.1. Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko 

uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno 

finanšu instrumentu (EUR) 

28 037 612,59 

38.1A. EIB finanšu produkta ieguldījums, par ko uzņemtas saistības 

finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu 

(attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem 

instrumentiem) (EUR) 

 

38.2. Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, 

neskaitot ESI fondus (EUR) 

967 837,16 

38.2.1. no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR) 848 729,61 

38.2.2. no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR) 119 107,55 

38.2A. EIB finanšu produkta ieguldījums, kas izmaksāts 

galasaņēmējam (attiecas tikai uz 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā 

minētajiem instrumentiem) (EUR) 

 

IX. Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts) 

41. Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz 

sasniegt finanšu instruments 

CO31 - Energoefektivitāte: 

mājsaimniecību skaits ar 

uzlabotu enerģijas patēriņa 

klasifikāciju. 

41.1. Iznākumu rādītāja mērķa vērtība 14 286,00 

41.2. Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu 

rādītāja mērķa vērtību 

725,00 
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9. NAV OBLIGĀTI ZIŅOJUMAM, KAS TIKS IESNIEGTS PAR 2016. GADU, UN NEATTIECAS UZ CITIEM VIENKĀRŠAJIEM ZIŅOJUMIEM: DARBĪBAS, KAS 

VEIKTAS, LAI IZPILDĪTU EX ANTE NOSACĪJUMUS 

 

14. tabula: Darbības, kas veiktas, lai izpildītu piemērojamos vispārīgos ex ante nosacījumus 
Vispārīgie ex ante nosacījumi Neizpildītie kritēriji Veiktās darbības Termiņš Atbildīgās iestādes Darbība pabeigta laikā Kritēriji izpildīti Plānotais pārējo darbību pilnīgas īstenošanas datums Komentāri 

NAV ATTIECINĀMS 

 

15. tabula: Darbības, kas veiktas, lai izpildītu piemērojamos tematiskos ex ante nosacījumus 
Vispārīgie ex ante nosacījumi Neizpildītie kritēriji Veiktās darbības Termiņš Atbildīgās iestādes Darbība pabeigta laikā Kritēriji izpildīti Plānotais pārējo darbību pilnīgas īstenošanas datums Komentāri 

NAV ATTIECINĀMS 

 

10. PROGRESS LIELU PROJEKTU UN KOPĪGU RĪCĪBAS PLĀNU SAGATAVOŠANĀ UN ĪSTENOŠANĀ (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 

101. PANTA H) PUNKTS UN 111. PANTA 3. PUNKTS) 

 

10.1. Lieli projekti 

 

12. tabula: Lielie projekti 
Projekts CCI LP statuss Ieguldījumi 

kopā 

Kopējās 

atbilstīgās 

izmaksas 

Plānotais 

paziņošanas/iesniegšanas 

datums 

Komisijas neoficiālas 

piekrišanas/apstiprinājuma 

datums 

Plānotais 

īstenošanas 

sākums (gads, 

ceturksnis) 

Plānotais 

beigu 

datums 

Prioritārais 

virziens/investīciju 

prioritātes 

Faktiskais realizācijas stāvoklis — 

finanšu progress (% no Komisijas 

apstiprinātajiem izdevumiem 

salīdzinājumā ar kopējām 
atbilstīgajām izmaksām) 

Faktiskais realizācijas 

stāvoklis — fiziskais 

progress projekta 

galvenais īstenošanas 
posms 

Galvenie iznākumi Datums, kad 

parakstīts 

pirmais 

būvdarbu līgums 

Apsvērumi 

Latvijas dzelzceļa tīkla 
elektrifikācija 

2017LV16CFMP001 Iesniegts 440 976 913,00 439 685 926,00 2017, Q3 2019.31.7 2020, Q1 2023, Q4 6 - 7iii 0,00 Iepirkums 1. Rekonstruēto vai 
modernizēto dzelzceļa līniju 

kopējais garums – 300 km 

2. CO2 emisijas dzelzceļa 

pārvadājumos samazinātas 

no 225 126 t/gadā līdz 180 

000 t/gadā 

 

2019.31.10 Būvdarbu iepirkums izsludināts 
10.08.2018., Rezultāti gaidāmi 

2019. gada IV ceturksnī. Līguma 

slēgšanas datums ir indikatīvs. 

Rīgas tramvaju 

infrastruktūras attīstība 

2016LV16CFMP001 Atsaukts un 

izņemts no DP 

123 854 000,00 97 400 000,00 2017, Q1 2017.23.8 2016, Q4 2022, Q4 4 - 4v 0,58 Projektēšana Jaunuzbūvēto vai uzlaboto 

tramvaja un metro līniju 

kopējais garums - 6,6 km 

 02.05.2019. SI nosūtīja projekta 

īstenotājam paziņojumu par 

vienpusēju atkāpšanos no projekta 

līguma. 

VSIA "Paula Stradiņa 

klīniskā universitātes 

slimnīca" A korpusa 

otrās kārtas attīstība 

2018LV16RFMP001 Apstiprināts 92 316 188,00 91 068 678,00 2017, Q2 2018.30.11 2017, Q3 2023, Q1 9 - 9a 0,00 Projektēšana 1. Uzlabotu ārstniecības 

iestāžu skaits - 2 iestādes; 

2. Iedzīvotāju skaits, kuriem 

ir pieejami uzlaboti 

veselības aprūpes 
pakalpojumi - 1 839 598 

iedzīvotāji 

 

2020.31.1 Būvdarbu iepirkums pārtraukts, 

plānots atkārtots iepirkums. 

Rezultāti gaidāmi 2020. gada I 

ceturksnī. Līguma slēgšanas 

datums ir indikatīvs. 

Vēsturiski piesārņoto vietu 

"Inčukalna sērskābā 

gudrona dīķi" sanācija II 

kārta 

2017LV16RFMP001 Apstiprināts 29 699 996,60 29 257 746,60 2017, Q3 2017.23.10 2017, Q3 2022, Q4 5 - 6e 39,00 Būvniecība Kopējā atjaunotās zemes 

platība 2.5 ha 

2018.1.2 Projekts tiek īstenots kopumā 

atbilstoši plānotajam. Informāciju 

skatīt sadaļā "Informācija A daļā 

un programmas mērķu 

sasniegšana" 
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Konstatētās būtiskās problēmas lielo projektu īstenošanā un veiktie pasākumi to novēršanai 

 

Satiksmes un veselības jomas lielajos projektos tiek risināti atsevišķi ieviešanas jautājumi. Vides jomas 

projektā būtiskas problēmas projektu ieviešanā nav konstatējamas. 

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija 

2019. gada 7. janvārī saņemts pozitīvs EK neatkarīgo ekspertu atzinums par projekta tehnisko un 

sociālekonomisko pamatotību investīciju veikšanai. 2019. gada 11. aprīlī FM iesniedza EK lielā projekta 

pieteikumu. 

Lai mazinātu ieviešanas turpmākas kavēšanās riskus, “Latvijas dzelzceļš” veic apvienoto projektēšanas 

un būvdarbu iepirkuma procedūru, rezultāti gaidāmi provizoriski 2019. gada septembrī, lai iepirkuma 

līgumu varētu noslēgt 2019. gada oktobrī. Nobīde 3 mēneši no iepriekš plānotā saistīta ar SM veikto 

projekta īstenošanas izvērtējumu pirms projekta iesniegšanas EK. Ieviešanas risku mazināšanai “Latvijas 

dzelzceļš” sniedz ikmēneša rīcības plānu un risku novērtējumu, kā arī SM regulāri organizē projekta 

pārvaldības darba grupu, kurā piedalās SM, FM, SI un Iepirkumu uzraudzības birojs. 

Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība 

Reaģējot uz informāciju masu medijos par iespējamiem pārkāpumiem “Rīgas satiksme” veiktajos 

iepirkumos, 2018. gada 20. decembrī sadarbības iestāde (SI) apturēja maksājumus, projekta izdevumi 

netiek deklarēti EK līdz pilnīgai pārliecībai par risku neesamību atbilstoši drošas finanšu un risku 

pārvaldības principiem. Lai novērstu iespējamas aizdomas par projekta iepirkumos koruptīvām darbībām, 

“Rīgas satiksme” 2019. gada 21. janvārī pārtrauca izsludinātos iepirkumus par būvniecības darbu 

veikšanu un zemās grīdas tramvaju piegādi, kā arī iespējami īsākā laikā veiks iepirkumu dokumentācijas 

pārskatīšanu. 2019. gada 2. maijā SI nosūtīja paziņojumu „Rīgas satiksme” par vienpusēju projekta 

līguma laušanu, pamatojoties uz vairākiem būtiskiem riska faktoriem, kas ietekmē projekta tālāku 

ieviešanu. Par lielajam projektam piešķirtā finansējuma turpmākiem izmantošanas risinājumiem tiek 

gaidīti priekšlikumi no SM. 

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecība 

2019. gada 28. janvārī noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Veselības ministrija aktualizē informatīvā 

ziņojuma projektu valdībai par turpmākajiem iespējamiem risinājumiem projekta iespējamo izmaiņu 

jautājumā – piemēram, telpu platības pieaugums par 730 m², plānotais gultu skaits palielināts par 106 

gultām, modernas operāciju hibrīdzāles izveide ar tai nepieciešamo aprīkojumu. 

2019. gada 28. februārī Administratīvā rajona tiesa atcēla Iepirkumu uzraudzības biroja 2018. gada 6. 

septembra lēmumu, kura rezultātā viens pretendents tika izslēgts no dalības būvniecības iepirkumā. Lai 

mazinātu projekta attiecināmības riskus, 2019. gada 8. aprīlī ir uzsākta jauna konkursa procedūra, kuras 

rezultāti sagaidāmi provizoriski 2019. gada decembrī, līgumu plānots noslēgts 2020. gada janvārī. 
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Jebkuras izmaiņas, kas plānotas darbības programmas lielo projektu sarakstā 

 

Ņemot vērā pārtraukto projektu “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība”, izmaiņas darbības programmas 

lielo projektu sarakstā ir plānotas indikatīvi 2019. gada IV ceturksnī. 

10.2. Kopīgi rīcības plāni 

 

Progress kopīgo rīcības plānu dažādu posmu īstenošanā 

 

Latvija neīsteno kopīgus rīcības plānus. 
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13. tabula. Kopīgi rīcības plāni (KRP) 

 
KRP 

nosaukums 

CCI KRP īstenošanas 

posms 

Kopējās atbilstīgās 

izmaksas 

Kopējais publiskais 

atbalsts 

DP ieguldījums 

KRP 

Prioritārais 

virziens 

KRP 

veids 

[Plānotā] iesniegšana 

Komisijai 

[Plānotā] īstenošanas 

sākšana 

[Plānotā] 

beigšana 

Galvenie iznākumi un 

rezultāti 

Kopējās atbilstīgās izmaksas, kas 

apliecinātas Komisijai 

Apsvērumi 

NAV ATTIECINĀMS 
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Konstatētās būtiskās problēmas un veiktie pasākumi to novēršanai 

 

Nav attiecināms. 
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B DAĻA 

2017., 2019. GADĀ IESNIEGTIE ZIŅOJUMI UN NOBEIGUMA ĪSTENOŠANAS ZIŅOJUMS 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts un 111. panta 3. un 4. punkts) 

11. DARBĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS NOVĒRTĒJUMS (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 

50. PANTA 4. PUNKTS UN 111. PANTA 4. PUNKTS) 

 

11.1. Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 

4. punkts) 

 

Prioritārais virziens 1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas  

 

PV ieviešana ir vērsta uz P&I infrastruktūras uzlabošanu un spēju attīstīt P&I izcilību, kā arī kompetences 

centru veicināšanu, it īpaši Eiropas nozīmes centru izveidi, kā arī uzņēmumu investīciju P&I veicināšanu 

un saiknes starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari veidošanu. 

Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir apstiprināti 174 projekti par kopējo ERAF finansējumu 324,7 milj. 

euro. Līgumi noslēgti par 166 projektu ieviešanu par ERAF finansējumu 311,3 milj. euro. 2019. gadā ir 

plānotas vēl trīs SAM pasākumu (1.1.1.1. par praktiskas ievirzes pētījumiem, 1.1.1.3. par inovāciju 

grantiem studentiem, 1.2.2.1. par nodarbināto apmācībām) projektu atlases, līdz ar to paredzama jaunu 

projektu iesniegšana nākamo gadu laikā, un kopējais apstiprināto projektu skaits pieaugs. 

DP vidusposma (2018. gadam) noteiktie snieguma ietvara mērķi ir izpildīti. ERAF finanšu mērķis ir 

izpildīts par 158,2 % (EK deklarēti 131,5 milj. euro, snieguma ietvara mērķis ir 83,1 milj. euro). 

Attiecībā uz PV noteiktiem trīs iznākuma un trīs galveno īstenošanas posmu (GIP) rādītājiem, kas attiecas 

uz snieguma ietvaru, ir 100 % sasniegti. Viens GIP rādītājs (218 % izpilde - izsludināti 65 iepirkumi no 

30 plānotiem). Piemēram,1.1.1. SAM (zinātnisko institūciju P&I kapacitāte)ietvaros tas ir dubultā 

pārsniegts un tas skaidrojams ar projektu augsto gatavības stadiju, kā rezultātā iepirkumu konkursi ir 

organizēti lielākā apjomā kā sākotnēji paredzēts. 

2018. gadā ir pabeigts pirmais 1.2.1.4. SAM pasākuma projekts “Eksperimentālās šokolādes produktu 

ražotnes izveide” (0,5 milj. euro ES fondu finansējums), kurā sniegts atbalsts jaunu produktu ieviešanai 

ražošanā - izveidota eksperimentālā šokolādes produktu ražotne. 

Paredzēts, ka lielākā daļa projektu tiks pabeigti tuvāk 2014.-2020. gada plānošanas perioda beigām 

(2020. - 2023. gads). 

Kopumā līdz 2018. gada beigām PV ir: 

 izveidotas 107 jaunas pētniecībā nodarbināto amata vietas (pilna laika ekvivalents), tostarp 

paaugstinot kopējo institūcijās pētniecībā nodarbināto cilvēkresursu apmēru (60 % izpilde pret 

2023. gada mērķi) (iznākuma rādītājs i.1.1.1.bk (CO24)). 570 pētnieki strādā uzlabotos 

pētniecības infrastruktūras objektos (iznākuma rādītājs i.1.1.1.ak (CO25)) (23 % izpilde pret 2023. 

gada mērķi). 29 uzņēmumi pētniecības projektu īstenošanai ir sadarbojušies ar pētniecības 

organizācijām (iznākuma rādītājs i.1.1.1.ck (CO26)) (6 % izpilde pret 2023. gada mērķi). 265 

projektu pieteikumu ir novērtēti virs kvalitātes sliekšņa programmas „Apvārsnis 2020”, ES 9. 
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Ietvara programmas, tai skaitā Baltic Bonus programmas ietvaros (iznākuma rādītājs i.1.1.1.d) (47 

% izpilde pret 2023. gada mērķi). 

 izstrādāti un publicēšanai iesniegti 204 zinātniskie raksti (14 % izpilde pret 2023. gada mērķi); 

 izstrādāti 23 jauni produkti un tehnoloģijas ar komercializācijas potenciālu (4 % izpilde pret 

2023. gada mērķi) (iznākuma rādītājs i.1.1.1.g); 

 piesaistīts privātais finansējums pētniecības projektu īstenošanai 2,8 milj. euro (iznākuma rādītāji 

i.1.1.1.f, i.1.2.1.ek (CO27) (10,5 % izpilde pret 2023. gada mērķi)); 

 radītas 492 jaunas darbavietas, iesaistīti 175 doktoranti un doktori, publicēti 238 zinātniskie raksti 

starptautiskās datu bāzēs indeksētajos žurnālos (Scopus, Web of Science) (pirmās un otrās kārtas 

1.2.1.1. SAM pasākuma par kompetences centriem projektu dati); 

 apstiprināts 41 zinātnisko ideju komercializācijas projekts (kopā plānoti 100 projekti) tehniski 

ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādei, apstiprināti 20 komersantu 

pieteikumi (kopā plānoti 205) par inovācijas vaučeru atbalsta piešķiršanu, kā arī sniegts atbalsts 

48 jaunuzņēmumiem (kopā plānota atbalstīt 160 jaunus uzņēmumus) dalībai starptautiskajās 

izstādēs, konferencēs un vizītēm pie potenciālajiem investoriem. (1.2.1.2. SAM pasākuma 

projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” dati); 

 atbalstīti 1 933 komersanti (iznākuma rādītāji i.1.2.1.ak (CO01), i.1.2.1.bk (CO02), i.2.2.ak 

(CO01), i.1.2.2.bk (CO02)) (52 % izpilde pret 2023. gada mērķi), t.sk. grantus saņēmuši 952 

komersanti; 

 kopumā 32 316 personas (iznākuma rādītājs i.1.2.2.c) (94 % izpilde pret 2023. gada mērķi) un 20 

komersanti saņēmušas nefinansiālu atbalstu (iznākuma rādītājs i.1.2.2.2.a) (20 % izpilde pret 

2023. gada mērķi). 

Viens no nozīmīgākajiem 2018. gada sasniegumiem PV ir 1.1.1.4. SAM pasākuma „P&A infrastruktūras 

attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” 

un 8.1.1. SAM „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju 

programmu skaitu” kopprojekts – Latvijas Universitātes (LU) Zinātņu mājas būvniecība, kas nodota 

ekspluatācijā 2019. gada janvārī, līdz ar to nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstoši aprīkotas telpas ar 

modernu aprīkojumu pētniecības īstenošanai eksaktajās, medicīnas un dzīvības zinātņu nozarēs. Zinātņu 

mājas būvniecība ir papildinājusi 2007. – 2013. gada plānošanas periodā veiktos ES fondu ieguldījumus 

LU pētniecības infrastruktūras modernizācijā un, projektu pabeidzot, visi eksakto zinātņu, kā arī 

medicīnas un dzīvības zinātņu nozaru pētniecības virzieni būs koncentrēti LU Akadēmiskajā centrā 

Torņkalnā. 

 

Prioritārais virziens 10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai  

 

Kopumā tehniskā palīdzības PV tiek īstenots, lai stiprinātu cilvēkresursu kapacitāti un palielinātu 

informētību par Kohēzijas politikas (KP) fondiem, sniedzot atbalstu tematisko semināru un 

komunikācijas pasākumu organizēšanai. Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, nepieciešams 

nodrošināt uz konkrētu rezultātu orientētu un izmaksu ziņā maksimāli efektīvu informācijas un 

publicitātes pasākumu realizēšanu. 

Tehniskās palīdzības mērķis ir atbalstīt ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt ES 

fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES fondu plānošanu, 

ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu. 
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Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir apstiprināti 39 projekti par ESF finansējumu 16,2 milj. euro, no 

tiem līgumi noslēgti par 34 projektu ieviešanu par ESF finansējumu 15,1 milj. euro. Līdz šim ir pabeigti 

deviņi 10. PV 1. kārtas projekti par ESF finansējumu 1,8 milj. euro. 

Līdz 2018. gada beigām ar ES fondu atbalstu 45 personas ir specializējušās savas kapacitātes stiprināšanai 

izvērtēšanas jomā, izvērtēšanas uzdevumu formulēšanā un uzraudzībā (iznākuma rādītājs i.10.1.1.b 

(ITP2)). Rezultātā līdz 33 % ir palielinājies to izvērtējumu rekomendāciju īpatsvars, kuras ir pilnībā 

ieviestas (rezultāta rādītājs r.10.1.1.a (RTP1)). 

Pozitīvi vērtējams tas, ka ar katru gadu arvien vairāk iedzīvotāju novērtē pozitīvo ES fondu ietekmi uz 

tautsaimniecības un sabiedrības attīstību un to, ka informācija par ES fondiem ir pietiekami pieejama. Lai 

noskaidrotu sabiedrības viedokli, ik gadu tiek veikta iedzīvotāju aptauja (par aptaujas rezultātiem skatīt 

sadaļā “Saskaņā ar komunikācijas stratēģiju īstenoto fondu informācijas un reklāmas pasākumu 

rezultāti”). Kopumā rezultāts rāda, ka 91 % no aptaujātajiem iedzīvotājiem ir snieguši pozitīvu vērtējumu 

par ES fondu ietekmi uz tautsaimniecību. Līdzīgs īpatsvars ir aprēķināts arī par informācijas pieejamību 

par ES fondiem. Vairāk informāciju skatīt ES fondu tīmekļa vietnes www.esfondi.lv sadaļā „Materiāli 

un ziņojumi” apakšsadaļu „Sabiedrības informētība un citi pētījumi”. 

 

Prioritārais virziens 11 - ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai  

 

PV galvenā specifika ir vērsta uz KP fondu administrēšanas, uz rezultātiem vērstas vadības un kontroles 

sistēmas pilnveidošanu, kas balstīta uz drošas finanšu pārvaldības, proporcionalitātes un partnerības 

principiem un rada pēc iespējas mazāku administratīvo slogu finansējuma saņēmējiem. 

Līdz 2018. gada beigām ir apstiprināts 31 projekts par ERAF finansējumu 36,5 milj. euro, no tiem līgumi 

noslēgti par 30 projektu ieviešanu par ERAF finansējumu 35,9 milj. euro. Līdz šim 11. PV pirmajā kārtā 

ir pabeigti 17 projekti par kopējo ERAF finansējumu 10 milj. euro. 

Attiecībā uz sasniegtajiem rādītājiem 787 personas ar ES fondu atbalstu ir piedalījušās apmācībās savas 

kapacitātes paaugstināšanai/stiprināšanai, lai sekmīgi pārvaldītu ES fondu administrēšanu dažādās jomās 

(piem., publiskais iepirkums, tehniskās specifikācijas izstrāde, valsts atbalsta jautājumi, krāpšanas 

apkarošanas un korupcijas novēršanas jautājumi) (iznākuma rādītājs i.11.1.1.b (ITP5)). 

Lai mazinātu darbinieku mainību gan valsts, gan nevalstiskā sektorā, tāpat arī labu ekspertu motivēšanai 

un piesaistei, katru gadu iestādēs tiek piedomāts pie efektīvas un mērķtiecīgas cilvēkresursu stratēģijas, 

kas ir pozitīvi atspoguļojies 11. PV un 12. PV rādītājā “Darbinieku mainība” 2018. gadā - 11. PV 

samazinājies līdz 9,8 %, bet 12. PV samazinājies līdz 11,7 % (rezultāta rādītājs r.11.1.1.a (RTP5)). Šī 

rādītāja vērtību ir ietekmējis arī valsts pārvaldes reformu plāns 2020. gadam, kas paredz valsts sektorā 

nodarbināto skaita samazinājumu. Kā otru iemeslu var minēt jaunā ES fondu plānošanas perioda 

plānošanas uzsākšanu, kas darbiniekiem liek pieņemt jaunus izaicinājumus un padarīt darba vidi nedaudz 

aizraujošāku par ierasto un turpināt pilnveidot savas zināšanas un pieredzi ES fondu administrēšanas 

jomā. 

 

Prioritārais virziens 12 - KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai  
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PV ir vērsts uz kapacitātes stiprināšanu publisko iepirkumu, transporta un vides tehniskās specifikācijas, 

valsts atbalsta, krāpšanas apkarošanas un korupcijas novēršanas jomā, t.sk. veikt ieguldījumus attiecīgo 

iesaistīto darbinieku un ekspertu (gan valsts, gan nevalstiskā sektora), Uzraudzības komitejas (UK) 

dalībnieku zināšanu uzlabošanā, kā arī nodrošināt kompetentu darbinieku un ekspertu pieejamība KP 

fondu administrēšanā. 

Līdz 2018. gada beigām ir apstiprināti un noslēgti līgumi par septiņu projektu ieviešanu par kopējo KF 

finansējumu 39,7 milj. euro. No tiem līdz šim 12. PV pirmajā kārtā ir pabeigti četri projekti par kopējo 

KF finansējumu 7,7 milj. euro. 

Galvenais mērķis ir ES fondu administrēšana, mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas, 

finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana, kā arī horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” un 

“Ilgtspējīga attīstība” koordinēšana un efektīva integrēšana KP fondu plānošanas, ieviešanas, uzraudzības 

un izvērtēšanas procesos. Attiecīgi līdz 2018. gada beigām 476 darbinieki un eksperti ir piedalījušies 

apmācībās, lai uzlabotu zināšanas par ES fondu administrēšanu, revīzijām un dažādām jomām saistītām 

ar ES fondu vadību (piem., publiskais iepirkums, finanšu pārvaldība, uzraudzības funkcijas uzraudzības 

komitejās u.c.) (iznākuma rādītājs i.12.1.1.b (ITP7)). Dalība apmācībās, iegūtā kompetence un pieredze 

ir sekmējusi revīzijas iestādei samazināt audita laikā pavadītās dienas no 46 uz 41 darbdienu (rezultāta 

rādītājs r.12.1.1.c (RTP9)). 

Pozitīvi vērtējams tas, ka 2016. gadā izveidotā e-kohēzijas sistēma ir plaši izmantota un kopumā veido 

99,5 % no visiem lietotājiem elektronisko datu apmaiņai (projektu pieteikumu iesniegšana, maksājumu 

pieprasījumi un attiecīgu pamatojošo dokumentu pievienošana) (rezultāta rādītājs r.12.1.1.b (RTP8)). 

 

Prioritārais virziens 2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi  

 

PV tiek īstenota, lai paplašinātu platjoslas pakalpojumu izvietojumu un sekmētu ātrgaitas tīklu attīstību, 

atbalstītu jauno tehnoloģiju un tīklu ieviešanu digitālās ekonomikas vajadzībām, kā arī stiprinātu IKT 

lietojumprogrammas e-pārvaldes, e- mācību, e-iekļaušanas, e-kultūras un e-veselības jomā. 

Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir apstiprināti un līgumi noslēgti par 41 projekta ieviešanu par kopējo 

ERAF finansējumu 129,7 milj. euro. 2018. gadā ir pabeigts pirmais projekts „LVDC tīkla, drošības 

platforma un LVDC koplietošanas daļa” (1,7 milj. euro ERAF finansējums), kurā ir izveidota datu 

rezervēšanas platforma un nodrošināta tās integrācija ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 

skaitļošanas jaudas risinājumu sistēmām ar paaugstinātām drošības prasībām. 

DP vidusposma noteiktie snieguma ietvara mērķi kopumā ir izpildīti. ERAF finanšu rādītājs izpildīts par 

121,2 % no snieguma ietvara finanšu mērķa. Lai arī platjoslas pakalpojumu un sakaru infrastruktūras 

jomā faktiskā finanšu izpilde ir tikai 0,6 milj. euro, kas ir 6,7 % no snieguma ietvara finanšu mērķa (8,8 

milj. euro), taču kopējā PV snieguma ietvara mērķa izpilde jāvērtē kopsakarā ar IKT jomu, kurā savukārt 

snieguma ietvara finanšu izpilde ir 187,5 % (28,5 milj. euro) no noteiktā vidusposma finanšu mērķa 15,2 

milj. euro. Lēnāks progress platjoslas pakalpojumu un sakaru infrastruktūras jomā ir skaidrojams ar 

iedzīvotāju skaita izmaiņām, demogrāfijas tendencēm (iedzīvotāju skaita samazināšanos) un 2.1.1. SAM 

par platjoslas infrastruktūru pirmās kārtas atbalsta finansējuma samazināšanu. 

2. PV uz snieguma ietvaru ir noteikti divi iznākuma rādītāji un viens GIP rādītājs, kuri kopumā ir izpildīti. 

GIP rādītājs par noslēgtajiem līgumiem informācijas sistēmu izstrādei ir krietni pārsniegts (207 % 
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izpilde - noslēgti 62 % līgumi (skaitliski 127 līgumi) par informācijas sistēmas izstrādi/piegādi no 30 % 

plānotiem (205 līgumiem) uz 2018.gada beigām), projektu atlases nolikumā tika veikti atsevišķi 

precizējumi, kas veicināja šī rādītāja sasniegšanu.  

IKT jomas projektos līdz 2018. gada beigām ir vērojams arī dažu faktiski sasniegto rādītāju vērtību 

pieaugums: 

 49,6 % iedzīvotāju īpatsvars izmanto e-pakalpojumus – valsts un pašvaldību institūcijām iesniedz 

veidlapas elektroniski (142 % izpilde pret 2023. gada mērķi) (rezultāta rādītājs R.2.2.1.a); 

 izstrādātas 4 (2018. gadā - 2) platformas - 100 % no DP noteiktā 2018. gada rādītāja (iznākuma 

rādītājs I.2.2.1.b). 

Par labās prakses piemēru uzskatāmi liecina viena no 2.2.1. SAM par IKT un procesu pilnveidi ietvaros 

izveidotajām platformām, kas ir Latvijas Atvērto datu portāls (https://data.gov.lv). Tā mērķis ir nodrošināt 

centralizētu piekļuvi visiem valsts pārvaldes atvērtajiem datiem un tam ir būtisks ieguldījums 2.2.1. SAM 

mērķa sasniegšanas veicināšanā. Minētā portāla izveide ir nodrošinājusi strauju 2.2.1. SAM rezultāta 

rādītāja “Vidējais publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekss” pieaugumu, līdz ar to ļaujot 

Latvijai pakāpties uz 12. vietu Eiropas datu portāla atvērto datu atkalizmantošanas indeksā, nodrošinot 

pozīciju to valstu grupā, kas strauji sasniegušas progresu atvērto datu jomā, kā arī apsteidzot ES vidējo 

rādītāju. Taču, lai nodrošinātu rādītāja vērtības nesamazināšanos, ir jāturpina citu projektu ietvaros 

plānotās aktivitātes datu kopu atkalizmantošanas jomā. 

2007. – 2013. gada plānošanas periodā tika ieviests projekts, kurā izstrādāta mašīntulkošanas platforma 

Hugo.lv. 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ietvaros ir pilnveidota valodas tehnoloģiju platforma 

Hugo.lv, kam ir nodrošināta publiska piekļuve kopš 2018. gada beigām. Projekta ietvaros ir būtiski 

uzlabota tulkojumu kvalitāte, un mašīntulka funkcionalitāte tiks pielāgota divām papildu nozarēm – 

kultūrai un tieslietām. Papildus ir ieviesta latviešu valodas runas atpazīšana un runas sintēze. 

Mašīntulkošanas risinājumu ir paredzēts integrēt citos 2.2.1. SAM projektu ietvaros paredzētajos 

koplietošanas IKT risinājumos, t.sk. valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv, valsts un pašvaldību 

iestāžu tīmekļvietņu vienotajā platformā u.c., tādējādi nodrošinot infrastruktūras koplietošanu un 

atkalizmantošanu, kas ir viens no galvenajiem 2.2.1. SAM mērķiem. 

Hugo.lv lapa jau ir apmeklēta 141 tūkstoti reižu, tajā veikti 2,5 miljoni tulkošanas pieprasījumu un ir 

iztulkoti vairāk nekā 45 miljoni vārdu. Arī jaunajā sistēmā iestrādātie balss tehnoloģiju rīki kopš Hugo.lv 

atklāšanas ir daudz izmantoti – platformā, pielietojot runas sintēzes funkciju, izrunāti vairāk kā 2 miljoni 

vārdu un atpazīti vairāk nekā pusotra miljona vārdi. 

 

Prioritārais virziens 3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja  

 

PV sekmē ekonomisko aktivitāti, komersantu attīstību un produktivitātes pieaugumu, sadarbību un 

konkurētspēju starptautiskajā tirgū, nodrošinot konkurētspēju veicinošus faktorus, kas vērsti uz tiešu 

atbalstu saimnieciskajai darbībai un netiešu atbalstu, sekmējot komercdarbību veicinošas infrastruktūras 

attīstību, kā arī komercdarbības vides sakārtošanu, integrējot KP fondu ieguldījumus tematiskajos mērķos 

“Uzlabot MVK konkurētspēju” un “Uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi”. 

Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir apstiprināti un līgumi noslēgti par 134 projektu ieviešanu par kopējo 

ERAF/ESF finansējumu 258,2 milj. euro. Šajā PV ir pabeigti 36 (2018. gadā - 32) pašvaldību un 
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komersantu projekti (kopā 17,3 milj. euro ERAF/ESF finansējums), kuru rezultātā ir veiktas investīcijas 

vairāku ražošanas telpu un infrastruktūru izveidei vai rekonstrukcijai uzņēmējdarbības veicināšanai 

dažādos Latvijas reģionos. 

DP vidusposma snieguma ietvara mērķi kopumā ir izpildīti. Finanšu rādītājs ERAF projektos izpildīts par 

189,8 % un ESF projektos par 121,2 % no snieguma ietvara finanšu mērķa. 

PV ir noteikti divi iznākuma rādītāji, kuri attiecas uz snieguma ietvaru, un abi ir sasniegti. Viens sasniegts 

100 %, viens – 830 %. Rādītāja “Komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai apmācīto tiesām, 

tiesībsargājošām institūcijām un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits” lielā izpilde (3 784 personas no 

456 plānotiem) ir skaidrojama ar to, ka tiesām, tiesībsargājošām institūcijām un tiesu sistēmai piederīgo 

personām apmācības bija iespējams realizēt plašākā apjomā un piedāvāt lielākam mērķa grupas pārstāvju 

skaitam, nekā tika sākotnēji plānots. 

Šajā PV 2018. gadā līdzīgi kā 2017. gadā ir vērojams stabils rezultātu sasniegums gan ERAF, gan ESF 

projektos 

 ir izsniegtas 410 aizdevumu garantijas par 14,1 milj. euro; 

 piešķirti 16 paralēlie aizdevumi par kopējo summu 2,6 milj. euro; 

 izsniegti 120 mikroaizdevumi 1,5 milj. euro un 416 starta aizdevumi 9,0 milj. euro; 

 2018. gadā tika parakstīti līgumi ar sēklas un sākuma kapitāla fondiem; Expansion Capital AIFP 

ir noslēdzis privātā finansējuma piesaistes procesu un darbu ir uzsācis sēklas un sākuma kapitāla 

fonds INEC2 un sākuma kapitāla fonds INEC1; 

 izveidotas 15 biznesa inkubatoru (BI) vienības (8 nacionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībās, 

6 reģionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībās un 1 radošo industriju BI Rīgā). Kopumā līdz 

2018.gada decembrim BI darbības ietvaros saņemti 992 pieteikumi pirmsinkubācijas atbalsta 

saņemšanai, no kuriem apstiprināti 837 pieteikumi. Saņemti 699 pieteikumi inkubācijas atbalsta 

saņemšanai, no kuriem inkubācijas atbalsts piešķirts 423 komersantiem. 2018. gadā BI 

programmas ietvaros ir izveidoti 186 komersanti. 30 komersanti attīsta ekoinovācijas produktus 

un 33 komersanti attīsta tādus produktus, kas atbilst RIS3 stratēģijas jomām (3.1.1.6. SAM 

pasākuma projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” dati); 

 izveidotas 310 jaunas darbavietas (29 % izpilde pret 2023. gada mērķi) (iznākuma rādītājs 

i.3.3.1.bk (CO08)), piesaistītas nefinanšu investīcijas 1,3 miljrd. euro (rezultāta rādītājs r.3.3.1.a) 

un 164 komersanti (81 % izpilde pret 2023. gada mērķi) ir guvuši labumu no projekta ietvaros 

veiktajām investīcijām infrastruktūrā (iznākuma rādītājs i.3.3.1.ak (CO01)). 

Vērtējot progresu reģionu griezumā, pabeigto projektu ietvaros pagaidām visvairāk darbavietas radītas 

Rīgas reģionā un Vidzemes reģionā – attiecīgi 78 un 65 jaunas darbavietas, savukārt privātās nefinanšu 

investīcijas pagaidām visvairāk ir piesaistītas Kurzemes reģionā - 9,55 milj. euro; 

 ar ES fondu atbalstu jau būtiski ieguldījumi veikti ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai 

rekonstrukcijai, pasākuma pirmās kārtas ietvaros vien piesaistot vairāk nekā 10,5 milj. euro 

privātā finansējuma (iznākuma rādītājs i.3.1.1.ek (CO06)); 

Kā labās prakses projekts minams SIA “Kronus”, kas ir viens no vadošajiem nozares uzņēmumiem 

Eiropas tirgū palešu un palešu apmaļu ražošanas jomā, īstenotais projekts. Projekta rezultātā uzsākta jaunu 

produktu – C klases palešu borti un metāla eņģes - ražošana un esošo produktu kvalitātes uzlabošana. Ar 
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ES fonda atbalstu tika uzbūvētas divas jaunas ražošanas ēkas Stopiņu novadā – kopējā jaunizveidoto 

ražošanas ēku platība ir 3 091,09 m2 un abu nojumju kopējā platība 1 421,16 m2. Projekta ietvaros veikts 

zaļais iepirkums par 1,8 milj. euro, no kā ES fondu ieguldījums projekta īstenošanā ir 0,8 milj. euro. 

Projekts īstenots labā kvalitātē un īsākā termiņā, kā sākotnēji plānots. 

 lai paaugstinātu tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci, 2018. gadā tika 

organizētas konferences, mācības un komandējumi, kuros kopā piedalījās provizoriski 3 434 

personas, no kurām 65 % dalībnieku bija no Rīgas, 5% no Jelgavas, 4% no Liepājas, 3% no 

Daugavpils, 2% no Jēkabpils, Rēzeknes un Valmieras, bet 1% no Ventspils, Jūrmalas, Tukuma, 

Cēsīm un Aizkraukles (3.4.1. SAM projekta “Justīcija attīstībai” dati). 

 3.4.2.1. SAM pasākumā par valsts pārvaldes darbinieku apmācību 2018. gadā redzams liels 

pieaugums iznākuma rādītāja sasniegšanā – ir izsniegti 10 327 sertifikāti par apmācībām 

(iznākuma rādītājs i.3.4.2.a), kas par 205 % pārsniedz 2018. gadā plānoto sasniedzamo vērtību - 

5 027 sertifikāti. Finansējuma saņēmēji vairākkārt ir vērsuši uzmanību uz to, ka pieprasījums 

būtiski pārsniedz piedāvājuma iespējas, attiecīgi vairākkārt ir sniegti priekšlikumi par papildu 

finansējuma piešķiršanu un projektu mērķu grupu paplašināšanu. 

Neskatoties uz labo progresu attiecībā uz apmācāmo skaitu 3.4.1. un 3.4.2. SAM projektos, tendence, kad 

atsevišķi dalībnieki nesniedz datus noteiktajā detalizācijā (atbilstoši Regulas Nr. 1304/2013 1. pielikuma 

prasībām) ir saglabājusies. 2017. gada sākumā Valsts kancelejas un Tieslietu ministrijas sadarbībā 

ar  vadošo iestādi un SI sagatavotā instrukcija finansējuma saņēmējiem par apmācību dalībnieku datu 

uzskaites uzlabojumiem 2018. gadā ir rezultējušies ar būtisku datu nesniegšanas īpatsvara samazinājumu 

- līdz 1%, kas iepriekšējos periodos pārsniedza 10% robežu. 

 Valsts kontroles īstenotajā projektā (bez Valsts kontroles revidentiem) nodrošināta apmācība 88 

valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem (3.4.2.1. SAM pasākuma projekta „Publiskā sektora 

revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un 

ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” dati). Kopīgās mācības ir devušas iespēju veidot kopīgu 

izpratni par risku praktisko pielietojamību revīzijas procesā, metožu pielietojamību un citiem 

jautājumiem, kas skar revīziju plānošanu un veikšanu. Projekts ir devis iespēju piesaistīt ekspertu 

no Amerikas Savienoto Valstu augstākās revīzijas iestādes - Revīzijas izglītības centra. 

 

Prioritārais virziens 4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs  

 

PV ietvaros definētie SAM paredz kompleksus pasākumus energoefektivitātes veicināšanai, atjaunojamo 

energoresursu (AER) izmantošanai un SEG emisiju apjoma mazināšanai. PV ietver dažādus ēku sektorus, 

centralizēto siltumapgādi, kā arī transporta nozari. Īstenojot ERAF un KF ieguldījuma prioritātes, tiks 

sniegts ieguldījums Latvijas nacionālā mērķa Stratēģijas “Eiropa 2020” kontekstā sasniegšanā. Ņemot 

vērā, ka ēku energoapgādē lielu siltuma īpatsvaru nodrošina tieši centralizētas siltumapgādes sistēmas, 

kas izmanto fosilos kurināmā resursus, siltumenerģijas patēriņa samazinājums ēkās ļaus palielināt 

atjaunojamās enerģijas īpatsvaru bruto enerģijas galapatēriņā, kā arī samazināt valsts kopējo SEG emisiju 

apjomu. 

Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir apstiprināti 312 projekti par ERAF/KF finansējumu 365,1 milj. 

euro, bet līgumi noslēgti par 287 projektu īstenošanu par kopējo ERAF/KF finansējumu 353,9 milj. euro. 

Projektu pabeigšana plānota 2014. - 2020.gada plānošanas perioda beigās. 2019. gadā ir plānota vēl viena 

SAM (4.1.1. par apstrādes rūpniecības uzņēmumu energoefektivitāti) projektu atlase, līdz ar to projektu 

iesniegšana vēl turpināsies. 
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Vērtējot atsevišķi progresu šajā PV, jāsecina, ka lēnāka ieviešana notiek valsts ēku energoefektivitātes 

programmā, ko ietekmē gan valsts iestāžu darbinieku pieredzes un zināšanu trūkums ēku atjaunošanā un 

projektu vadībā, gan arī augstās būvniecības izmaksas. Tāpat arī lēnāka ieviešana notiek centralizētās 

siltumapgādes energoefektivitātes programmā, kas galvenokārt ir atkarīga no būvniecības sezonalitātes. 

Satiksmes jomā projektu ieviešanas progress ir vērtējams kā vidējs, ko būtiski ir ietekmējis lielajā projektā 

“Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” identificētie problēmjautājumi saistībā ar iespējamiem 

pārkāpumiem veiktajos projekta iepirkumos. Papildu informāciju skatīt sadaļā “Lielie projekti”. 

Līdz 2018. gada beigām būtiski ES fondu ieguldījumi veikti apstrādes rūpniecības nozarē, veicinot 

efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem 

energoresursiem. Līdz 2018. gada beigām kumulatīvi ir pabeigti 34 (2018. gadā - 31) energoefektivitātes 

uzlabošanas projekti (kopā 9,0 milj. euro ES fondu finansējums). 

DP vidusposma noteiktie snieguma ietvara mērķi kopumā ir izpildīti. Finanšu rādītājs ERAF projektos 

izpildīts par 105,4 %, bet KF projektos par 126,3 % no snieguma ietvara finanšu mērķa. 

PV ir noteikti snieguma ietvara divi iznākuma rādītāji un divi GIP rādītāji. Iznākuma rādītāji ir sasniegti 

100 %, bet GIP rādītāji (noslēgti līgumi ar projektu īstenotājiem) ir pārsniegti, jo 4.2.1. SAM par 

dzīvojamo un valsts ēku energoefektivitāti (150 % izpilde - 105 līgumi no 70 plānotiem) un 4.5.1. SAM 

par videi draudzīgu sabiedrisko transportu (450 % izpilde – 9 līgumi no 2 plānotiem) SI, veicot intensīvu 

projektu vērtēšanas procesu, noslēdza vairāk līgumu par projektu ieviešanu kā sākotnēji plānots. 

Lai veicinātu sekmīgāku investīciju plūsmu valsts ēku energoefektivitātes programmā, Ekonomikas 

ministrija (EM) kā atbildīgā iestāde ir pārskatījusi 4.2.1.2. SAM pasākuma par valsts ēku 

energoefektivitāti regulējošajos MK noteikumu nosacījumus (MK apstiprināti 2019. gada 21. maijā) 

attiecībā uz maksimālajām atjaunošanas izmaksām, palielinot no 250 euro/m2 uz 300 euro/m2, un nav 

atbilstoši vidējām būvdarbu izmaksām valstī. Attiecībā uz lēnāku progresu centralizētās siltumapgādes 

energoefektivitātes programmā, jāņem vērā tās specifika, ka būvdarbus iespējams veikt tikai vasarā, kad 

nav apkures sezona, attiecīgi šobrīd lielākā daļa projektu ir augstas gatavības stadijā un būvdarbi tiks 

veikti 2019. gada būvniecības sezonā, līdz ar to risks finansējuma neizmantošanai nav. 

Vērtējot kopējo PV noteikto rādītāju sasniegšanas rezultātus līdz 2018. gada beigām, secināms, ka rādītāju 

sasniegšana notiek secīgi atbilstoši plānotajam, atsevišķi rādītāji ir pat pārsniegti: 

 4.2.1.1 SAM pasākuma par energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu ēkās ietvaros 2018. 

gadā projektu iesniegtais skaits pieauga līdz 436 projektiem par pieprasīto finansējumu 78,5 milj. 

euro. Līdz 2018. gada beigām pabeigti 24 projektu, t.i. 725 mājsaimniecībām ir sniegts 

energoefektivitātes uzlabošanas atbalsts, samazināts patērētās enerģijas apjoms; 

 nodrošināts primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 6 876 401 kWh (32 % izpilde pret 

2023. gada mērķi) (iznākuma rādītājs i.4.2. (CO32)) pašvaldību, valsts un daudzdzīvokļu ēkās, no 

tā lielākais enerģijas gada patēriņa samazinājums bijis pašvaldību ēkās 4 410 933,35 kWh. 

Savukārt valsts ēkās sasniegts rādītājs 2 465 468 kWh. 

 nodrošināts ikgadējais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums 7 555,65 ogļskābās gāzes 

ekvivalenta tonnu/gadā apmērā (37,3 % izpilde pret 2023. gada mērķi) (iznākuma rādītāji 

i.4.1.1.dk (CO34), i.4.2.1.ek (CO034), i.4.3.1.ek (CO34)); 

 nodrošināta no AER ražotā papildjauda 8,95 megavatu apmērā (43,25 % izpilde pret 2023. gada 

mērķi) (iznākuma rādītāji i.4.1.1.ck (CO30), i.4.2.1.dk (CO30), i.4.2.2.bk (CO30), i.4.3.1.ak 
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(CO30)) – jāatzīmē, ka ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumā šādai darbībai nav liels 

pieprasījums, jo vairumam pašvaldību ēku ir centralizētā siltumapgāde, kur lielā daļā gadījumu 

jau šobrīd izmanto AER. 

 ir iegādāti (14 Jūrmalā un četri Rēzeknē) jauni videi draudzīgi un pārbūvēti sabiedriskie 

transportlīdzekļi (autobusi), lai tie būtu videi draudzīgi, kas uz šo brīdi ir 36 % izpilde pret 2023. 

gada mērķi (iznākuma rādītājs I.4.5.1.b). 

Vērtējot energoefektivitātes uzlabošanas progresu reģionu griezumā, pabeigto projektu ietvaros pagaidām 

visvairāk primārā enerģija ietaupīta Rīgas reģionā – 13 654 592 kilovatstundas gadā (kopumā 4.2.2. SAM 

ietvaros ietaupīta primārā enerģija – 24 839 115 kilovatstundas gadā), bet kopējā renovēto ēku platība 

Rīgā ir 92 456 m2 (kopumā 4.2.2. SAM ietvaros renovēta platība 175 062 m2). Atzīmējams fakts tas, ka 

Rīgas pilsētas pašvaldība 4.2.2. SAM projektu ietvaros uzlaboja 31 pirmsskolas izglītības iestādes 

energoefektivitāti. Projektu rezultātā tika ne tikai samazināti pašvaldības izdevumi par šo ēku 

siltumapgādi, bet arī uzlabots ēku vizuālais izskats, nodrošinot komfortablu vidi 6 463 Rīgas pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņiem un personālam, kā arī radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkaimes 

iedzīvotājiem. 

Kā labās prakses projekts minams un būtisku ieguldījumu rādītāju sasniegšanā nodrošinājis 4.1.1. SAM 

(apstrādes rūpniecības uzņēmumu energoefektivitāte) SIA “Baltic Block” īstenotais projekts. Tā 

īstenošanas ilgums bija 3 mēneši un īstenošanas laikā tika uzstādīts esošās lentveida kaltes pagarinājums, 

kas aprīkots ar rekuperatoru, kā arī divas ūdens atspiešanas preses - inovatīvas iekārtas. Jāatzīmē, ka 

tehnoloģijas izgudrotājs Johannes Bohnert par izstrādāto risinājumu 2015. gadā ir ieguvis Vācijas banku 

inovāciju balvu. Projektā ieviestais inovatīvais risinājums nodrošina enerģijas ietaupījumu 14 254,03 

MWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu 3 849,2 CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 2,0 milj. euro, no kurām 0,6 milj. euro - KF finansējums. Sadarbībā ar SIA 

“Baltic Block” projekts ieviests veiksmīgi. 

Informāciju par lielo projektu “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” skatīt sadaļā “Lieli projekti”. 

 

Prioritārais virziens 5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte  

 

PV ietvaros paredzēts [1] sniegt ieguldījumu, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmantojot uz 

ekosistēmām balstītas pieejas; [2] investēt atkritumu apsaimniekošanas nozarē un ūdenssaimniecības 

nozarēs, lai ievērotu ES acquis noteiktās prasības vides jomā un nodrošinātu dalībvalstu identificētās 

vajadzības pēc investīcijām, kas pārsniedz minētās prasības; [3] aizsargāt un atjaunot bioloģisko 

daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot Natura 2000 un zaļo 

infrastruktūru; [4] saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu; [5] veikt darbības, 

lai uzlabotu pilsētvidi, revitalizētu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai 

skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas 

pasākumus. 

Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir apstiprināti 178 projekti par kopējo ERAF/KF finansējumu 438,1 

milj. euro, bet līgumi noslēgti par 177 projektu īstenošanu par ERAF/KF finansējumu 437,9 milj. euro. 

Līdz šim pabeigti ir 23 (2018. gadā - 22) vides aizsardzības un teritoriju revitalizācijas projekti (kopā 17,0 

milj. euro ES fondu finansējums), kuru rezultātā ir nodrošināti plūdu risku mazināšanas pasākumi, 

nodrošinātas šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas, izbūvētas antropogēno slodzi mazinošās 

infrastruktūras Natura 2000 teritorijās, kā arī nodrošināta degradēto teritoriju revitalizācija, nodrošinot 
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videi draudzīgu un ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi. Lielākais progress projektu pabeigšanā 

gaidāms 2014. - 2020. gada plānošanas perioda beigās, tajā skaitā rādītāju sasniegšana. 

DP vidusposma snieguma ietvara mērķi kopumā ir izpildīti. Finanšu rādītāja izpilde ERAF projektos ir 

109,4 % un KF projektos ir 128 % no snieguma ietvara finanšu mērķa. 5.1.2. SAM par plūdu risku 

samazināšanu lauku teritorijās faktiskā finanšu izpilde ir sasniegusi 95 % atzīmi no plānotā vidusposma 

snieguma ietvara mērķa, jo ieviešanu kavēja vairāki identificētie faktori, piemēram, klimatiskie un grunts 

hidroģeoloģiskie apstākļi un normatīvajos aktos noteiktie dažādi vides ierobežojumi. 

Šajā PV ir noteikti divi iznākuma rādītāji un viens GIP rādītājs, kas attiecas uz snieguma ietvaru. Kopumā 

redzams, ka šo rādītāju izpilde ir virs 100%, kas skaidrojams ar to, ka atsevišķās aglomerācijās iedzīvotāji 

aktīvāk pieslēdzas pie jaunizveidotās ūdensapgādes infrastruktūras (198 % izpilde – 2 324 iedzīvotāji no 

1 175 plānotiem), ko daļēji var skaidrot ar pašvaldību piedāvātajiem atbalsta mehānismiem, un arī tas, ka 

noslēgti vairāk līgumu (51 līgums no 10 plānotiem) par 5.6.2. SAM par ieviešanu nekā sākotnēji bija 

plānots. 

Vērtējot kopumā PV faktisko sasniegumu PV līdz 2018. gada beigām, var izcelt to, ka: 

 kopā no plūdu apdraudējuma pasargāti 28 387 iedzīvotāji Ventspilī un Ogrē (14 % izpilde pret 

2023. gada mērķi) (iznākuma rādītājs i.5.1.1.ak (CO20)), vienlaikus novēršot applūšanas risku 15 

objektiem, tādējādi ir samazināti potenciālie piesārņojuma novadīšanas vidē draudi. Savukārt 

Latvijas lauku teritorijās plūdu apdraudēto iedzīvotāju skaits ir samazinājies no 21 000 uz 19 541 

(17 % izpilde pret 2023. gada mērķi) (rezultāta rādītājs r.5.1.2.b). 

 ekspluatācijā ir nodotas 3 poldera sūkņu stacijas Jelgavas novadā un 1 Nīcas novadā. Aizputes 

novadā ekspluatācijā ir nodotas 3 valsts nozīmes ūdensnotekas, kā arī veikta Rīgas HES 

ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja atjaunošana (iznākuma rādītājs i.5.1.2.a); 

 izbūvēti vai pilnveidoti 37 atkritumu dalītās vākšanas punkti un 2 laukumi, kā arī iegādātas 2 

atkritumu dalītās vākšanas maršrutu apkalpojošās automašīnas, tādejādi ir uzlabota dalītu 

atkritumu šķirošanas pakalpojuma pieejamība Ādažos, Ikšķilē, Daugavpilī un Jelgavā (5.2.1.1. 

SAM pasākuma par atkritumu dalītā vākšanu pabeigto projektu dati); 

Vienlaikus jāatzīmē, ka 2018. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kā 

atbildīgā iestāde veica operatīvu valsts atbalsta shēmas modifikācijas un DP grozījumu ierosinājumu 

izstrādi, lai reaģētu uz situācijas attīstību un investīciju pieprasījumu atkritumu jomā. Šie grozījumi bija 

kritiski nepieciešami, lai virzītos uz atkritumu apsaimniekošanas mērķu sasniegšanu apglabājamā 

atkritumu daudzuma samazināšanā, DP uzraudzības rādītāju sasniegšanu un nodrošinātu KF finansējuma 

snieguma ietvara izpildi. 

 īpaši aizsargājamās teritorijās ir izveidotas laipas, kāpnes, skatu torņi, atpūtas vietas un cita veida 

objekti, kopumā samazinot antropogēno ietekmi uz vairāk kā 27 289,21 ha (293 % izpilde pret 

2023. gada mērķi) biotopu (iznākuma rādītājs i.5.4.1.ak (CO23)). Tādējādi salāgota iespēja 

iedzīvotājiem apmeklēt dabas objektus, vienlaicīgi regulējot antropogēno slodzi un uzlabojot 

biotopu aizsardzības pakāpi. Vairāki 5.4.1.1. SAM pasākuma (infrastruktūra Natura 2000 

teritorijās) projekti tika atzīti par labo praksi horizontālo prioritāšu “Vienlīdzīgas iespējas” un 

“Ilgtspējīga attīstība” ietvaros. 

 2018. gadā turpinājās viens no pēdējo gadu nozīmīgākajiem projektiem dabas aizsardzības jomā – 

biotopu kartēšanas (5.4.2.1. SAM pasākums par biotopu un sugu kartēšanu) dabas skaitīšanas 

projekts. Jau vairāk kā par pusi Latvijas sauszemes teritorijas veikta dabas vērtību datu izpēte, lai 
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visaptverošā pētījumā novērtētu dabas aizsardzības statusu. Biotopu ekspertu darbs un rezultātu 

izvērtēšana turpināsies arī 2019. gadā. Vienlaikus projekta ietvaros noslēgti līgumi par 15 īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju plānu izstrādi un 5 sugu aizsardzības plānu izstrādi, lai tādējādi 

pilnveidotu dabas aizsardzības plānošanu un koordinētu atbilstošu pasākumu īstenošanu (5.4.2.1. 

SAM pasākuma projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” dati). 

2018. gadā VARAM pasūtījuma ietvaros ir tapusi arī filma “Dabas skaitītāji”, lai veicinātu sabiedrības 

izpratni par biotopu aizsardzības un kartēšanas projekta ieviešanas nepieciešamību un lietderību. 

 kopā ir saglabāti, aizsargāti un attīstīti 6 dabas un kultūras mantojuma objekti (40 % izpilde pret 

2023. gada mērķi) (iznākuma rādītājs i.5.5.1.a). 5 no tiem 2018. gadā - Alūksnes stacijas šķūnis, 

Fītinghofu dzimtas mauzolejs Alūksnes muižas parkā, Krāslavas pils amatu māja, pelēkā kāpa 

Eiropas nozīmes aizsargājamajā dabas teritorijā Ventspils dienvidrietumos, Vērgales muiža, kā 

arī jaunradīti 6 pakalpojumi, nodrošinot investīciju ilgtspēju. 

2017. gadā atjaunotais Alūksnes Tempļa kalna parka paviljons - rotonda 2018. gadā Latvijas Būvniecības 

gada balvu ceremonijā nominācijā "Restaurācija" ieguva otro vietu. 

 5.6.1. SAM (Rīgas revitalizācija) projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna 

apkaimē" ietvaros 2018. gadā veiksmīgi noslēgts pirmais Daugavas stadiona pārbūves projekta 

posms, uzsākot vērienīgu degradētās teritorijas revitalizāciju. 2018. gadā pilnībā atjaunota rietumu 

tribīne, tajā skaitā iekštelpas, kas atbilst starptautiskajām futbola un vieglatlētikas prasībām. 

Vienlaikus no jauna uzbūvētas dienvidu un ziemeļu tribīnes, kas ļāva palielināt skatītāju sēdvietu 

skaitu no 5 560 līdz 10 461 vietām, tādējādi nodrošinot iespēju divreiz vairāk skatītājiem klātienē 

vērot Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus. XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju 

svētku deju lieluzvedums 2018. gada vasarā pulcēja vairāk nekā 18 tūkstošus dejotāju, un visas 

skatītāju sēdvietas bija aizņemtas. 

 projekta "VEF Kultūras pils rekonstrukcija" īstenošana ir lielākā Latvijas kultūras iestāde ar 

gandrīz 50 mākslinieciskajiem kolektīviem, studijām un interešu klubiem, kuros darbojas ap 3 

000 dažādu vecumu rīdzinieku. Ēka ir svarīgs pilsētbūvniecības akcents, kā arī nozīmīgs sava 

laikmeta arhitektūras paraugs un kultūrvēsturisks piemineklis, kas atspoguļo gan attiecīgajam 

laikam raksturīgo ēku tipoloģiju (režīmu pārvaldes un propagandas celtnes), gan arhitektoniski -

mākslinieciskās kvalitātes. Vienlaikus atjaunotā VEF Kultūras pils ir arī tūristu un investīciju 

piesaistes objekts – uzlabotā pilsētvide kalpo par magnētu sociālekonomiskās situācijas 

uzlabošanai un ir paraugs citu Latvijas galvaspilsētas revitalizējamo teritoriju sakārtošanai. 

VEF Kultūras pils Latvijas Būvniecības gada balvu ceremonijā kopumā 114 pieteikumu konkurencē 

ieguva GRAND PRIX, kā arī ir saņēmusi Gada balvas Rīgas arhitektūrā atzinīgu novērtējumu - 

„Sabiedrības atzinība” balvu, ko konkursa organizētāji – Rīgas pilsētas arhitekta birojs – piešķīra būvēm, 

kuras pozitīvi novērtējuši visvairāk apmeklētāju Rīgas pilsētas arhitekta biroja "Facebook" vietnē [1]. 

 Rīgā izveidota un atjaunota sabiedriskā telpa 33 562 m2 platībā (336 % izpilde pret 2023. gada 

mērķi (rādītāja pārsniegums skaidrojams ar to, ka piesardzīgi tas tika noteikts pirms atbalstāmo 

teritoriju atlases uzsākšanas, bet aktuālie dati precizēti būvprojekta izstrādes laikā)) (iznākuma 

rādītājs i.5.6.1.ak (CO38)), kā arī uzceltas un atjaunotas sabiedriskās publiskās vai komercēkas 14 
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248 m2 platībā (71 % izpilde pret 2023. gada mērķi), tādējādi atbalstāmajās teritorijās radot 

labvēlīgu vidi privāto investīciju piesaistei (iznākuma rādītājs i.5.6.1.bk (CO39)). 

Attiecībā uz progresu lielajā projektā “Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" 

sanācija, II posms” - Dienvidu dīķī līdz 2018. gada beigām ekskavēts un nodots sekundārā kurināmā 

sagatavošanai aptuveni 9 216 t sērskābā gudrona, kas ir aptuveni 30% no kopējā plānotā apjoma; Ziemeļu 

dīķī veikta devona ūdeņu atsūknēšana un attīrīšana 1 061 m3 un smilts/gudrona maisījuma piesārņoto 

frakciju transportēšana uz utilizācijas vietu 2 174 m3 apjomā, kas ir aptuveni 31% no kopējā apjoma. 

[1] Detalizētāka informācija pieejama tīmekļa vietnē: http://www.building.lv/44-aktuala-tema/135770-

vef-kulturas-pils-parbuve-un-restauracija-izpelnas-%E2%80%9Esabiedribas-atzinibas%E2%80%9D-

balvu 

 

Prioritārais virziens 6 - Ilgtspējīga transporta sistēma  

 

PV ietvaros definētie SAM ar KF un ERAF atbalstu paredz sekmēt kvalitatīvas transporta infrastruktūras 

(ceļi, dzelzceļš, TEN-T sasaiste ar pilsētām, lidosta “Rīga”, lielās ostas) nodrošināšanu, kas ir pamats 

konkurētspējīgas, ilgtspējīgas, komodālas transporta sistēmas attīstībai, vienlaikus veicinot augstas 

kvalitātes mobilitāti, efektīvi izmantojot resursus. Atbalsts tiek sniegts dažāda mēroga nozīmes ceļu 

infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai, novēršot ceļu sabrukšanu, lielo ostu un lidostas “Rīga” 

drošības pasākumu uzlabošanai un vides piesārņojuma mazināšanai, kā arī dzelzceļa infrastruktūras 

elektrifikācijai, nodrošinot vienotu transporta sistēmu. Ar ERAF un KF atbalstu plānots samazināt gaisa 

kuģu dzinēju radītās CO2 emisijas, ka arī CO2 emisiju dzelzceļa pārvadājumos, notekūdeņu ķīmiskā 

skābekļa patēriņa vērtību, vidējo transportlīdzekļa aizkavējuma laiku, valsts galveno un reģionālo 

autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvaru, palielināt dzelzceļa infrastruktūras caurvedes spēju un 

vidējo laika ietaupījumu uz vienu kilometru rekonstruējot valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu. 

Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir apstiprināti 75 projekti par kopējo ERAF/KF finansējumu 740,1 

milj. euro, bet līgumi noslēgti par 74 projektu īstenošanu par ERAF/KF finansējumu 738,7 milj. euro. 

Kopumā PV progress vērtējams kā labs. Pabeigti 25 valsts galveno un reģionālo autoceļu uzlabošanas 

projekti (kopā 212,2 milj. euro ES fondu finansējums), no tiem tieši 2018. gadā pabeigti 14 projekti. Liela 

daļa projektu plānots pabeigt 2019. gadā un turpmākajos gados. 

DP vidusposma snieguma ietvara mērķi kopumā ir izpildīti. Finanšu rādītāja izpilde ERAF projektos ir 

279,4 %, bet KF projektos ir 91,6 % no snieguma ietvara finanšu mērķa. Galvenie kavējošie faktori KF 

projektos ir skaidrojami ar ilgstošām iepirkumu procedūrām, konstatētajām neatbilstībām, būvdarbu 

izstrādes termiņu kavēšanu, kas attiecīgi ir radījis nesavlaicīgu būvdarbu uzsākšanu, kā arī vēlākām 

iepirkuma līgumu izpildēm. 

Šajā PV ir noteikti trīs iznākuma rādītāji un trīs GIP rādītāji, kas attiecas uz snieguma ietvaru un kas 

kopumā ir izpildīti. Attiecībā uz GIP rādītāju (iepirkumu izsludināšana un līgumu slēgšana) pārpildi 

jāņem vērā tas, ka 6.1.5. SAM par galveno autoceļu pārbūvi (200 % izpilde – izsludināti 100 iepirkumi 

no 50 plānotiem) un 6.3.1. SAM par reģionālo autoceļu pārbūvi (470 % izpilde – izsludināti 94 iepirkumi 

no 20 plānotiem) īstenošanas uzsākšana notika pirms MK noteikumu par SAM īstenošanu spēkā stāšanās 

(ātrāk uzsāktie SAM). Divi iznākuma rādītāji ir izpildīti, kas attiecas uz valsts galveno un reģionālo ceļu 

rekonstrukciju. Savukārt rādītāja ieviešana par dzelzceļa līniju modernizēšanu ir atkarīga no lielā projekta 
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„Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” turpmākās ieviešanas. Informāciju par lielo projektu skatīt sadaļā 

„Lieli projekti”. 

Jāuzsver, ka transporta jomā “Latvijas Dzelzceļš” īstenotajos projektos “Rīgas dzelzceļa mezgla posma 

Sarkandaugava - Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija” (kopējās attiecināmās izmaksas 25 milj. euro, 

t.sk. KF finansējums 21,3 milj. euro), “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība” (kopējās attiecināmās 

izmaksas 36,6 milj. euro, t.sk. KF finansējums 31,1 milj. euro) un “Daugavpils pieņemšanas parka un 

tam piebraucamo ceļu attīstība” (kopējās attiecināmās izmaksas 43,5 milj. euro, t.sk. KF finansējums 37 

milj. euro) ieviešana aizkavējusies vairāk kā par pusotru gadu ilgstošu iepirkuma procedūru dēļ – 

[1] iesniegtas sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā; [2] piedāvājumos ievērojams izmaksu pieaugums 

(~30-40%) pret paredzēto budžetu. “Latvijas dzelzceļš” Padome ir pieņēmusi lēmumu par jaunu 

iepirkumu sludināšanu visiem 3 projektiem, pārskatot pasūtītāja prasības, tai skaitā tehnisko specifikāciju. 

Lai varētu izsludināt iepirkumus, “Latvijas dzelzceļš” plāno rosināt SI pagarināt projektu ieviešanas 

termiņus līdz maksimāli pieļaujamajam – 2023. gada 31. decembrim. Atkārtotu iepirkumu problēmu 

rašanās gadījumā pastāv risks par projektu sekmīgu ieviešanu līdz 2014. - 2020. gada plānošanas perioda 

beigām. 

Kopumā PV ir redzami ievērojami sasniegtie rezultāti: 

 kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir rekonstruēts vai modernizēts 359,6 km valsts galveno un 

reģionālo autoceļu kopējais garums Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē (100 % izpilde pret 

2018. gada mērķi) (iznākuma rādītāji i.6.3.1.ak (CO14)); 

 rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums ir 6,52 km (54 % izpilde pret 2023. gada mērķi) (iznākuma 

rādītājs i.6.1.1.b); 

 rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums ir 1,15 km (30 % izpilde pret 

2023. gada mērķi) (iznākuma rādītājs i.6.1.3.a); 

 Ventspilī ir rekonstruēta 1 hidrotehniskās būve, kā rezultātā uzlabota transporta tīkla mobilitāte 

(25 % izpilde pret 2023. gada mērķi) (iznākuma rādītājs i.6.1.1.a); 

Informāciju par lielo projektu “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” skatīt sadaļā “Lieli projekti”. 

 

Prioritārais virziens 7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte  

 

PV ir vērsts uz nodarbinātības pieejamības nodrošināšanu darba meklētājiem un neaktīvām personām, 

tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem, jauniešu ilgtspējīgu integrāciju darba tirgū, kā arī darba ņēmēju, 

uzņēmumu pielāgošanās pārmaiņām. 

Kopumā 7 PV ir pieejams ES fondu finansējums 170,2 milj. euro, no kuriem 29,0 milj. euro ir paredzēti 

JNI īstenošanai. Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir apstiprināti un noslēgti 7 līgumi par projektu 

ieviešanu par kopējo ESF/JNI finansējumu 163,1 milj. euro. Projektos apstiprinātā summa veido 95,9 % 

no kopējā ESF un JNI piešķīruma, savukārt maksājumi veikti 59,6 % jeb 101,4 milj. euro, no tiem 25,7 

milj. euro ir JNI. 

DP vidusposma snieguma ietvara mērķi kopumā ir izpildīti. Finanšu rādītāja izpilde ESF projektos ir 

127,8 %, bet JNI prjektos 124,2 % no snieguma ietvara finanšu mērķa. 
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Šajā PV kā snieguma ietvara mērķa rādītāji ir noteikti divi ESF iznākuma rādītāji (atbalsts 

bezdarbniekiem, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem), kas ir kopumā līdz 2018. gada beigām sasniegts virs 

100 %. Kopumā atbalsts ir sniegts 74 595 personām no 61 000 plānotām. 

Faktiski sasniegto rādītāju rezultāti SAM un SAM pasākumu līmenī līdz 2018. gada beigām ir šādi: 

 ar mērķi veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū kopumā ir sniegts 

atbalsts 74 595 bezdarbniekiem (122 % izpilde pret 2018. gada mērķi), tostarp 2018. gadā tas 

sniegts 14 385 bezdarbniekiem (iznākuma rādītāji i.7.1.1.ak (CO01) un i.7.2.1.a). Galvenokārt 

atbalsts ietvēra tādus pasākumus, kā konkurētspējas paaugstināšana (individuālas konsultācijas un 

grupu nodarbības), profesionāla apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana, 

neformālas izglītības apguve, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, apmācība 

pie darba devēja, atbalsts reģionālajai mobilitātei; 

 ar mērķi uzlabot darba ņēmēju, bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju piekļuvi 

informatīviem atbalsta pasākumiem, sniedzot atbalstu darba meklēšanā un darba tiesisko attiecību 

nodibināšanā kopā īstenoti 389 pasākumi (65 % izpilde pret 2023. gada mērķi), kas ietver 

apmācības, seminārus, konsultācijas, dalību starptautiskos sadarbības pasākumos, t.sk. 70 

pasākumi notika semināri 2018. gadā (iznākuma rādītājs i.7.1.2.a); 

 ar mērķi izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu 2018. gadā ir pabeigts darbs pie 

NVA darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodikas pilnveides, kas sniedz iespēju iegūt 

prognožu rezultātus par ievērojami lielāku atsevišķo profesiju grupu skaitu, kā arī īstenoti 37 

pasākumi, t.sk. 17 pasākumi 2018. gadā (7.1.2.2. SAM pasākuma projekta “Darba tirgus 

prognozēšanas sistēmas pilnveide” dati). Viens no ievērojamākajiem veikumiem - 2018. gada 

maijā NVA rīkoja Latvijas simtgadei veltītu starptautisku konferenci “Nodarbinātība Latvijā 

vakar, šodien un rīt”, kurā Latvijas un ārvalstu amatpersonas un eksperti sprieda par mūsdienu 

darba tirgus tendencēm un izaicinājumiem, nodarbinātības dienestu lomu, globalizācijas, 

demogrāfijas un digitālo tehnoloģiju ietekmi, kā arī Latvijas darba tirgus attīstību starptautiskajā 

kontekstā. 

 ar mērķi uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos 2018. gadā notika virkne 

dažādu aktivitāšu par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem gan nodarbinātajiem un 

darba devējiem (piemēram, izglītojoši semināri (49), informatīvās aktivitātes), gan uzraudzības 

un kontroles iestādes darbiniekiem, t.sk. apmācības (16), aktualizēti apmācību moduļi (9), 

konference, pieredzes apmaiņas brauciens. Par iespēju piedalīties projektā un saņemt konsultatīvo 

atbalstu darba aizsardzības prasību praktiskā ieviešanā ir apzināti un informēti 3 196 bīstamo 

nozaru uzņēmumi, kā arī sniegta informācija dažādās nozaru izstādēs. Sadarbībā ar Latvijas Darba 

devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību 2018. gadā ir sniegtas 1 094 

konsultācijas darbiniekiem un darba devējiem darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, 

noorganizētas mācību ekskursijas darba devējiem par labo praksi darba aizsardzības prasību 

ievērošanā, kā arī notikušas izglītojošas aktivitātes, t.sk. konkursi, profesionālo skolu audzēkņiem 

(7.3.1. SAM projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības 

pilnveidošana” dati). 

 ar mērķi veicināt gados vecāku (vecumā no 50 gadiem) nodarbināto personu darbspēju 

saglabāšanu un nodarbinātību kopumā ir organizēti 18 sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi, 

t.sk. īstenoti reģionālie semināri un divas informatīvās kampaņas, kas vērstas uz darba devēju un 

nodarbināto informēšanu/izglītošanu par ilgāka un labāka darba mūža veicināšanas iespējām. Tika 

īstenoti (sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienību) 12 praktiski semināri Latvijas reģionos par novecošanās pārvaldības jautājumiem, 

saņemti 45 darba devēju pieteikumi, kuri kopumā ir pieteikuši vairāk kā 2 200 savus darbiniekus 

vecumā no 50 gadiem (7.3.2. SAM projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” dati). 
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Prioritārais virziens 8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība  

 

PV tiek īstenots, lai stiprinātu augstākās izglītības institūciju stratēģisko specializāciju un labāku 

pārvaldību, sekmētu kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un 

atbilstošas vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras izveidi, lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem 

kvalitatīvas pamatizglītības un vidējās izglītības pieejamību, uzlabotu profesionālās izglītības pieejamību 

un atbilstību darba tirgus vajadzībām, t.sk. attīstot darba vidē balstītas mācības un sadarbību ar 

uzņēmumiem programmu īstenošanā un profesionālās izglītības iestāžu pārvaldībā, kā arī pilnveidotu 

nodarbināto personu profesionālo kompetenci. 

Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir apstiprināti 143 projekti par kopējo ERAF/ESF finansējumu 435,1 

milj. euro, no tiem līgumi noslēgti par 142 projektu īstenošanu par ERAF/ESF finansējumu 429,7 milj. 

euro. 2018. gadā pabeigti pirmie astoņi projekti (kopā 13,3 milj. euro ERAF finansējums), no kuriem ir 

sniegts atbalsts vispārējās izglītības iestāžu vides uzlabošanai, pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības STEM uzlabošanai koledžās, kā arī modernizēto STEM studiju programmu palielināšanai 

augstskolās. 

DP vidusposma snieguma ietvara mērķi kopumā ir izpildīti. Finanšu rādītāja izpilde ERAF projektos ir 

127 %, bet ESF projektos ir 121,6 % no snieguma ietvara finanšu mērķa. Šim PV ir noteikti skaitliski 

visvairāk sasniedzamo iznākuma rādītāju, kas attiecas uz snieguma ietvaru – 14 ESF/ERAF rādītāji. No 

tiem viens iznākuma rādītājs ir sasniegts 95 % un tas ir par NVA nereģistrētajiem NEET jauniešiem, kas 

saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros (1 845 personas no 1 950 plānotām). Pieci iznākuma rādītāji 

ir sasniegti 100% un astoņi iznākuma rādītāji ir virs 100 % izpildes. Rādītāju pārsniegums, galvenokārt, 

saistīts ar lielāku unikālo izglītības iestāžu (augstākās izglītības, vispārējās izglītības un vispārējās un 

profesionālās izglītības) skaitu, kas saņēmuši ES fondu atbalstu, un nodarbināto personu un audzēkņu 

skaits, kuri saņēmuši ES fondu atbalstu dalībai mācībās. 

2019. gadā ir plānotas vēl trīs SAM un SAM pasākuma (8.1.2. par vispārējās izglītības infrastruktūru, 

8.2.2. par akadēmisko personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšanu, 8.3.1.2. par digitālo, mācību 

līdzekļu izstrādi) projektu atlases, projektu iesniegšana vēl turpināsies. 

Līdz 2018. gada beigām faktiski sasniegto rādītāju rezultāti SAM un SAM pasākumu līmenī ir šādi: 

 lai nodrošinātu vispārējās izglītības satura reformas ieviešanu ar 2019. gada septembri, turpinājās 

jauna satura aprobācija 99 vispārējās izglītības iestādēs, aptverot visas izglītības pakāpes 

(pirmskola, pamatizglītība, vidējā izglītība). 

 ar mērķi palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju 

programmu skaitu, nodrošinot, ka studentiem un mācībspēkiem ir pieejama mūsdienīga studiju un 

pētniecības infrastruktūra, ir modernizētas STEM studiju programmas Liepājas Universitātē - 

atjaunota Liepājas Universitātes galvenā ēka un pielāgotas telpas Dabas un inženierzinātņu 

fakultātes izvietošanai modernizētajā Liepājas Universitātes ēkā (8.1.1. SAM pabeigtā projekta 

“Liepājas Universitātes STEM studiju programmu modernizācija” dati). 

 lai uzlabotu vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, ir modernizēta mācību vide Liepājas 1.Valsts 

ģimnāzijā, Salaspils 1.vidusskolā un Ikšķiles vidusskolā (8.1.2. SAM par vispārējās izglītības 

infrastruktūru trīs pabeigto projektu dati). 

 ar mērķi palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu 2018. gadā būvniecības 

darbi turpinājās 19 objektos 14 ERAF projektos vairākās Latvijas pilsētās. Pilnībā ar informācijas 

tehnoloģiju iekārtām aprīkoti 6 tehnikumi Vidzemē, Latgalē un Kurzemē. Pilnībā aprīkotas 13 
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izglītības programmas Rīgas Valsts tehnikumā, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā un 

Daugavpils būvniecības tehnikumā (8.1.3. SAM par profesionālās izglītības infrastruktūru vairāku 

projektu dati). Pēc infrastruktūras pilnveidošanas, pakalpojumus modernizētās iestādēs varēs 

saņemt 10 800 audzēkņu. 

 ar mērķi uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM ES fondu investīcijas tiek 

veiktas koledžu infrastruktūras attīstībā. Līdz 2018. gada beigām STEM studiju vide ir uzlabota 

Malnavas koledžā, Daugavpils Universitātes Daugavpils Medicīnas koledžā un Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžā (8.1.4. SAM par koledžu STEM infrastruktūrā divu pabeigto projektu dati). 

 ar mērķi iekļūt Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) nacionālā 

augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas institūcija (AIC) 2018. gadā turpināja īstenot 2016. 

gadā uzsākto projektu “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”. Projekta ietvaros ir 

īstenotas 12 studiju virzienu pilotakreditācijas, organizēti informatīvi semināri augstākās izglītības 

iestādēm, izstrādāta Akreditācijas aģentūras attīstības stratēģija un visi nepieciešamie iekšējie 

normatīvie akti, priekšlikumi grozījumiem Latvijas normatīvajos aktos augstākās izglītības 

kvalitātes novērtēšanas jomā, sagatavota Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas 

koncepcija, apmācīti 172 eksperti augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā. 2018.gada decembrī 

AIC tika uzņemts EQAR. 

 ar mērķi attīstīt izglītojamo individuālās kompetences 8.3.2.SAM ietvaros 420 vispārizglītojošās 

skolās turpināja īstenot daudzveidīgus pasākumus projektā tika organizētas 10 reģionālās 

zinātniskās konferences, 34 valsts mācību priekšmetu olimpiādes, 3 vasaras nometnes olimpiāžu 

laureātiem, 2 valsts zinātniskās konferences, 14 praktiskas ievirzes semināri olimpiāžu un 

zinātnisko konkursu laureātiem, 38 izglītojami piedalījās starptautiskajās zinātnes izstādēs, 

konkursos un jauno zinātnieku skolās, 172 starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs 

(8.3.2.1. SAM pasākuma projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana 

izglītojamo talantu attīstībai” dati). 2018. gadā izglītojamie no Latvijas ir piedalījušies 15 

starptautiskos pasākumos un ieguvuši 5 zelta, 10 sudraba un 31 bronzas medaļas, kas šobrīd ir 

vēsturiski lielākais viena mācību gada laikā iegūtais medaļu skaits. 

 ar mērķi nodrošināt daudzveidīgu izglītības pakalpojumu pašvaldību līmenī, paplašinot izglītības 

piedāvājumu vispārējā izglītībā un lai veicinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku 

mazināšanas sistēmas izveidi un nodrošinātu individuālo atbalstu izglītojamajiem 2018. gadā tika 

iesaistītas attiecīgi 358 vispārējās izglītības iestādes 8.3.2.2.pasākuma un 359 izglītības iestādes 

8.3.4.SAM ietvaros. 

 lai attīstītu NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes, ir noslēgti sadarbības līgumi ar 82 

pašvaldībām par projekta īstenošanu (papildus projektā ir iesaistīti jaunieši no 10 pašvaldībām, ar 

kurām vēl nav noslēgti sadarbības līgumi) (8.3.3. SAM projekta “PROTI un DARI!” dati). Līdz 

2018. gada beigām projektā ir iesaistījušies 1 845 jauniešu, nodrošinot starpposma rādītāju izpildi 

par 95%. 

 lai uzlabotu karjeras atbalsta pieejamību izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs, ir izstrādāti metodiskie materiāli un karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu paraugi. 

Noorganizēti 2 paraugdemonstrējumu pasākumi un 3 nacionālie jauno profesionāļu meistarības 

konkursi. 32 dalībnieki piedalījušies starptautiskos meistarības konkursos, t.i., EurSkills (iegūtas 

2 zelta, 3 sudraba, 3 bronzas medaļas un 4 izcilības medaļas) un WorldSkills (iegūtas 3 medaļas 

par izcilību) (8.3.5. SAM projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” dati). 

 lai nodrošinātu iespēju novērtēt Latvijas izglītības kvalitāti pēc vienotiem, starptautiski 

salīdzināmiem kritērijiem un veicināt datu iekļaušanu vienotā sistēmā līdz 2018.gada beigām 

Latvija turpināja dalību 6 dažādos starptautiskajos izglītības pētījumos, kā arī tika uzsākta 

izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrāde. 

 ar mērķi pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci 2018. gadā 13 368 nodarbinātie 

(t.sk. 3 481 nodarbinātas personas ar zemu izglītības līmeni) saņēmuši ESF atbalstu dalībai 

mācībās pieaugušo izglītībā (116 % izpilde pret 2018. gada mērķi) (iznākuma rādītājs i.8.4.1.a). 

Pēc dalības mācībās kompetenci pilnveidojuši 7 361 nodarbinātie (t.sk. 1 677 nodarbinātie ar zemu 
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izglītības līmeni), kas ir 51 % izpilde pret 2023. gada mērķi (rezultāta rādītājs r.8.4.1.a). Sadarbībā 

ar NVA no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada beigām karjeras konsultāciju saņēmuši 337 

nodarbinātie (8.4.1. SAM projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide” dati). 

 lai nodrošinātu profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrā, ir 

pilnveidotas 14 nozaru kvalifikācijas struktūras un izstrādāta 1 jauna nozares kvalifikācijas 

struktūra mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram, ir izstrādāti visi plānotie 162 

profesijas standarti/profesionālās kvalifikācijas prasības (101 % izpilde pret 2023. gada mērķi) 

(iznākuma rādītājs i.8.5.2.a), no kuriem PINTSA saskaņoti 150. Izstrādāta sasniedzamo rezultātu 

novērtēšanas metodika un uzsākta profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde 36 

profesionālajām kvalifikācijām. Pabeigtas modulārās profesionālās izglītības programmas 31 

profesionālajām kvalifikācijām un uzsākta 71 programmas izstrāde. Vienlaikus uzsākts darbs pie 

26 mācību līdzekļu izstrādes, kā arī nodrošināta septiņu simulācijas iekārtu iegāde, tās nododot 

profesionālās izglītības iestādēm (8.5.2. SAM projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 

profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” dati). 

 lai nodrošinātu profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla 

vispārējo prasmju un profesionālo kompetenču pilnveidi 2018. gadā profesionālā pilnveide 

nodrošināta 999 profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un citiem administrācijas un konventa 

pārstāvjiem, t.sk. cilvēkresursu un stratēģiskajā plānošanā, pieaugušo izglītībā, sadarbības 

veicināšanā ar darba devējiem, administratīvo un vadības kompetenču pilnveidē (8.5.3. SAM 

projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences 

pilnveide” dati). 

Kā 1. PV ir atzīmēts, viens no nozīmīgiem 2018. gada sasniegumiem ir 1.1.1.4. SAM pasākuma un 8.1.1. 

SAM kopprojekts - Latvijas Universitātes (LU) Zinātņu mājas būvniecība, kas nodota ekspluatācijā 2019. 

gada janvārī, līdz ar to ir nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoši aprīkotas telpas ar modernu 

aprīkojumu STEM studiju programmu īstenošanai.  

 

Prioritārais virziens 9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana  

 

PV tiek ieviests, lai nodrošinātu atbalstu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību ārpus ģimenes aprūpē 

esošiem bērniem un jauniešiem, personām ar invaliditāti (tostarp ar garīga rakstura traucējumiem) un viņu 

ģimenēm, lai novērstu personu ar invaliditāti nonākšanu institūcijas aprūpē un ļautu atgriezties dzīvē 

ārpus institūcijas, kā arī palielinātu nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū. 

Kumulatīvi līdz 2018. gada beigām ir apstiprināti 154 projekti par kopējo ESF/ERAF finansējumu 346,7 

milj. euro, līgumi noslēgti par 147 projektu īstenošanu par ESF/ERAF finansējumu 278,6 milj. euro. 

Projektus ir plānots pabeigt sākot ar 2019. gadu. 

DP vidusposma snieguma ietvara mērķi kopumā ir izpildīti. Finanšu rādītājs ERAF projektos ir izpildīts 

par 239 %, bet ESF projektos ir par 131,7 % no snieguma ietvara finanšu mērķa. PV ir noteikti četri 

iznākuma rādītāji un viens GIP rādītājs, kas attiecas uz snieguma ietvaru. Līdz 2018. gada beigām visiem 

snieguma ietvara rādītājiem ir redzama lielāka faktiskā izpilde (krietni virs 100 %) nekā sākotnēji tika 

plānots – atbalsts sniegts lielākam skaitam bezdarbnieku, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem; personām 

ar garīga rakstura traucējumiem; iedzīvotājiem, kuri iekļaujas riskam pakļautās mērķu grupās. 

2019. gadā 9.3.1.1. SAM pasākuma par infrastruktūra deinstitucionalizāciju ietvaros divās projektu 

atlases kārtās turpināsies projektu iesniegumu atlases un vēl ir plānotas trīs SAM un SAM pasākumu 

(9.2.2.3. par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, 9.3.2. par ģimenes ārstu prakšu attīstību, 
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9.2.4.2. par veselības veicināšanu un slimību profilaksi pašvaldībās) jaunas projektu atlases, attiecīgi 

projektu iesniegšana vēl turpināsies. 

Faktiski sasniegto rādītāju rezultāti SAM un SAM pasākumu līmenī līdz 2018. gada beigām ir šādi: 

 lai veicinātu bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos 

pastāvīgā darbā atbalsta pasākumos iesaistīti 18 887 bezdarbnieki (151 % izpilde pret 2018. gada 

mērķi), t.sk. 2018. gadā atbalsts sniegts 6 126 bezdarbniekiem (iznākuma rādītājs i.9.1.1.ak 

(CO01) i.9.1.1.ak (CO01) i.9.1.1.ak (CO01) i.9.1.1.ak (CO01) i.9.1.1.ak (CO01) i. i.9.1.1.ak 

(CO01)). Iesaistītajām personām ir nodrošinātas individuālas un grupu konsultācijas, veselības 

pārbaudes, profesionālās piemērotības noteikšana, atbalsta pasākumi bezdarbniekiem ar atkarības 

problēmām, atbalsta pasākumi motivācijas palielināšanai, sniegtas personāla apmācības darbam 

ar ilgstošiem bezdarbniekiem. 

 ar mērķi noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, kā 

arī lai palielinātu nodarbinātības iespējas sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju 

grupām, 2018. gadā ir uzsākta sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana finanšu 

dotācijas veidā, noslēdzot līgumus par kopējo summu 2,35 milj. euro. Atbalsts sniegts 

uzņēmumiem un biedrībām, lai veicinātu, piemēram, vājredzīgo un neredzīgo cilvēku integrēšanu 

sabiedrībā, sniegtu atbalstu iekārtu iegādei un atlīdzības izmaksām uzņēmumam, kas izstrādā un 

ražo kvalitatīvas palīgierīces bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem, tāpat arī atbalsts 

biedrībai, lai iegādātos specializētos transporta līdzekļus un "drošības pogas" (ierīce palīdzības 

izsaukšanai uz mājām) (9.1.1.3. SAM pasākuma projekta “Atbalsts sociālajai 

uzņēmējdarbībai” dati). 

 lai palielinātu personu ar invaliditāti un personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju 

sabiedrībā un darba tirgū, 48 personas ir pabeigušas profesionālās rehabilitācijas programmu un 

prasmju apmācības programmu personām ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un 

personām ar garīga rakstura traucējumiem (9.1.4.1. SAM pasākuma vienīgā projekta "Personu ar 

invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” dati); 

 ar mērķi pielāgot invaliditātes noteikšanas sistēmu bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem 

Starptautiskas funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versijai 

2018. gadā izstrādāta 1 metodika un uzsākts izmēģinājuma projekts, kura ietvaros praktiska 

novērtēšana (ekspertīze) veikta jau 10 bērniem (9.1.4.3. SAM pasākuma projekta “Bērnu 

invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” dati). 

 ar mērķi mazināt diskriminācijas riskam pakļautās personas, vienlaikus veicināt sabiedrības 

izpratni par diskriminācijas novēršanu, 2018. gadā sniegts atbalsts diskriminācijas riskam 

pakļautām personām motivācijas paaugstināšanai. 2018. gadā sniegts atbalsts 128 patvēruma 

meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvu statusu (kumulatīvi atbalsts sniegts 786 

personām) (9.1.4.4. SAM pasākuma projekta “Dažādības veicināšana” dati). 

 ar mērķi paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto 

sociālā darba speciālistu profesionalitāti 2018. gadā 152 personas ir piedalījušās sociālā darba 

profesionālās kompetences pilnveidošanai (iznākuma rādītājs i.9.2.1.a), uzsākta 4 dažādas 

metodiku izstrāde darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; ar 

vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām; darbam ar ģimenēm ar bērniem; darbam 

ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām (9.2.1.1 SAM pasākuma projekta “Profesionāla sociālā 

darba attīstība pašvaldībās” dati). 

 ar mērķi paaugstināt speciālistu profesionalitāti darbam ar bērniem, lai mazinātu vardarbību 

ģimenē 2018. gadā izstrādātas 230 atbalsta programmas bērniem ar saskarsmes grūtībām un 

uzvedības traucējumiem (iznākuma rādītājs i.9.2.1.c), izstrādātas 645 rekomendācijas bērnu 

likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem un valsts un pašvaldību speciālistiem darbam ar 

ģimenēm ar bērniem (iznākuma rādītājs i.9.2.1.d). 2018. gadā ir pabeigta speciālistu apmācība 
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bērnu tiesību aizsardzības jomā (1. kārta), kuras ietvaros profesionālo kvalifikāciju bērnu tiesību 

aizsardzības jomā paaugstinājuši 2 200 speciālisti visā Latvijā (rezultāta rādītājs r.9.2.1.b). 

 deinstitucionalizācijas pasākumā 2018. gadā uzsākusies pakalpojumu sniegšanas fāze, uzsākti 

vienotās deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas plāna pasākumi. Tieši sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā 2018. gadā ir panākts lielākais progress - ir uzsākta 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana personām ar garīga rakstura traucējumiem 

pašvaldībās. 2018. gadā paveiktais ir sniedzis palīdzību un atbalstu Latvijas neaizsargātākajām 

sabiedrības grupām un lauzis aizspriedumus un aplamus stereotipus par šo cilvēku spējām sekmīgi 

iekļauties sabiedrībā. 

 2018. gadā 2 033 (1 717 vīriešu, 316 sieviešu) (kumulatīvi līdz 2018. gada beigām 3 085 personas 

- 2 578 vīriešu, 507 sieviešu) ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ir saņēmuši resocializācijas 

pasākumus (iznākuma rādītājs i.9.1.2.a ). Tas ietver iespēju saņemt brīvprātīgo darba atbalstu jau 

ieslodzījuma vietā un pēc tās, bijušajiem ieslodzītajiem ir iespēja iesaistīties akreditētās atbalsta 

programmās. 6 ieslodzījuma vietās (Daugavgrīvas cietumā, Jēkabpils cietumā, Brasas cietumā, 

Iļģuciema cietumā, Jelgavas cietumā un Rīgas Centrālcietumā) 251 ieslodzītais ir saņēmis NVA 

karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanās profesionālās izglītības programmās. Valsts valodas 

apmācībās 8 ieslodzījuma vietās 153 ieslodzītie iesaistījušies un kārtojuši Valsts izglītības un 

satura centra valsts valodas eksāmenu. Grupu karjeras konsultācijas pirms atbrīvošanas sakarā ar 

darba meklēšanu kopumā saņēmuši 303 ieslodzītie. Visās Latvijas ieslodzījuma vietās gada laikā 

kopumā īstenoti 57 darba prasmju attīstības pasākumi. 2 bijušie ieslodzītie iesaistīti Minesotas 

programmā, kā arī 17 bijušie ieslodzītie ir saņēmuši speciālistu, t.sk. psihologa, 

psihoterapeita/psihoterapijas speciālista konsultācijas, lai novērstu problēmas, kas traucē klienta 

nodarbinātībai. Pirmās 4 ģimenes saņēmušas speciālistu konsultācijas, lai veicinātu bijušā 

ieslodzītā atgriešanos ģimenē. Organizēti 49 ģimenes dienu pasākumi Latvijas ieslodzījuma vietās 

(9.1.2. SAM projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” dati). 

 lai paaugstinātu resocializācijas sistēmas efektivitāti, provizoriski ir apmācīti 693 ieslodzījuma 

vietu un probācijas speciālisti (2018. gadā 511 speciālisti) darbam ar ieslodzītajiem (iznākuma 

rādītājs i.9.1.3.a, rezultāta rādītājs r.9.1.3.b), kas ir jau sasniegtā izpilde 42 % pret 2023. gada 

mērķi. Kopā 3 085 ieslodzīto un bijušo ieslodzīto (2018. gadā – 2 033 ieslodzīto) ir saņēmuši 

atbalstu resociālizācijas pasākumiem (19 % izpilde pret 2023. gada mērķi) (iznākuma rādītājs 

i.9.1.2.a); 

 veselības aprūpes jomā pozitīvi vērtējams progress pasākumā ar mērķi uzlabot ārstniecības 

pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas – reģioniem piesaistīto ārstniecības 

personu skaits ir 157 personas, kuras saņēmušas atbalstu un piesaistītas darbam teritoriālajās 

vienībās ārpus Rīgas (11 % izpilde pret 2023. gada mērķi) (iznākuma rādītājs i.9.2.5.a). 

Neskatoties uz kopumā labo ieviešanas progresu, PV ietvaros atbalstīto dažādo specifisko mērķa grupu 

dēļ ir identificētas Regulas Nr.1304/2013 1.pielikumā noteikto datu uzkrāšanas problēmas (nepilnīgi 

sniegto datu kopapjoms pārsniedz 10% robežu), kas skaidrojamas ar specifisko mērķa grupu īpatnībām 

(t.sk. personas ar garīga rakstura traucējumiem, nepilngadīgie), gan dalībnieku nevēlēšanos noteiktajā 

detalizācijā atklāt personisku informāciju (īpaši pēc Vispārīgās datu aizsardzības regulas spēkā stāšanās). 

Atsevišķi dalībnieki nav snieguši datus noteiktajā detalizācijā valodas barjeras dēļ. Lai nodrošinātu 

korektu datu atspoguļošanu KPVIS, kā arī samazinātu pasākumu dalībniekiem norādāmo informāciju 

anketās, SI ir sākusi nodrošināt KPVIS sasaisti ar citu iestāžu datu bāzēm. 

9.2. ieguldījumu prioritātes ietvaros ir konstatēts salīdzinoši liels dalībnieku īpatsvars, kas neatbilst 

nevienam no Regulas Nr.1304/2013 1.pielikumā noteiktajiem izglītības līmeņiem – zem ISCED 1.līmeņa 

(kopumā vairāk kā 40% gadījumu). Šāda situācija ir skaidrojama ar atbalstīto mērķa grupu specifiku 

(personas ar garīga rakstura traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, bērni ar funkcionāliem 
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traucējumiem), arī 9.2.4. SAM viena no specifiski atbalstītām mērķa grupām ir bērni (t.sk. pirmsskolas 

un skolas vecuma). 

Informāciju par lielo projektu “Slimnīcas A1 korpusa 2.kārtas būvniecība īstenošanai” skatīt sadaļā “Lieli 

projekti”.  

 

11.2. Konkrētas darbības, kas veiktas, lai veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību un novērstu 

diskrimināciju, jo īpaši pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti, un kārtību, kas īstenota, 

lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības principa integrēšanu darbības programmā un darbībās 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts un 111. panta 4. punkta otrās daļas e) apakšpunkts) 

 

Dzimumu līdztiesības veicināšana ir integrēta kā horizontāls princips visu attiecināmo DP pasākumu 

īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā, nosakot atbilstošus projektu iesnieguma vērtēšanas kritērijus, lai 

novērtētu projekta ietekmi uz dzimumu līdztiesību. Šajā ES fondu plānošanas periodā darbības, kas būtu 

tiešā veidā vērstas uz dzimumu līdztiesības veicināšanu un darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju 

nodrošināšanu, DP ir iekļautas ierobežotā apjomā (galvenokārt tikai 9.1.4.4. SAM pasākums par 

diskriminācijas novēršanu). 

Dzimumu līdztiesības veicināšana un integrētā pieeja galvenokārt tiek īstenota valsts rīcībpolitiku un citu 

finanšu instrumentu ietvarā. Lai īstenotu efektīvu un pārdomātu valsts politiku sieviešu un vīriešu 

vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai, 2018. gada 4. jūlijā MK apstiprināja plānu sieviešu un vīriešu 

vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2018. - 2020. gadam. Plānā ir noteikti pasākumi, kas vērsti uz 

to, lai tiesību aktos nostiprinātos līdztiesības principus pēc iespējas īstenotu praksē. 

DP ietvaros 2017. un 2018. gadā izglītības jomā tika turpināta pasākumu īstenošana, kas ilgtermiņā 

ietekmē sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu izglītībā. Lai mazinātu dzimumu 

segregāciju izglītībā un vēlāk darba tirgū, tiek īstenoti pasākumi karjeras atbalstam vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs (8.3.5. SAM par karjeras pieejas uzlabošanu). 

LM veiktie pasākumi, lai nodrošinātu vienotu izpratni par horizontālās prioritātes “Vienlīdzīgas iespējas” 

(HP VI) īstenošanu un nediskriminācijas principu ievērošanu ES fondu ieviešanā: 

 izstrādāts plāns[1] vides pieejamības veidošanai Latvijā personām ar invaliditāti 2019. - 2021. 

gadam, kas paredz koordinētu pasākumu kopumu atbilstošas vides un informācijas nodrošināšanai 

valstī personām ar invaliditāti; 

 nodrošinātas 60 vides pieejamības ekspertu konsultācijas ERAF un KF projektu īstenošanas vietās 

par vides un informācijas pasākumu pieejamības nodrošināšanu projektos; 

 izstrādātas vadlīnijas [2], kas apkopo gan Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības pieejamas 

vides izveidei cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, gan dažādu valstu ekspertu 

izstrādātos ieteikumus un tās var kalpot kā palīgmateriāls arhitektiem, inženieriem, būvniekiem 

u.c., kam interesē jautājumi, kas ir saistīti ar pieejamas apkārtējās vides izveidi; 

 organizēta konference [3] “Iekļaujošs dizains 2018: domā, plāno, veido ikvienam”, kurā piedalījās 

eksperti no Latvijas un Ziemeļvalstīm; 

 nodrošināti 16 semināri (2017.-2018., 555 dalībnieki) par HP VI īstenošanu dažādu nozaru 

speciālistiem; 

 izstrādātas vadlīnijas vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai Latvijas simtgadei 

veltītajos pasākumos; 
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 veikts vidusposma izvērtējums par HP VI ietekmi uz dzimumu līdztiesības veikšanu, personu ar 

invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu[4] 

[1] Apstiprināts MK 12.03.2019., pieejams: 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40462997&mode=mk&date=2019-03-12 

[2] Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai, pieejams: 

http://sf.lm.gov.lv/f/files/vienlidzigas_iespejas_2014-2020/pieejamiba_12042018_LM_vadlinijas.pdf 

[3] Informācija un konferences secinājumi pieejami: 

http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=81201 

[4] Izvērtēšanas ziņojuma izstrādes laika 2018.gada septembris - 2019.gada marts, pieejams 

https://www.esfondi.lv/upload/izvertejumi/biss_petijuma_zinojums_08_03_2019.pdf 

 

11.3. Ilgtspējīga attīstība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts un 111. panta 4. punkta 

otrās daļas f) apakšpunkts) 

 

Horizontālā prioritāte “Ilgtspējīga attīstība” (HP IA) tiek īstenota: 

 veicot tiešus ieguldījumus vides aizsardzībā, t.sk. vides acquis ieviešanai ūdenssaimniecības, 

atkritumu apsaimniekošanas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā; 

 īstenojot pasākumus negatīvās ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām samazināšanai situācijās, 

kad potenciāli iespējama projektu negatīva ietekme uz vidi un klimata pārmaiņām, 

 integrējot vides aizsardzības jautājumus normatīvajā regulējumā par pasākumu īstenošanu un 

piemērojot principu “piesārņotājs maksā”, nosakot ES fondu atbalstu, kā arī 

 projektu iesniegumu atlases kritērijos iekļaujot HP IA kritērijus. 

HP IA principa ievērošanas nodrošināšanai projektu iesniegumu atlases kritērijos iekļauti gan specifiski 

atbilstības, gan kvalitātes HP IA kritēriji, tostarp kritēriji par zaļo publisko iepirkumu (ZPI) un zaļo 

iepirkumu (ZI) piemērošanu. Šādu kritēriju iekļaušana projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos veicina 

investīciju ieguldījumu vides jomā efektīvākos un ilgtspējīgākos projektos un nodrošina HP IA 

ievērošanu DP īstenošanā. Kopumā 62 % no apstiprinātajiem SAM/SAMP projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritērijiem ir iekļauti HP IA kritēriji. 

Izvērtējot KPVIS pieejamo informāciju par biežāk lietoto HP IA rādītāju piemērošanu projektu 

īstenošanas uzraudzībā apstiprinātajiem projektiem, 60 % projektu plānots piemērot ZPI uzskaiti, 51% 

projektu - uzskaitīt enerģijas gala patēriņu, 26 % projektu – zaļās darba vietas, 23% projektu - atbalstu 

saņēmušos komersantus eko-inovāciju jomā, 11% projektu – ieguldīto finansējumu eko-inovācijās un 4% 

projektu plānots uzkrāt informāciju par apmācīto skaitu vides un klimata pārmaiņu jomās. 

Īstenojot projektus pielāgošanās klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu samazināšanās jomā: 
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 30 285 iedzīvotāju samazināts plūdu risks (28 387 iedzīvotāju pilsētu un 1 898 iedzīvotāju lauku 

teritorijās); 

 plūdu apdraudējums samazināts 6 517 ha platībai un septiņiem piesārņojumu emitējošiem 

objektiem; 

 no AER saražota papildjauda 8,96 MW apmērā; 

 par 7 304 t CO2 ekvivalenta gadā samazinātas SEG emisijas; 

 iegādāti (pārbūvēti) 18 videi draudzīgi autobusi. 

Vides aizsardzības projektiem, t.i. projektiem ar tiešu pozitīvu ietekmi uz HP IA kopumā ES fondu 

apstiprināts 90% no plānotā finansējuma un to īstenošanas laikā sasniegti šādi rezultāti: 

 par 1,9 % palielinājies iedzīvotāju īpatsvars, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām 

atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi aglomerācijās ar 

cilvēku ekvivalentu lielāku par 2 000; 

 par 7,5 % palielinājies tādu īpaši aizsargājamo teritoriju īpatsvars, kurām izstrādāti dabas 

aizsardzības plāni; 

 par 201 vietu palielināts vides monitoringa vietu skaits, kurās tiek veikts vides monitorings 

atbilstoši direktīvu prasībām, ~25,85 tūkst. ha lielā platībā dzīvotnēm uzlabota aizsardzība, 

īstenojot antropoloģisko slodzi samazinošus infrastruktūras projektus Natura 2000 teritorijās. 

 

11.4. Ziņojums par atbalstu, kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem (ES Regulas Nr. 1303/2013 

50. panta 4. punkts) 

 

Prioritārais 

virziens 

Atbalsta summa, kas izmantojama 

klimata pārmaiņu mērķiem (EUR) 

Kopējā piešķīruma procentuālā daļa 

darbības programmai (%) 

3 1 481 660,81 0,47% 

4 380 015 787,29 79,07% 

5 121 640 703,91 19,52% 

6 60 976 471,02 5,26% 

9 3 812,06 0,00% 

Kopā 564 118 435,10 12,77% 

 

Investīcijas klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanai galvenokārt paredzētas 4. un 6., kā arī 5. PV. Klimata 

pārmaiņu mērķu sasniegšanai paredzēts ES fondu finansējums 729,1 milj. euro jeb 17 % no DP plānotā 

ES fondu finansējuma. Kopumā projektiem ES fondu finansējums apstiprināts 61 % no plānotā klimata 

pārmaiņu mērķa finansējuma jeb 443,3 milj. euro. ~56 % no plānotā finansējuma jeb 405,5 milj. euro 

plānots ieguldīt 4. PV, ~34 % jeb 244,863 milj. euro 6. PV un ~11 % jeb 79,1 milj. euro 5. PV. 

Aptuveni puse (361,7 milj. euro) no kopējām investīcijām klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanai plānotas 

energoefektivitātes paaugstināšanā un AER izmantošanā, transporta infrastruktūras attīstībā plānots 

ieguldīt aptuveni 39 %, pielāgošanās klimata pārmaiņām un risku profilaksē – aptuveni 10 %, un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā – aptuveni 1 % no kopējām investīcijām klimata pārmaiņu mērķu 

sasniegšanai. Klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanai 5. PV projektu īstenošanai piešķirti 90 % 

finansējuma no plānotā ES fondu finansējuma, 4. PV – 67 % un 6. PV – 41 % plānotā ES fondu 

finansējuma klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanai. 
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Klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu (piešķirts 61 % no plānotā ES fondu finansējuma) būtiski ietekmē 

lielā projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” īstenošana (vairāk informāciju par projektu skatīt 

sadaļā “Lielie projekti”). Šis indikatīvais projekts dod ~19 % no ES fondu finansējuma klimata mērķu 

sasniegšanā, kā arī ~37 % no plānotā SEG emisiju samazinājuma DP īstenošanas laikā. 

 

11.5. Partneru nozīme programmas īstenošanā 

2018. gadā sadarbībā ar nozaru ministrijām tika izstrādāti un UK rakstiskās procedūras ietvaros saskaņoti 

DP grozījumi Nr. 3 (UK 2018. gada 25. janvāra lēmums Nr.L-2018/02) un DP grozījumi Nr. 4 (UK 

2018. gada 19. septembra lēmums Nr.L-2018/27). Grozījumu priekšlikumu sagatavošanā un saskaņošanā 

tika iesaistītas visas nozaru ministrijas, Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs, pašvaldību 

organizācijas, piem., Latvijas Pašvaldību savienība, biedrība “Latvijas Lielo pilsētu asociācija”, 

plānošanas reģioni, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība", kā arī pašvaldības, darba devēju un 

darbinieku organizācijas – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija, 

u.c. biedrības un nodibinājumi. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu pārklājumu Latvijā, pašvaldības un plānošanas reģioni ir noteikti 

kā finansējuma saņēmēji vai kā sadarbības partneri dažādu SAM ietvaros. Savukārt, lai pilnvērtīgi 

izmantotu sociālo partneru un biedrību un nodibinājumu intelektuālo potenciālu un dotu viņiem reālas 

partnerības iespējas savas nozares ietvaros, vairāku SAM ietvaros sociālie partneri un biedrības un 

nodibinājumi tiek iesaistīti ne tikai kā finansējuma saņēmēji vai sadarbības partneri, bet arī kā projektu 

īstenotāji un labuma guvēji, sniedzot iespēju nevalstiskajam sektoram līdzdarboties KP fondu īstenošanā 

plašākā nozaru tvērumā. Papildu informāciju skatīt sadaļā par progresu integrētās pieejas īstenošanā 

attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp to reģionu attīstību. 

Lai nodrošinātu sekmīgu SAM un to pasākumu īstenošanas dokumentu izstrādi un apstiprināšanu, tiek 

organizētas apakškomiteju (AK) sēdes (2018. gada laikā kopā noorganizētas 7 AK sēdes), kurās diskusijās 

iesaistās ne tikai valsts institūcijas, bet arī sociālie un sadarbības partneri, kā arī biedrības un 

nodibinājumi, lai panāktu pēc iespējas plašāku sabiedrības interešu pārstāvību. Pēc diskusijām AK, SAM 

un to pasākumu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tiek virzīti apstiprināšanai UK, kur ikvienam UK 

dalībniekam ir iespēja paust viedokli un izteikt priekšlikumus kritēriju uzlabošanai (2018. gada laikā 

noorganizēta 1 UK klātienes sēde un 7 UK rakstiskās procedūras). UK un AK kopumā līdz šim ir 

nodrošināta plaša sabiedrības iesaiste - vairāk kā puse UK balsstiesīgo dalībnieku pārstāv kādu no 

biedrībām vai nodibinājumiem, kas pārstāv visas sabiedrības intereses. UK un AK materiāli ir publiski 

pieejami UK dokumentu vadības sistēmā jeb e-portfelī: https://komitejas.esfondi.lv. 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupa (turpmāk – KIDG) veic ES 

fondu izvērtēšanas uzraudzību ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu ES fondu efektivitātes, lietderības un 

ietekmes izvērtēšanu, lai nodrošinātu pierādījumu bāzi uzlabojumiem DP īstenošanas kvalitātē. KIDG 

sastāvā iekļauti pārstāvji no valsts pārvaldes institūcijām, kā arī sadarbības partneri – Latvijas Pašvaldību 

savienība, biedrība “Latvijas Lielo pilsētu asociācija”, plānošanas reģioni un biedrība "Reģionālo 

attīstības centru apvienība". 2018. gadā KIDG ir noorganizētas 10 rakstiskās procedūras, kas saistītas ar 

izvērtējumu īstenošanu atbilstoši Ikgadējam izvērtēšanas plānam 2018. gadam. Savukārt 2018. gada 12. 

decembrī notika viena klātienes sanāksme, kurā izskatīti 2018. gadā veiktie izvērtējumi un to rezultāti, 

veikta Ieteikumu ieviešanas plāna aktualizēšana un apstiprināts Ikgadējais izvērtēšanas plāns 

2019. gadam. 
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12. OBLIGĀTĀ INFORMĀCIJA UN NOVĒRTĒJUMS SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) 

NR.1303/2013 111. PANTA 4. PUNKTA PIRMĀS DAĻAS A) UN B) APAKŠPUNKTU 

12.1. Novērtējuma plāna īstenošanas progress un izvērtējumu konstatējumos norādītā pēckontrole. 

Ikgadējais ES fondu izvērtēšanas plāns 2018. gadam[1] apstiprināts ES fondu Konsultatīvās izvērtēšanas 

darba grupā 2017. gada 15. novembrī. 2018. gadā ir veikti šādi izvērtējumi: 

1.2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

3.4.3. pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietekmes un 2014. – 2020. gada ES fondu 

plānošanas perioda (5.6.1. SAM) ieguldījumu kultūrvides attīstībā ieviešanas efektivitātes izvērtējums; 

2.HP VI īstenošanas ietekmi un ieguldījumu uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti 

tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu; 

3.ESF atbalsta un īpašā piešķīruma JNI, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju 

lietderības, efektivitātes un ietekmes noslēguma izvērtējums; 

4.DP vides monitoringa ziņojuma sagatavošana atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 

Par izvērtējumu “Biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanas pasākumu sociāli 

ekonomiskais novērtējums” 2018. gadā ir veikta iepirkuma procedūra. Izvērtējums tiks veikts 2019. gadā. 

Vairāku ikgadējā ES fondu izvērtēšanas plāna 2018. gadam ietvaros uzsākto 2007. – 2013. gada ES fondu 

plānošanas perioda noslēguma izvērtējumu – platjoslas tīkla attīstības, kultūrvides sociālekonomiskās 

ietekmes, kā arī pilsētvides jomās - plānots pabeigt 2019. gada pirmajā pusē. Tāpat ir pabeigti 2014. – 

2020. gada ES fondu plānošanas perioda JNI pasākumu lietderības, efektivitātes un ietekmes noslēguma 

(informāciju skatīt sadaļā “Jaunatnes nodarbinātībās iniciatīva”) un HP VI ieviešanas efektivitātes 

izvērtējumi. 

2018. gada novembrī uzsākta ikgadējā ES fondu izvērtēšanas plāna 2019. gadam sagatavošana, tas 

apstiprināts KIDG 2018. gada 12. decembrī. 2019. gadā paredzēts izvērtēšanas resursus, galvenokārt, 

novirzīt ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanas pamatošanai ES fondu investīcijām 

plānošanas periodam pēc 2020. gada. 

2018. gadā veikto izvērtējumu ietvaros ieteikumu sagatavošanā ir sasniegti šādi rezultāti: 

1.ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu uzņēmējdarbības atbalstam 

noslēguma izvērtējums 

Kopumā identificēti 10 ieteikumi, no kuriem 9 ir stratēģiski, bet 1 – tehnisks. Līdz 2018. gada beigām par 

pilnībā ieviestiem uzskatāmi 7 ieteikumi, 2 – daļēji ieviesti, bet 1 ieteikuma ieviešana vēl nav uzsākta. 

Izvērtējuma ietvaros definētā stratēģiskā ieteikuma, kas ierosina nošķirt divu politikas mērķu – P&A 

investīciju un uzņēmējdarbības reģionos veicināšana – sasniegšanu, ņemot vērā, ka, pirmkārt, reģionālās 

uzņēmējdarbības problēmas visefektīvāk risinātas caur investīcijām pamatdarbības paplašināšanā, t.sk. 

caur ārējo tirgu apgūšanu, un, otrkārt, atbalsts īpaši atbalstāmajās teritorijās bijis visefektīvākais to 
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uzņēmumu vidū, kas reģistrēti pirms 2007. gada 1. janvāra, kamēr investīcijas P&A bijušas ar augstāku 

atdevi jauno un nelielo uzņēmumu vidū”, ir pilnībā ieviests, 2014. – 2020. gada plānošanas periodā skaidri 

nodalot P&A investīciju un uzņēmējdarbības reģionos veicināšanas mērķi: 1. PV "Pētniecība, tehnoloģiju 

attīstība un inovācijas" un 3. PV "Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja". Ieteikuma ieviešanu 

paredzēts turpināt arī 2021. – 2027. gada plānošanas periodā. 

2.ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu transporta nozares attīstībai 

noslēguma izvērtējums 

Kopumā identificēti 18 ieteikumi, no kuriem 4 ir stratēģiski, bet 14 – tehniski. Līdz 2018. gada beigām 

daļēji ieviesti 14 ieteikumi, bet 4 ieteikumu ieviešana vēl nav uzsākta. Būtisks stratēģisks ieteikums ir 

turpināt ieguldījumu veikšanu sabiedriskā transporta integrētā plānošanā un attīstībā, kā arī veicināt 

sabiedriskā transporta plašāku izmantošanu, īpaši attiecībā uz videi draudzīgiem transporta veidiem, 

piemēram, dzelzceļš. Ieteikums ietverts definētajos rīcības virzienos transporta politikas īstenošanai 

Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam, kā arī tiks ņemts vērā izstrādājot Transporta 

attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam. 

3.ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu IKT attīstībā noslēguma 

izvērtējums 

Kopumā identificēti 37 ieteikumi, no kuriem 25 ir stratēģiski, bet 12 – tehniski. Līdz 2018. gada beigām 

pilnībā ieviesti 7 ieteikumi, daļēji ieviesti 14 ieteikumi, bet 14 ieteikumu ieviešana vēl nav uzsākta. 

Būtisks stratēģisks ieteikums ir turpināt e-pakalpojumu izmantošanas veicināšanu atbilstoši uzsāktajām 

iniciatīvām, īpaši uzsverot “tikai elektroniski” ieviešanu kā labāko praksi. Konkrētas prasības vienreizes 

principa ievērošanai ir noteiktas MK 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 402 “Valsts pārvaldes e-

pakalpojumu noteikumi”, līdz ar to e-pakalpojumu izstrādes plānos šis princips ir jāievēro. 

4.Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu JG ietvaros 

Latvijā laika posmā no 2014. līdz 2016. gadam izvērtējums 

Kopumā identificēti 6 ieteikumi, no kuriem 3 ir stratēģiski, bet 3 – tehniski. Līdz 2018. gada beigām daļēji 

ieviests 1 ieteikums, bet 5 ieteikumu ieviešana vēl nav uzsākta. Izvērtējumā konstatēts, ka profesionālās 

izglītības programmu piedāvājums nav atšķirīgs jauniešiem un visiem pārējiem bezdarbniekiem, līdz ar 

to ir nepieciešams nākamajā ES fondu plānošanas periodā paredzēt precīzākus atbalsta instrumentus 

jauniešiem. Nav konstatēta statistiski nozīmīga ietekme uz nodarbinātību gada laikā atbalstu saņēmušo 

jauniešu vidū. Būtisks stratēģisks ieteikums ir NVA nepieciešams pārskatīt profesionālo programmu 

piedāvājumu klāstu, kas tiek piedāvāts jauniešiem profilēšanās rezultātā. 

[1] Ikgadējais ES fondu izvērtēšanas plāns 2018.gadam pieejams ES fondu vietnē: 

https://www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/ikgadejais-izvertesanas-plans-2018.docx 

 

 

12.2. Saskaņā ar komunikācijas stratēģiju īstenoto fondu informācijas un reklāmas pasākumu 

rezultāti. 

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par ES fondu ieguldījumiem, 2018. gada 9. maijā Eiropas dienas un ES 

mēroga kampaņas “Eiropa manā reģionā” jeb #EUinmyRegion ietvaros tika organizēta ES fondu 
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projektu atvērto durvju diena. Tās ietvaros vairāk kā 1 000 dalībnieki, pārsvarā skolēni no dažādiem 

Latvijas novadiem, apmeklēja vairāk nekā 20 ES fondu līdzfinansētus projektus visā Latvijā. 

FM 2018. gada 13. septembrī organizēja starptautisku konferenci “Riga Cohesion Conference” par ES 

fondu ieguldījumiem 2014. - 2020. gada plānošanas periodā un nākamā plānošanas periodā pēc 2020. 

gada. Papildus tika organizēta preses konference ar finanšu ministres un Baltijas valstu augsta līmeņa 

pārstāvjiem, kuras laikā tika parakstīts kopīgs Baltijas valstu nostājdokuments iesniegšanai EK par valstu 

kopīgo redzējumu attiecībā uz jaunā ES fondu plānošanas perioda nosacījumiem. Konference un preses 

konference tika plaši atspoguļota medijos. 

Vienlaicīgi ar konferenci “Riga Cohesion Conference” tika atklāta komunikācijas kampaņa #Cohesion30, 

kurā sabiedrība tika informēta par ES fondu (ERAF un KF) ieguldījumiem infrastruktūrā un 

uzņēmējdarbībā (2017. gada kampaņa bija veltīta ESF ieguldījumiem). Kampaņā tika iekļautas tādas 

komunikācijas aktivitātes kā interaktīvā ceļojošā izstāde pa Latvijas reģioniem, kurā iekļauti vairāki ES 

fondu stāsti un interaktīva spēle. Izveidots video rullītis pārraidei televīzijā (nodrošināta pārraide visos 

Latvijas lielākajos televīzijas kanālos), vides plakāti Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Papildus sagatavoti 

un izvietoti informatīvie audio materiāli 4 lielākajās Latvijas radio stacijās par ES fondu ieguldījumiem 

un iedzīvotājiem pieejamajām iespējām. Rīgas sabiedriskajā transportā izvietoti video rullīši par ES fondu 

ieguldījumu sociālajā jomā un infrastruktūrā. 

Informatīvos pasākumus par savas jomas SAM organizējušas visas atbildīgās iestādes. SI organizēja 139 

seminārus un cita veida informatīvos pasākumus par projektu iesniegumu atlasēm, gan par projektu 

ieviešanas jautājumiem Rīgā un reģionos, kuros piedalījušies vairāk kā 3 283 apmeklētāju, savukārt 

pasākumiem tiešraidē sekoja līdzi vairāk kā 4 495 interesentu. Nodrošināta aktīva komunikācija 

sociālajos tīklos (izstrādāti 76 vizuāļi). 

VARAM realizējusi 4 informatīvās kampaņas: 

1.par atkritumu šķirošanu tika izveidota mājas lapa - www.skiroviegli.lv - tajā ir atrodama šķirošanas 

punktu karte, lai sabiedrība varētu ērti un ātri atrast punktus, kuros izmest savus sašķirotos atkritumus. Ar 

kampaņas palīdzību ir sasniegta plaša iedzīvotāju auditorija - vairāk nekā 500 000; 

2.eIndeksa kampaņa - par e-vides novērtējumu valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldībās informācija 

atrodama www.eindekss.lv; 

3.ūdenssaimniecības kampaņa - par ES fondu ieguldījumiem ūdenssaimniecības infrastruktūrā Latvijas 

pašvaldībās ar mērķi aicināt iedzīvotājus (privātmāju īpašniekus u.c.) izmantot iespēju izveidot 

pieslēgumus notekūdeņu savākšanas centralizētajiem tīkliem; 

4.kampaņa “Dabas skaitītāji” – iedzīvotājiem tika skaidrota dabas skaitīšanas reālā norise (izveidota 

dokumentāla filma u.c. materiāli); 

5.izstrādātas vairākas infografikas un videografikas IKT, vides un reģionālajā jomā. 
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LM realizēja informatīvo kampaņu deinstitucionalizācijas atbalstam, http://cilveksnevisdiagnoze.lv/, lai 

veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā. Par šo tēmu tapa 2 video rullīšu, 

radio rullīšu, baneru, vides plakātu izgatavošana un izvietošana nacionālajos un reģionālajos medijos, 

izstrādāts 1 raidījuma cikls - 8 epizodes, kas pārraidītas sabiedriskajā televīzijā TV24, kā arī tapa 

animācijas videofilma par sociālo pakalpojumu terminoloģiju. Jautājums aktīvi komunicēts medijos un 

sociālajos medijos, tapuši informatīvie plakāti, infografikas. 

EM sadarbībā ar Altum un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, un EK pārstāvniecību Latvijā 

organizēja trīs forumus “Atbalsts uzņēmējiem” Latvijas reģionos. Topošajiem un esošajiem uzņēmējiem 

EM kopā ar Altum organizēja 4 forumus “Starta diena”. Pasākumi tiek organizēti ar mērķi informēt 

esošos un potenciālos uzņēmējus par pieejamajām ES atbalsta programmām uzņēmējdarbības uzsākšanai 

un attīstībai. Forumos kopumā piedalījās ap 1 100 dalībnieku. Organizēti 18 informatīvie semināri, 

nodrošināta dalība nozares izstādēs. 

2018. gadā informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” ietvaros tika organizēti vairāki pasākumi: reģionālo 

semināru cikls par ES fondu piesaistes iespējām daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu 

paaugstināšanai un ēku renovācijas ieguvumiem; 11 praktiskie un tematiskie semināri par 

energoefektivitāti uzņēmumos un būvniecības kvalitāti; konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2018”; 

fotokonkurss “Energoefektivitāte mums apkārt”; informācija sociālajos medijos 

(facebook.com/dzivosiltak, twitter.com/siltinam, draugiem.lv, youtube.com/siltinam, 

slideshare.net/siltinam).” 

Kultūras ministrija izgatavoja un izplatīja (sociālajos medijos un sabiedriskajā transportā) 3 informatīvos 

video par Rīgas revitalizācijas projektiem: „Izglītības, kultūras un radošo industriju centrs Tab Fab”, 

„Skatuves dekorāciju darbnīca un jauna skatuve operai un baletam” un „Prototipēšanas darbnīca Riga 

Makerspace”. 

Tieslietu ministrija ir aktīvi nodrošināja gan iekšējo, gan ārējo komunikāciju. Par ES fondu jautājumiem 

tieslietu jomā sagatavotas 15 infolapas, infografikas un bukleti, izstrādāti 4 video materiāli un 3 

animācijas. Organizēti 12 informatīvie semināri. 

SM ir izstrādāja un izplatīja 15 infografikas un 2 video materiālus par ES fondu atbalstu satiksmes jomā. 

Valsts kancelejas informatīvās kampaņas "Zināšanas rada pārmaiņas" ietvaros organizēta diskusija 

"Zināšanas. Radīšana. Pārmaiņas", improvizācijas teātra Spiediens izrāde "Labāks Tu!", mērķgrupai ar 

Mailigen izsūtīti Newsletteri (atvērti 11 144 sūtījumi). 

Izglītības un zinātnes ministrija nodrošināja RIS3 stratēģijas komunikācijas pasākumus –10 diskusijas un 

publicitāti TV un ziņu portālos, kā arī ES fondu izglītības iespēju stendu izstādē “Skola 2018” un 

izstrādāja, izplatīja sociālajos tīklos atraktīvu multiplikācijas seriālu par ES fondu atbalstu izglītības un 

zinātnes jomā. 

Par visām iepriekš minētajām aktivitātēm nodrošināta aktīva komunikācija ar medijiem preses relīžu, 

preses konferenču veidā un sociālajos medijos. 
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2018. gada decembrī veikts ikgadējais sabiedriskās domas izvērtējums par Latvijas iedzīvotāju 

informētību un izpratni par ES fondiem. Kopumā Latvijas sabiedrībā ir paaugstinājusies dažādu ES fondu 

atpazīstamība un pozitīvāki kļuvuši priekšstati par to, vai ES fondu sadalījums Latvijā ir atbilstošs 

sabiedrības vajadzībām. Tāpat arī turpina pieaugt to Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri atzina, ka ikdienas 

dzīvē ir izjutuši un izmantojuši ES fondu investīciju ieguldījumu rezultātus (piem., infrastruktūrā vai citās 

jomās). Vairāk informāciju skatīt ES fondu tīmekļa vietnes www.esfondi.lv sadaļā „Materiāli un 

ziņojumi” apakšsadaļu „Sabiedrības informētība un citi pētījumi”. 
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13. PASĀKUMI, KAS VEIKTI, LAI IZPILDĪTU EX ANTE NOSACĪJUMUS (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 4. PUNKTS) (VAR IEKĻAUT 

2016. GADĀ IESNIEDZAMAJĀ ZIŅOJUMĀ. (SKAT. 9. PUNKTU IEPRIEKŠ)  OBLIGĀTI JĀIEKĻAUJ 2017. GADĀ IESNIEDZAMAJĀ ZIŅOJUMĀ). IZVĒLES IESPĒJA: 

PROGRESA ZIŅOJUMS 

 

 

NAV ATTIECINĀMS
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14. PAPILDU INFORMĀCIJA, KO VAR PIEVIENOT ATKARĪBĀ NO DARBĪBAS 

PROGRAMMAS SATURA UN MĒRĶIEM (REGULAS (ES) NR. 1303/2013. 111. PANTA 4. PUNKTA 

OTRĀS DAĻAS A), B), C) D), G) UN H) APAKŠPUNKTS) 

 

14.1. Progress integrētās pieejas īstenošanā attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp to reģionu 

attīstību, kurus pastāvīgi vai būtiski skar demogrāfiskas un ar dabu saistītas grūtības, integrētām 

teritoriālām investīcijām, pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uz sabiedrības virzītu vietējo attīstību 

saskaņā ar darbības programmu. 

 

Teritoriālajā attīstībā būtiski izaicinājumi ir iedzīvotāju migrācija un skaita izmaiņas, kas saistītas ar 

nevienlīdzīgām darba iespējām Latvijas reģionos. Lai sekmētu reģionu attīstību un labklājību, tiek 

investēti ES fondu līdzekļi. 

Laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 1. maijam DP ieguldījumi uz vienu iedzīvotāju 15 

pašvaldībās no 89 novadu pašvaldībām ir lielāki par 1 100 euro (Kocēnu novadā 1 140 euro/iedz., bet 

Vecpiebalgas novadā pat 4 428 euro/iedz.). Mazāk kā 100 euro/iedz. ir 46 pašvaldībās, no kurām viena 

ir Jēkabpils (44 euro/iedz.), trīs ir reģionālas nozīmes attīstības centri (Smiltenes novads, Bauskas novads 

un Balvu novads), bet pārējās ir 89 novadu pašvaldības. 

Starp reģionālās politikas noteiktajām mērķteritorijām kopējie ieguldījumi visvairāk ir veikti 89 novadu 

pašvaldībās – vairāk nekā 294 milj. euro, taču finansējums uz vienu iedzīvotāju vislielākais ir gar Rīgas 

jūras līča/Baltijas jūras līniju esošām piekrastes pašvaldībām – 463 euro/iedz. Atsevišķos projektos 

īstenošanas vieta norādīta „Visa Latvija”, jo projekts tiek īstenots vairākos vai visos Latvijas reģionos. 

Laika posmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 1. maijam 156 projektos ir ieguldīti vairāk nekā 

348,6 milj. euro (t.sk. ES fondu finansējums – 266 milj. euro), kas ir 36 % no kopējām ES fondu 

investīcijām. 

3.3.1. SAM (publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai), 5.6.2. SAM (degradēto teritoriju atjaunošana) un 

3.1.1.5. SAMP (ražošanas telpas) ietvaros no 2014. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 1. maijam kopā ir 

izveidotas 633 jaunas darbavietas, no kurām visvairāk 5.6.2. SAM – 320 darbavietas. Vidzemes reģionā 

izveidotas visvairāk jaunas darbavietas – 206 jeb 33 % no kopējā sasniegtā rezultāta, bet Zemgales 

reģionā un Latgales reģionā izveidotas attiecīgi 152 un 113 jaunas darbavietas. Savukārt vismazāk jaunas 

darbavietas ir izveidotas Rīgas reģionā (104) un Kurzemes reģionā (58). 

Līdz 2018. gada beigām septiņu integrēto teritoriālo investīciju (ITI) SAM/SAMP iesniegti 71% projekti 

un apstiprināti 34% projekti no kopējā mērķa, savukārt maksājumos izmaksāti 20 % no mērķa jeb 42,4 

milj. euro (kopējais finansējums ir 216,9 milj. euro). Projektos veiktajos maksājumos augstākais progress 

ir sasniegts 4.2.2. SAM par pašvaldību ēku energoefektivitāti (76% no piešķirtā ES fondu finansējuma) 

un 3.3.1. SAM par publisko infrastruktūru uzņēmējdarbībai (70%), bet pārējos SAM sasniegts šāds 

progress: 8.1.3. SAM par profesionālās izglītības infrastruktūru (42%), 8.1.2. SAM par vispārējās 

izglītības infrastruktūru (22%) un 5.6.2. SAM par degradēto teritoriju atjaunošanu (tikai 8%), savukārt 

5.5.1. SAM par kultūras un dabas mantojumu un 9.3.1.1. SAMP par infrastruktūru deinstitucionalizācijai 

vēl nav veikti maksājumi. 

Attiecībā uz ITI progresu pašvaldību veiktajos maksājumos vislielākais progress sasniegts Rēzeknē 

(projektos veikti maksājumi 7,3 milj. euro jeb 29% no ES fondu piešķīruma), Daugavpilī (8,3 milj. euro, 

24%) un Rīgā (10,7 milj. euro, 20%), bet pārējās pašvaldībās sasniegts šāds progress: Jelgavā (1,7 milj. 

euro, 8%), Liepājā (5,3 milj. euro, 16%), Valmiera (2,9 milj. euro, 14%), Jēkabpilī (1,7 milj. euro, 8%). 

Savukārt viszemākais progress veiktajos maksājumos ir Ventspilī (1,4 milj. euro, 5%) un Jūrmalā (1,1 

milj. euro, 4%). Papildus jāmin, ka trīs pilsētās (Ventspilī, Liepājā un Valmierā) ir iesniegti mazāk kā 
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puse no visiem plānotajiem projektiem, savukārt divās pilsētās (Jūrmalā un Jēkabpilī) jāveicina ātrāka ITI 

projektu vērtēšana. 

 

14.2. Progress tādu darbību īstenošanā, kuru mērķis ir stiprināt dalībvalstu iestāžu un atbalsta 

saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot fondus. 

 

TP projektos nepārtraukti tiek īstenoti dažādi apmācību pasākumi gan darba vietās, izmantojot TP 

līdzfinansējumu saņēmušo iestāžu dažādu ES fondu vadībā un uzraudzībā specifisko un svarīgo jomu 

profesionālās zināšanas un praktisko pieredzi ES fondu pārvaldībā, gan arī nodrošināta iespēja apmeklēt 

citu iestāžu rīkotas mācības, kursus un seminārus. Mācību pasākumi tika organizēti par visdažādākajām 

tēmām – par pretkorupcijas un ēnu ekonomikas apkarošanas jautājumiem, publiskā iepirkuma likuma 

aktualitātēm, komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu ES fondu projektos, Ievadkurss ES 

struktūrfondu vadībā, Risku pārvaldība ES fondu vadībā u.c. 

2018. gadā Latvija turpināja aktīvu dalīšanos ar zināšanām un pieredzi ar citām ES dalībvalstīm. 

Piemēram, 2018. gadā notika pieredzes apmaiņa ar Horvātijas delegāciju par ES fondu projektu 

iesniegumu vērtēšanu, pārbaudēm projektos, izdevumu kontroli, rezultātu uzraudzību un finanšu 

korekciju piemērošanu un iepazīstināti ar ES fondu projektu e-vidi – vietni projektu elektroniskai 

administrēšanai, tās funkcionalitātēm un iespējām uzkrāto datu analīzei. Vizītes noslēgumā viesi 

apmeklēja arī divus uzņēmumus, kas veiksmīgi izmantojuši ES fondu atbalstu savas darbības attīstībā. 

Īpaša vērība 2018. gadā pievērsta ES fondu finansējuma saņēmēju un potenciālo projektu iesniedzēju 

zināšanu paplašināšanai gan par projektu iesniegumu sagatavošanas vispārīgiem principiem un 

specifiskiem aspektiem, gan arī par dažādām projektu ieviešanā būtiskām jomām, biežāk pieļautajām 

kļūdām, labo praksi, ieteikumiem sekmīgai projektu īstenošanai. Liela daļa SI rīkoto semināru 

nodrošināta ar tiešraidēm un semināru ierakstiem, kurus jebkurš interesents var noskatīties arī vēlāk, tiem 

ērtākā laikā, un tādā veidā sasniedzot daudz plašāku semināru auditorijas loku. 

Lai informētu par aktualitātēm un sniegtu ieteikumus projektu īstenotājiem, SI paralēli dažādiem 

informatīvajiem pasākumiem ES fondu programmu ietvaros organizē seminārus par labo praksi ES fondu 

projektu ieviešanā. Semināru ciklus, kas notiek gan Rīgā, gan četros dažādos Latvijas reģionos, SI rīko 

divas reizes gadā – rudenī un pavasarī. Semināru programmā kopš 2018. gada SI iekļauj arī ES fondu 

projektu finansējuma saņēmējus, kas dalās savā pieredzē un vienlaikus prezentē arī ar ES fondu atbalstu 

sasniegtos rezultātus. 

Informācija finansējuma saņēmējam tiek nodota tam ērtā veidā, izmantojot ne tikai e-pastu, bet arī 

publicējot to www.cfla.gov.lv un www.esfondi.gov.lv, kā arī izmantojot sociālos tīklus Twitter un 

Facebook. Iepriekš minētās platformas tiek arvien vairāk attīstītas, sniedzot aktuālo informāciju, 

papildinot ar skaidrojošiem tekstiem un praktiskiem piemēriem, kā arī vienkāršākai uztveramībai – 

lietotas shēmas un infografikas. 

Administratīvā sloga samazināšanai 2018. gadā tika stiprināta normatīvā bāze - uzsākts darbs pie 

grozījumiem MK noteikumos par ES fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtību, lai atvienotu E-sadaļu 

no maksājuma pieprasījuma, kā arī izstrādātas vairākas vienas vienības metodikas. Ņemot vērā, ka līdz 

2018.gada beigām SI jau uzkrāti pietiekami statistikas dati, ko var izmantot analizējot dažādas projektu 

izdevumu grupas, turpināts darbs pie uz risku balstīto pieeju paplašināšanas, paplašinot izlases veida 

pārbaužu veikšanu. Šāda pieeja veicina mērķtiecīgāku ES fondu tehniskās palīdzības resursu novirzīšanu 

uz būtiskāko un riskantāko jomu pārbaudēm. Vienlaikus tiek samazināts administratīvais slogs gan SI, 

gan finansējuma saņēmējiem. 
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14.3. Progress jebkuru starpreģionālo un transnacionālo darbību īstenošanā. 

 

Latvija neīsteno starpreģionālās un transnacionālās darbības 

 

14.4. Attiecīgā gadījumā ieguldījums makroreģionālajās un jūras baseinu stratēģijās 

 

Kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 27. panta "Programmu saturs" 3. punktā, 96. panta "Mērķa 

"Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai"" 3. punkta e) apakšpunktā, 111. panta "Īstenošanas ziņojumi 

attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai"" 3. punktā, 4. punkta d) apakšpunktā un 

I pielikuma 7.3 sadaļā "Galveno programmu ieguldījums makroreģionālajās un jūras baseinu stratēģijās", šī 

programma sniedz ieguldījumu makroreģionālajās un/vai jūras baseina stratēģijās: 

 

 

 

  ES stratēģija Baltijas jūras reģionam (EUSBSR) 

  ES stratēģija Donavas reģionam (EUSDR) 

  ES stratēģija Adrijas un Jonijas jūras reģionam (EUSAIR) 

  ES stratēģija Alpu reģionam (EUSALP) 

  Atlantijas jūras baseina stratēģija (ATLSBS) 
 

EUSBSR 

 

Mērķis(-i), politikas joma(-as) un horizontālās darbība(-as), uz ko attiecas programma: 

 

 Mērķi 

 1 - glābt jūru 

 2 - nodrošināt reģiona pieejamība 

 3 - palielināt labklājību 

 Politikas jomas 

 4.1 - Bioekonomika 

 4.2 - Kultūra 

 4.3 - Izglītība 

 4.4 - Enerģētika 

 4.5 - Apdraudējumi 

 4.6 - Veselība 

 4.7 - Inovācija 

 4.8 - Barības vielas 

 4.9 - Drošs 

 4.10 - Drošs 

 4.11 - Kuģis 

 4.12 - Tūrisms 

 4.13 - Transports 

 Horizontālās rīcības 

 5.1 - Spēja 

 5.2 - Klimats 

 5.3 - Kaimiņi 

 5.4 - Teritoriālā plānošana 
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Darbības vai mehānismi, kas izmantoti, lai programmu labāk saistītu ar EUSBSR 

 

A. Vai programmas uzraudzības komitejā piedalās makroreģionālie koordinatori (galvenokārt valsts 

koordinatori, politikas jomas koordinatori, horizontālo pasākumu koordinatori vai vadības 

komiteju/koordinācijas grupu locekļi)? 

 

Jā      Nē   

 

Vārds, uzvārds un amats 

 

Andrejs Zambžetskis, Finanšu ministrijas (ES fondu vadošās iestādes) vecākais eksperts 

 

B. Vai atlases kritērijos ir piešķirti papildu punkti īpašiem pasākumiem, kas atbalsta EUSBSR? 

 

Jā     Nē   

 

C. Vai programma ieguldījusi EUSBSR ES fondus? 

 

Jā     Nē   

 

Aptuvenā vai precīza summa (EUR), kas ieguldīta EUSBSR: 

ERAF 395 562 596,00 

KF 288 369 358,00 

ESF 3 341 903,00 

ELFLA  

EJZF  

EKI  

citi līdzekļi  

nosauciet "citus līdzekļus"  

 

D. Iegūtie rezultāti saistībā ar EUSBSR (nepiemēro 2016. gadam) 

 

Skatīt sadaļā "Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana" 

 

E. Vai programma pievēršas EUSBSR apakšmērķiem (kas atbilst konkrētiem mērķiem un 

rādītājiem), kā tas norādīts "EUSBSR rīcības plānā"? (Norādiet mērķi un rādītāju) 

 

- 
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14.5. Progress darbību īstenošanā sociālās inovācijas jomā, ja piemērojams. 

 

ESF projekts Nr. 9.1.1.3. „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” 

Projekta mērķa grupa ir komersanti, sociālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, fiziskas personas, 

kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki – ilgstošie 

bezdarbnieki, gados vecāki bezdarbnieki (vecāki par 54 gadiem), bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, 

bezdarbnieki ar invaliditāti, sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, personas ar 

invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem. Projektu plānots īstenot kopā ar sadarbības 

partneri, akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum”, kas veiks piemērotāko atbalsta 

sniegšanu sociālās uzņēmējdarbības veicējiem. 

Projekta līgums noslēgts 2016. gada 4. janvārī, un tā ietvaros tiek risinātas ar nodarbinātības veicināšanu 

un sociālo iekļaušanu saistītās problēmas un pārbaudīti labākie risinājumi sociālo uzņēmumu izveidei un 

attīstībai, kas veicina sociālās uzņēmējdarbības attīstību un palielina nodarbinātības iespējas, jo sevišķi 

nelabvēlīgākā situācijā esošiem cilvēkiem. Līdz 2018. gada beigām projekta ietvaros ir veikti maksājumi 

1,3 milj. euro no ESF finansējuma (10,2 % no projektam paredzētā ESF finansējuma 12,7 milj. euro). 

Projekta ieviešanas laiks ir līdz 2022. gada 31. decembrim, attiecīgi līdz tiek īstenoti sabiedrības izpratnes 

veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības 

izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā, kā arī šādu sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas 

veidošanas pasākumi. Sociālie uzņēmēji un Latvijas iedzīvotāji tiek informēti par jauno iniciatīvu un 

sociālo uzņēmumu piedāvātajām iespējām, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības 

izaugsmes veicināšanā. Ir izstrādāta sociālo uzņēmumu atbalsta sistēma, kas paredzēta darbam ar 

pasākuma dalībnieku mērķa grupām, sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana, t.sk. sociālās 

uzņēmējdarbības ideju konkursa organizēšana un konsultāciju nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības 

uzsācēju biznesa plānu izstrādei, ko īsteno Altum. 

Līdz 2018. gada beigām ir pabeigtas šādas projekta darbības: 

 organizēti 18 sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem (tostarp 

2018. gadā – 6); 

 rīkotas 2 konferences, 1 diskusija, 9 semināri, sagatavotas 107 publikācijas elektroniskajos un 

drukātajos medijos, sagatavota 27 preses relīze; 

 izveidota 51 sociālo uzņēmumu atbalsta sistēma; 

 sniegtas 402 konsultācijas sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai; 

 nodrošināta dalība 8 starptautiskos pieredzes apmaiņas pasākumos. 

 

14.6. Progress pasākumu īstenošanā, lai risinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, kurus 

visvairāk ietekmē nabadzība, vai to mērķgrupu īpašās vajadzības, kurās ir vislielākais 

diskriminācijas vai sociālās atstumtības risks, īpaši ņemot vērā sociāli atstumtās grupas un personas 

ar invaliditāti, personas, kas ilgstoši ir bez darba, un nestrādājošos jauniešus, attiecīgā gadījumā 

norādot izmantotos finanšu resursus. 

 

DP ietvaros tiek īstenoti pasākumi, kuri sekmē personu ar invaliditāti un ilgstošo bezdarbnieku 

iekļaušanos darba tirgū. Vienlaikus tiek īstenotas darbības, kas ir tieši vērstas uz Latvijas ģeogrāfisko 

reģionu īpašajām vajadzībām nodarbinātības jomā. 
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Attiecībā uz progresu pasākumu īstenošanā, lai risinātu jautājumus saistībā ar augstajiem nabadzības 

rādītājiem valstī un nepieciešamajām reformām sociālajā palīdzībā, jāmin, ka to ieviešanai ar ES fondu 

atbalstu 2018. gadā ir uzsākts darbs pie iepirkuma organizēšanas, lai izstrādātu jaunu metodoloģiju iztikas 

minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un to aprobētu (attiecināms uz 9.2.1.2. SAM 

pasākumu par darba tirgus un nabadzības risku pētījumiem). 

Papildus, lai risinātu problēmas saistībā ar augstajiem nabadzības rādītājiem: 

 2018. gada jūlijā Valsts kancelejai iesniegts Plāna minimālo ienākumu atbalsta sistēmas 

pilnveidošanai 2019. - 2020. gadam projekts, kurā plānots pakāpeniski uzlabot materiālo situāciju 

iedzīvotājiem ar viszemākajiem ienākumiem (jautājuma izskatīšana valdībā plānota 2019. gadā); 

 2017. gada februārī stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, 

kas paredz, ka, piešķirot sociālās palīdzības pabalstu, gadījumos, kad trūcīgas ģimenes (personas) 

materiālais stāvoklis uzlabojies un tās ienākumi palielinājušies uz darba attiecību pamata vai no 

saimnieciskās darbības, pašvaldības sociālais dienests vienu reizi kalendāra gadā trīs kalendāra 

mēnešus neņem vērā ienākumus līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram no 

šā ienākuma personai darbspējīgā vecumā, kura uzsākusi gūt ienākumus; 

 2018. gada janvārī stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas 

paredz, ka, aprēķinot mājsaimniecības ienākumu līmeni, par ienākumiem neuzskata ģimenes 

valsts pabalstu; 

 tāpat, lai uzlabotu atbalstu ģimenēm, kuras aprūpē vairākus bērnus, no 2018. gada 1. marta ir 

ieviests jauns atbalsta instruments – piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu vai vairāk 

bērnu aprūpi vecumā no 1 - 20 gadiem. Piemaksas apmērs par diviem bērniem – 10 euro mēnesī, 

par trim bērniem – 66 euro mēnesī, bet par katru nākamo bērnu – par 50 euro lielāks nekā par 

iepriekšējo. Turklāt no 2018. gada 1. janvāra ir paplašināts arī ģimenes valsts pabalsta saņēmēju 

loks, proti, pabalsts tiek izmaksāts līdz 20 gadu vecumam (iepriekš – 19), ja tiek iegūta vidējā vai 

profesionālā izglītība, kā arī pabalsts tiek izmaksāts neatkarīgi no stipendijas saņemšanas fakta. 

Papildus informāciju skatīt arī sadaļā par horizontālās prioritātes “Vienlīdzīgas iespējās” ieviešanu. 
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C DAĻA. 2019. GADĀ IESNIEGTIE ZIŅOJUMI UN NOBEIGUMA ĪSTENOŠANAS ZIŅOJUMS 

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 5. punkts) 

15. FINANŠU INFORMĀCIJA PRIORITĀRĀ VIRZIENA UN PROGRAMMAS LĪMENĪ 

(REGULAS (ES) NR. 1303/2013 21. PANTA 2. PUNKTS UN 22. PANTA 7. PUNKTS) 

 

16. GUDRA, ILGTSPĒJĪGA UN INTEGRĒJOŠA IZAUGSME (IZVĒLES IESPĒJA: PROGRESA 

ZIŅOJUMS) 

 

Atbilstoši Regulā Nr.1303/2013[1] noteiktajiem tematiskajiem mērķiem, kuri nodrošina KP saikni ar 

“Eiropa 2020” stratēģiju, Partnerības līgumā ESI fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam ir 

noteikts indikatīvs ES strukturālo un investīciju fondu finansējuma sadalījums un norādīta sasaiste ar 

nacionālajiem mērķiem “Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā. 

1. Mērķis “Nodarbinātības līmenis (vecuma grupa no 20 līdz 64 gadiem) 73%” (indikatīvs ES 

fondu finansējums* – 800,6 milj. euro, uz 2018. gada 31. decembri veikti maksājumi 278,7 milj. 

euro apjomā) tika sasniegts jau 2016. gadā. Neskatoties uz to, 2018. gadā Latvijā turpināta 

mērķētu ESF un JNI līdzfinansētu projektu īstenošana, kas veicina stabilas un kvalitatīvas 

darbavietas un atbalsta darbaspēka mobilitāti saskaņā ar DP noteikto. 

2. Mērķa “Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā – 1,5% no IKP” (indikatīvs ES fondu finansējums* 

– 452,7 milj. euro, uz 2018. gada 31. decembri veikti maksājumi 103,0 milj. euro apjomā) izpilde 

ir procesā. Lai gan saskaņā ar European Innovation Scoreboard 2018 novērtējumu Latvija 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir saglabājusi nemainīgu pozīciju un ierindojās 24. vietā starp 

28 pētījumā iekļautām ES dalībvalstīm, saglabājot pozīciju grupā vidējie inovatori (50 - 90 % no 

ES vidējā līmeņa), šobrīd iezīmējas nopietns risks par ieguldījumu P&A mērķa nesasniegšanu, 

par ko 2018. gada februārī ir informēta arī valdība[2]. Latvijas kopējie izdevumi P&A 2017. gadā 

bija 137,9 milj. euro, kas veidoja 0,51% no IKP. Lai gan tas ir ievērojami mazāk kā 2017. gadā 

sākotnēji bija plānots (1,1%), tomēr 2017. gadā vērojams kopējais P&A finansējuma pieaugums 

par 25 % salīdzinājumā ar 2016. gadu. Pieaugumu noteica atjaunināts ES fondu finansējums, kas 

paaugstināja valsts finansējuma līmeni līdz 0,36% no IKP. Tāpat pieaugums (par 39%) 

novērojams uzņēmējdarbības sektorā, galvenokārt – uzņēmumu pašu finansiālie ieguldījumi P&A 

darbību veikšanā. To lielā mērā ietekmējis EM veiktie inovāciju veicināšanas pasākumi darbā ar 

valsts kapitālsabiedrībām. Šāds nepietiekams P&A ieguldījumu apmērs ir risks ievērojamam P&A 

kapacitātes samazinājumam, kurš ļauj nodrošināt pasaules līmeņa zinātnisko izcilību tikai nelielā 

skaitā jomu (piemēram, viedie materiāli, biomedicīna). Kopumā P&A finansēšanas struktūra un 

dinamika liecina, ka P&A ieguldījumi Latvijā ir zemi un atkarīgi no ES fondu ieguldījuma, kamēr 

uzņēmēju P&A ieguldījumi ilgstoši saglabājās zemākā līmenī salīdzinājumā ar citām ES valstīm. 

Līdz ar to likumsakarīgi, ka kopējie P&A izdevumi cikliski palielinās un samazinās līdz ar ES 

fondu ieguldījumiem. Tiek veikta virkne pasākumu situācijas nostabilizēšanai un uzlabošanai, 

t.sk. mērķētu ES fondu līdzfinansētu projektu īstenošana saskaņā ar DP noteikto, kā arī daudzi citi 

nacionāli finansētie pasākumi, piemēram iespēja nozaru ministrijām izstrādāt un finansēt savas 

valsts pētījumu programmas; ES fondu atbalsta programmu stimulu pārskatīšanu (praktiskas 

ievirzes pētījumu programma (1.1.1.1. SAM pasākums) un pēcdoktorantūras pētījumu programma 

(1.1.1.2. SAM pasākums)); RIS3 monitoringa statistikas datu pilnveidošanu un uzlabošanu; P&A 

ekosistēmas dalībnieku loka apzināšana un mērķtiecīgs darbs ar konkrētām mērķa grupām 

(piemēram, valsts kapitālsabiedrības, nākotnē jaunuzņēmumi), lai veicināt to plašāku iesaisti P&A 

aktivitātēs. Šobrīd valsts kapitālsabiedrībām ir noteikta prasība savās vidēja termiņa stratēģijās 

ietvert plānotos P&A projektus. 

3. Mērķis “Iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību vecuma grupā 30-34 gadi – 34-36%” 
(indikatīvs ES fondu finansējums* – 36,7milj. euro uz 2018. gada 31. decembri veikti maksājumi 

3,2 milj. euro apjomā). Noteiktais mērķis 2020. gadam attiecībā uz iedzīvotāju ar augstāko 

izglītību īpatsvaru tika pārsniegts 2012. gadā. 2018. gadā rādītājs sasniedza 42,8%. Neskatoties 

uz to, Latvijā samazinās studējošo skaits. Lai turpinātu piesaistīt iedzīvotājus augstākās izglītības 

ieguvei, 2018. gadā Latvijā turpināta mērķētu ES fondu līdzfinansētu projektu īstenošana saskaņā 

ar DP noteikto. 
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4. Mērķis “Skolu nepabeigušo iedzīvotāju īpatsvars (vecuma grupā 18-24 gadi) 13,4%” 
(indikatīvs ES fondu finansējums* – 146,3 milj. euro, uz 2018. gada 31. decembri veikti 

maksājumi 36,1 milj. euro apjomā). Ņemot vērā līdzšinējo mērķa rādītāja sasniegšanas progresu, 

Latvija izvirzīja jaunu mērķi 2020. gadam – 10%. Analizējot datus par izglītību priekšlaicīgi 

pametušajiem, vērojams to īpatsvara samazinājums. 2018. gadā 18-24 gadus veco jauniešu vidū 

izglītību priekšlaicīgi pameta – 8,3% (2017. gadā – 8,6%). Vienlaikus saglabājas ievērojamas 

atšķirības dzimumu dalījumā – attiecīgajā vecumā sieviešu vidū priekšlaicīgi skolu pametušo 

īpatsvars 2018. gadā bija 5% (2017. gadā – 5%), vīriešu vidū – 11,4% (2017. gadā – 12%). 

Motivācijas trūkums un grūtības apgūt mācību vielu ir galvenie mācību pārtraukšanas iemesli, 

savukārt neattaisnotie kavējumi ir atzīti par būtiskāko priekšlaicīgas mācību pamešanas risku, 

kuram izglītības iestādēm būtu savlaicīgi jāpievērš uzmanība, tostarp sniedzot nepieciešamo 

atbalstu kavētājiem. Lai nodrošinātu iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību, tiek 

turpināta mērķēta ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošana saskaņā ar DP noteikto. 

5. Mērķa “Nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars 21%” (indikatīvs ES fondu 

finansējums* – 354,3 milj. euro, uz 2018. gada 31. decembri veikti maksājumi 52,1 milj. euro 

apjomā) izpilde ir procesā. 2017. gadā (atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem) un 

2018. gadā (atbilstoši EUROSTAT datiem) nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto 

personu īpatsvars bija 24,6%. 2018. gadā Latvijā turpināta mērķētu ESF un ERAF līdzfinansētu 

projektu īstenošana, kas veicina izvirzītā mērķa sasniegšanu un veicina sociālo iekļaušanu, 

apkarot nabadzību un jebkādu diskrimināciju, saskaņā ar DP noteikto.  

6. Mērķa “Energoefektivitāte (bruto iekšzemes enerģijas patēriņš) – primārās enerģijas 

ietaupījums 2020.gadā – 0,670 Mtoe” (indikatīvs ES fondu finansējums* – 121,7 milj. euro, uz 

2018. gada 31. decembri veikti maksājumi 21,9 milj. euro apjomā) izpilde ir procesā. Ir panākts 

bruto iekšzemes enerģijas patēriņa samazinājums no 4,57 Mtoe 2008. gadā līdz 4,32 Mtoe 2017. 

gadā (samazinājums par 0,27 Mtoe), kur būtiska nozīme ir arī energoefektivitātes pasākumu 

īstenošanai. Primārās enerģijas patēriņa tendence atbilst 2020. gadam izvirzītā mērķa (0,670 Mtoe 

ietaupījums) sasniegšanai. Primārās enerģijas ietaupījums uz 2015. gadu bija 0,514 Mtoe, t.sk. 

enerģijas gala patērētājiem – 0,506 Mtoe un elektroenerģijas pārvadē un sadalē – 8 ktoe. Tādējādi 

Latvija izpilda primārās enerģijas ietaupījuma mērķa prognozēto trajektoriju. Līdz 2020. gadam 

plānotie energoefektivitātes politikas pasākumi nodrošinās mērķa sasniegšanu. Lai atbalstītu 

mērķu sasniegšanu, turpinās DP noteikto pasākumu ieviešana ar ES fondu atbalstu. Pirmos 

indikatīvos sasniegtos rādītājus un to ietekmi uz nacionālo mērķu sasniegšanu būs iespējams 

analizēt ne ātrāk kā 2020. gada sākumā. Lielākais energoefektivitātes potenciāls konstatēts 

daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, pašvaldības un valsts iestāžu ēkās, rūpniecībā, pakalpojumu 

sektorā un transportā, kā arī centralizētās siltumapgādes sistēmās. Energoefektivitātes pasākumu 

īstenošana kopumā veicinās pāreju uz energoefektīvāku ekonomiku un palielinās rūpniecības un 

citu sektoru konkurētspēju. 

7. Mērķa “Atjaunojamās enerģijas īpatsvars bruto enerģijas galapatēriņā – līdz 40 %” (indikatīvs 

ES fondu finansējums* –121,7 milj. euro, uz 2018. gada 31. decembri veikti maksājumi 21,9 milj. 

euro apjomā) izpilde ir procesā. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu un tam pakārtotajiem 

MK noteikumiem ieviestais un īstenotais valsts atbalsta mehānisms (elektroenerģijas obligātais 

iepirkums) ir bijis galvenais instruments šā mērķa sasniegšanai Latvijā. Rezultātā 2017. gadā 

saskaņā ar EUROSTAT sasniegts 39% atjaunojamās enerģijas (AE) īpatsvars kopējā enerģijas 

galapatēriņā Latvijā, t.i., 2020. gadam noteiktais mērķis – 40% AER īpatsvars enerģijas gala 

patēriņā – izpildīts par 95,1 – 97,5%. Ņemot vērā esošo un plānoto energoefektivitātes pasākumu 

ietekmi uz kopējo enerģijas bruto galapatēriņu, kā arī citus atbalsta pasākumus AE patēriņa 

veicināšanai (t.sk. no AER saražotā elektroenerģija, obligātā iepirkuma mehānisms un atbalsta 

aktivitātes siltumenerģijas nozarē), sagaidīts, ka izvirzīto AE īpatsvara mērķi 2020. gadā izdosies 

sasniegt. Sekojot tehnoloģiju attīstības tendencēm un globālajiem izaicinājumiem, Latvija 

pārskata savu atbalsta mehānismu atjaunojamās elektroenerģijas ražošanai efektivitāti, pastiprinot 

kontroli par atbalstu saņēmušajiem komersantiem, nolūkā padarīt tos ekonomiski pamatotākus. 

Līdz šim ieviestie atbalsta mehānismi ir bijuši motivējoši, lai ražotāji uzsāktu projekta plānošanu 

un investētu elektroenerģijas ražošanā, izmantojot AER. 

8. Latvijas nacionālais mērķis “Ierobežot vai stabilizēt valsts kopējās SEG emisijas, lai 2020.gadā 

tās nepārsniegtu 12,16 Mt CO2 ekvivalenta” (indikatīvs ES fondu finansējums* – 1040,9 milj. 
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euro, uz 2018. gada 31. decembri veikti maksājumi 265,3 milj. euro apjomā) ir sadalīts attiecībā 

uz tām darbībām, kuras ir iekļautas ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS) un pārējām 

darbībām (ne-ETS darbības). Atbilstoši 2018. gada SEG inventarizācijai par 1990. - 2016. gadu 

un aptuvenai SEG inventarizācijai par 2017. gadu Latvijas kopējās SEG emisijas, salīdzinot ar 

2005. gadu, 2016. gadā bija samazinātas par 1,3%, bet līdz 2017. gadam kopējās Latvijas SEG 

emisijas, salīdzinot ar 2005.gadu, bija samazinātas par 1,6%. Latvijas ES ETS operatoru radītais 

SEG emisiju apjoms 2016. gadā bija 2197 kt CO2 ekv., bet 2017. gadā – 2049,8 kt CO2 ekv. jeb 

attiecīgi 19,4% vai 18,2% no kopējā Latvijas SEG emisiju apjoma. Salīdzinot ar 2005. gadu 

Latvijas ES ETS operatori līdz 2016. gadam bija samazinājuši savas SEG emisijas par 23% un 

līdz 2017. gadam – par 28,2%, tādējādi izpildot noteikto SEG emisiju samazināšanas mērķi 2020. 

gadam – 21% samazinājums 2020. gadā. Ne-ETS darbību SEG emisiju dinamika šobrīd liecina 

par emisiju palielinājumu – 5,9% palielinājums 2005. - 2016. gadā un 7,2% palielinājums no 2005. 

gada līdz 2017. gadam. Latvija kopumā ir iekļāvusies Latvijai noteiktajos ne-ETS darbību 

ikgadējos mērķos. Lielākie ne-ETS darbību SEG emisiju avoti 2016. gadā bija transports – 35% 

īpatsvars ne-ETS darbībās, lauksaimniecība – 29%, kā arī ne-ETS enerģētika – 25%. Ziņojuma 

par SEG prognozēm, politiku un pasākumiem ietvaros[3] (iesniegts EK 2019. gadā) sagatavotās 

SEG emisiju prognozes esošo pasākumu scenārijā līdz 2030. gadam liecina, ka Latvijas kopējais 

SEG emisiju apjoms 2020. gadā varētu sasniegt 11 752,16 kt CO2 ekv., tādējādi nodrošinot par 

3,4% zemāku Latvijas kopējo SEG emisiju apjomu nekā noteiktais nacionālais SEG emisiju 

samazināšanas mērķis – 12,16 Mt CO2 ekv. Kopējais ne-ETS darbību SEG emisiju no 2005. - 

2020.gadam pieaugs par apmēram 5,51 % un 2020. gadā varētu sasniegt 9 101,44 kt CO2 ekv. 

Tādējādi Latvija varēs izpildīt arī 2020. gada ne-ETS mērķi – ne vairāk kā 17% ne-ETS darbību 

SEG emisiju pieaugums 2005.-2020. gadam. 

Detalizēti ES fondu ietekmei uz “Eiropa 2020” stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu tiks vērtēta ES 

fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda noslēguma tematiskajos ietekmes izvērtējumos, ievērojot EK 

regulējuma prasības. 

Vairāk informāciju par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi skatīt FM ziņojumā “Progresa 

ziņojums Eiropas Komisijai par Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014. - 2020. 

gada plānošanas periodam īstenošanu”, kas tiks iesniegts EK līdz 2019. gada 31. augustam. 

 * - neskaitot nacionālo finansējumu 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1303/2013 ar ko paredz kopīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības 

fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ padomes regulu (EK) 

Nr.1083/2006. 

[2] MK 27.02.2018 27.02.2018. protokols Nr. 13, 46 § “ “Informatīvais ziņojums “Viedās specializācijas 

stratēģijas monitorings” 2.punkts 

[3] https://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/mmr/art04-13-14_lcds_pams_projections/pams/pams/envxiiolw/ 
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17. JAUTĀJUMI, KURI SKAR PROGRAMMAS IZPILDI UN VEIKTOS PASĀKUMUS – 

DARBĪBAS REZULTĀTU SATVARS (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 2. PUNKTS) 

 

Ziņojuma iepriekšējās sadaļās jau ir aprakstīts (informāciju par katru PV skatīt sadaļā „Informācija A daļā 

un programmas mērķu sasniegšana”), ka Latvija sekmīgi ir sasniegusi 2018. gadam noteiktos snieguma 

ietvara finanšu un iznākuma rādītāju vidusposma mērķus, tādējādi nodrošinot snieguma rezerves 6 % no 

DP piešķīruma saņemšanu, ja vien EK izvērtējumā netiks konstatēti kādi papildu apstākļi, kas var 

ietekmēt EK lēmumu par snieguma rezerves piešķiršanu. 

Vidusposma snieguma ietvara mērķiem atsevišķās jomās ir novērojams lēnāks ieviešanas temps, bet 

kopumā, tas nav atstājis ietekmi uz attiecīgā prioritārā virziena un ES fondu dalījumā kopējo sasniedzamo 

mērķa procentu (minimālo) robežu. Vērtējot kopējo prioritārā virziena sasniegumu, redzams, ka visos 

prioritārajos virzienu finanšu mērķi ir virs 100 %, tāpat arī iznākuma un galveno īstenošanas posmu 

rādītāji ir lielākoties sasniegti atbilstošā līmenī, lai no tā secinātu, ka kopumā DP tiek ieviesta. 

Vienlaikus, ņemot vērā līdz 2018. gada beigām rīcībā esošo informāciju, nav konstatējams risks 

nesasniegt 2023. gadam noteiktos DP galīgos mērķus. 

 

18. JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVA, (REGULAS (ES) NR. 1304/2013 

19. PANTA 4. UN 6. PUNKTS (JA PIEMĒROJAMS)) 

 

Noslēguma izvērtējuma “Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības 

iniciatīvas, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un 

ietekme” galvenie fakti un secinājumi sniedz šādu novērtējumu: 

1.par dalībnieku progresu attiecībā uz mācību turpināšanu, darba atrašanu vai iesaistīšanos praksē 

Izvērtējumā atzīts, ka kopumā JG aktivitātes mērķtiecīgi veicina jauniešu straujāku atgriešanu darba tirgū 

- pozitīva intervences ietekme gada laikā kopš dalības beigu datuma (t.sk. pārtraukšanas datuma) uz darbā 

iekārtojušos vai pašnodarbinātību uzsākušo jauniešu īpatsvaru novērojama teju visās aktivitātēs - 

īstermiņā (6 un 12 mēnešu laikā) un vidējā termiņā (18 mēnešu laikā) pozitīva intervences ietekme uz 

darbā iekārtošanos novērota profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās[1] 

(tostarp tematiskajām grupām “Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana 

(vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)”, “Enerģētika” un “Metālapstrāde, 

mašīnbūve un mašīnzinības”), svešvalodu apguvušo vidū”[1], “Transportlīdzekļu un traktortehnikas 

vadītāju apmācību” dalībniekiem[1] un sākotnējās profesionālās izglītības programmās[2] (tostarp 

tematiskajām grupām “Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, 

mazumtirdzniecība un komerczinības)”. Īstermiņā darbā iekārtošanos veicinājusi arī dalība “Darbam 

nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”[1] atbalsta aktivitātē. 

Zemāki darbā iekārtošanās rādītāji, salīdzinājumā ar kontrolgrupu, vērojami šādās aktivitātēs: 

 Datorprasmju apguve (dalību pabeidza vidēji 95% un darba iekārtojās vidēji 70% dalībniekiem) 

un valsts valodas apguve (dalību pabeidza 95% un darbā iekārtojās 71% dalībnieku) neformālās 

izglītības programmas ietvaros1. Valsts valodas rezultātus iespējams skaidrot ar jauniešu vēlāku 

dalības uzsākšanu salīdzinājumā ar iesaisti citās atbalsta aktivitātēs, savukārt datorprasmju apguve 

nav bijusi pietiekama, lai integrētu darba tirgū sociālā riska grupas. 

 Tematiskajās grupās “Tūrisms” (dalību pabeidza vidēji 81% dalībnieku, darbā iekārtojās 70%), 

“Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” (dalību 
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pabeidza vidēji 84%, darbā iekārtojās 85%), “Veselība un sociālā aprūpe” (dalību pabeidza vidēji 

96%, darbā iekārtojās 76%) un “Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu 

ražošana” (dalību pabeidza vidēji 85%, darbā iekārtojās 69%) profesionālās tālākizglītības un 

pilnveides programmas[1]. 

Efektīvākās aktivitātes (t.i., attiecinot kontrfaktuālās analīzes rezultātus pret ieguldītajiem līdzekļiem) 

attiecībā uz jauniešu darbā iekārtošanos bijušas “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā 

sektorā”[1] un profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas[1] (izņemot 

tematiskās grupas “Tūrisms”, “Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas”, “Veselība un sociālā aprūpe”, un “Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas 

izstrādājumu ražošana”), kā arī transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība[1], pirmā darba 

pieredze jaunietim un neformālā izglītības programma[1] - svešvalodu apguve. 

Attiecībā uz JSPA projektu “Proti un Dari!” secināts, ka izglītībā un nodarbinātībā iesaistīto dalībnieku 

skaits liecina, ka sniegtais atbalsts bijis kvalitatīvs un gandrīz pusei jauniešu no dalības sākuma izdevies 

iekārtoties darbā, savukārt 10-15% - uzsākuši vai atsākuši mācības vai apmācību un 25% iesaistījušies 

citās NVA vai VIAA atbalsta aktivitātēs. 

Atbilstoši izvērtējuma datiem, četru gadu laikā (2014.-2017.gads) vidēji aptuveni 21,5 tūkst. jauniešu 

iekārtojušies darbā pēc dalības NVA un VIAA atbalsta pasākumos, t.i., gada laikā nodarbinātībā 

iesaistītais visu JG dalībnieku skaits atbilst aptuveni 13% no nodarbināto jauniešu skaita 2017.gadā. 

2.Par darba piedāvājumu kvalitāti[3] (t.sk. attiecībā uz nelabvēlīgākā situācijā esošajiem, 

personām no sociāli atstumtajām kopienām un personām, kas pametušas mācības, neiegūstot 

kvalifikāciju) 

Visbiežāk dalībnieki iekārtojušies darbā piektajā (pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki), septītajā 

(kvalificēti strādnieki un amatnieki) un devītajā (vienkāršās profesijas) profesiju grupā. Kā otrās (vecākie 

speciālisti) un trešās (speciālisti) profesiju grupas darbinieki caurmērā biežāk strādājuši jaunieši pēc 

sākotnējās profesionālās izglītības programmu[2] apguves tematiskajās grupās – “Poligrāfija un 

izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains”, “Kokrūpniecība” un 

“Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju”, pirmās darba 

pieredzes jaunietim[1] un atbalsta pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai[1]. 

Vienlaikus jauniešiem, esot nodarbinātiem augstākā profesiju grupā, darba samaksa biežāk ir zem 

profesijas grupas vidējā. Taču, ņemot vērā jauniešu neilgo darba pieredzi, atalgojums zem profesijas 

grupas vidējā ir pieņemams un saskaņā ar vispārējo darba samaksas sadalījumu nodarbinātu jauniešu vidū. 

Atbalsta aktivitātes, kas veicinājušas augstāku darba samaksu un iekārtošanos augstākā profesiju grupā, 

ir neformālās izglītības svešvalodu apguves programma[1], atbalsta pašnodarbinātības vai 

uzņēmējdarbības uzsākšanai[1] un sākotnējās profesionālās izglītības programmas[2] tematiskajās grupās 

“Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un 

komerczinības)” un “Transports un loģistika”. 

Jāuzsver, ka nevienā no atbalsta aktivitātēm nav novērojama statistiski nozīmīga pozitīva ietekme uz 

dalībnieku darba samaksu (reģistrētu jauniešu bezdarbnieku vidū salīdzinājumā pret kontroles grupu), 

izņemot sākotnējās profesionālās izglītības programmas[2] un subsidētās darbavietas jauniešiem[1] ir 

veicinājušas augstāku vidējo mēneša neto darba samaksu jauniešiem ar invaliditāti. 
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Pozitīva intervences ietekme novērojama uz vidējo nostrādāto dienu skaitu caurmērā visās jauniešu 

grupās, izņemot jauniešus ar invaliditāti. Pozitīva intervences ietekme uz jauniešu ar invaliditāti 

nostrādāto stundu skaitu 12 un 18 mēnešu laikā ir profesionālās tālākizglītības un pilnveides 

programmām. Vienīgā atbalsta aktivitāte, kurā ir novērota negatīva ietekme uz vidējo nostrādāto dienu 

skaitu (laikā pēc dalības beigām), ir sākotnējās profesionālās izglītības programmas[2]. 

Negatīva intervences ietekme novērojama uz vidējo bruto stundas likmi un vidējo darba samaksu visām 

atbalsta aktivitātēm visos pētāmajos laika periodos, izņemot atbalsta aktivitātē transportlīdzekļu un 

traktortehnikas vadītāju apmācība[1]. Statistiski nenozīmīga, taču pozitīva ietekme jauniešu ar invaliditāti 

vidū bijusi aktivitātēs neformālās izglītības programmu īstenošana[1] (12 un 18 mēnešu periodam) un 

profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas[1]. Savukārt sākotnējās 

profesionālās izglītības programmas[2] dalībniekiem ar invaliditāti pārliecinoši bijusi vidēji augstāka 

darba samaksa kā kontroles grupā visos pētāmajos laika periodos pie 95% ticamības līmeņa. 

No aplūkotajām atbalsta aktivitātēm, kas primāri vērstas uz izglītības, tostarp kvalifikācijas ieguvi, 

ietekme uz vidējo nostrādāto dienu skaitu jauniešiem ar pamata vai zemāku izglītību nav bijusi vienīgi 

aktivitātei neformālās izglītības programmu[1] īstenošana un sākotnējās profesionālās izglītības 

programmām[2] (12 un 18 mēnešu periodā), savukārt jauniešu pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma vidū - 

transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībai1 un sākotnējās profesionālās izglītības 

programmām[2]. 

Vidējā termiņā ar pozitīvu intervences ietekmi uz vidējo nostrādāto dienu skaitu bijušas atbalsta 

aktivitātes “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”[1] un profesionālās 

tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas[1]. 

Pirmā darba pieredze jaunietim[1] sniegusi pozitīvu intervences ietekmi uz vidējo nostrādāto dienu skaitu 

6 un 12 mēnešu laikā pēc dalības beigām, īpaši vecuma grupā 18 līdz 24 gadiem. 

Subsidētās darbavietas jauniešiem[1] bezdarbniekiem sniegušas pozitīvu intervences ietekmi un 

nostrādāto dienu skaitu īstermiņā (6 un 12 mēnešu laikā) – dalībniekiem kopumā, kā arī jauniešiem 

vecumā no 25 līdz 29 gadiem, pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, kā arī jauniešu ar pamata vai zemāku 

izglītību. Arī šīs aktivitātes dalībnieki ar invaliditāti caurmērā saņēmuši augstāku vidējo darba samaksu 

(rezultāti ir statistiski nozīmīgi pie 90% līmeņa 6 un 12 mēnešu laikā pēc dalības aktivitātē beigām). 

Caurmērā vairāk nekā 70% reģistrēto jauniešu-bezdarbnieku, kas uzsākuši nodarbinātību vispārējā 

nodokļu režīmā strādājošos uzņēmumos, vidējā darba noslodze pēc dalības atbalsta aktivitātē ir bijusi 80 

– 159 stundas mēnesī, un aptuveni 10% strādājuši vidēji vismaz pilnas slodzes darbu, mazāk nekā 20% 

bijuši nodarbināti līdz 79 stundām mēnesī. 

Vienlaikus, aptuveni 60% dalībnieku augstākā darba samaksa (bruto par vienu darba stundu) ir 

pārsniegusi nozares vidējo vērtību vismaz vienā no mēnešiem, taču teju 30% gadījumu augstākā bruto 

stundas likme bijusi zem 80% no vidējās profesijas kategorijas vērtības, ko iespējams skaidrot ar caurmērā 

jauniešu vidū zemāku darba samaksu, uzsākot darba gaitas. 

“PROTI un DARI!” projekta pieredze norāda, ka individualizēts darbs ar jauniešiem (neatkarīgi no 

iesaistes mācībās, mūžizglītībā vai vispārējā nodarbinātībā) ir priekšnosacījums sekmīgam rezultātam, 

īpaši attiecībā uz riska grupām. Būtiski ir izmantot individuālu pieeju un metodes darbam ar jaunatni. 
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Pēc jauniešu pašu viedokļa – ir iegūta caurmērā pozitīva pieredze atbalsta aktivitātēs, kas ne tikai ir vērsta 

uz tehnisku prasmju iegūšanu, bet arī, cēlušas jauniešu motivācijas līmeni un attīstījušas sociālās prasmes, 

t.i., uzlabojot komunikāciju prasmes, iegūstot jaunus kontaktus, kas jauniešiem noderējuši arī turpmāk. 

[1] Atbalstāmā darbība 7.2.1.1. pasākumā “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu 

bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" 

[2] Atbalstāmā darbība 7.2.1.2. pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana JG 

ietvaros" 

[3] Darba piedāvājumu kvalitāte tiek vērtēta pret darba samaksu un personas iespējām iekārtoties konkrētā 

profesiju grupā 
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