1.pielikums
Informatīvais ziņojums par Eiropas Reģionālās
attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda plus un
Kohēzijas fonda ieviešanu 2021.-2027.gadā
Latvijā

2021. – 2027. gada plānošanas perioda Kopējās fondu regulas1 III pielikumā noteiktie
ieguldījumu priekšnosacījumi (enabling conditions)2
Horizontālie ieguldījumu priekšnosacījumi
Nr.
Atbildīgā
Plānotais izpildes
Ieguldījumu priekšnosacījuma izpildes kritēriji
p.k
institūcija
termiņš
.
Horizontālais ieguldījumu priekšnosacījums Nr.1 – Efektīvi publiskā iepirkuma tirgus uzraudzības mehānismi
1.
Ir izveidoti uzraudzības mehānismi, kas aptver visas procedūras saskaņā ar valsts tiesību aktiem Finanšu
Izpildīts
publiskā iepirkuma jomā un ietver:
ministrija
Kārtību, kas nodrošina efektīvu, uzticamu datu un rādītāju ziņošanu atbilstoši Direktīvas 2014/24/ES (turpmāk – FM)
83. un 84. pantam un Direktīvas 2014/25/ES 99. un 100. pantam. Uzkrātajiem datiem un rādītājiem
jāietver vismaz šādi elementi:
a. Konkurences kvalitāti un intensitāti: konkursa uzvarētāju pretendentu nosaukumi, sākotnējo
pretendentu skaits, gadījumos, kad no nacionālām informācijas sistēmām var iegūt šādu
informāciju;
b. Informāciju par līgumcenu un mazo un vidējo uzņēmēju kā tiešo pretendentu dalību,
gadījumos, kad no nacionālām informācijas sistēmām var iegūt šādu informāciju.
Horizontālais ieguldījumu priekšnosacījums Nr.2 - Rīki un instrumenti valsts atbalsta noteikumu efektīvai piemērošanai

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu
noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu priekšlikums
2
Ieguldījumu priekšnosacījumu pēdējā aktuālā pieejamā kompromisa redakcija, 25.01.2019.
1
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Nr.
Atbildīgā
Plānotais izpildes
Ieguldījumu priekšnosacījuma izpildes kritēriji
p.k
institūcija
termiņš
.
2.
Vadošajai iestādei ir mehānismi un spējas, lai pārliecinātos par valsts atbalsta noteikumu
FM
1.kritērijs ievērošanu, izmantojot:
Izpildīts
1. informāciju par uzņēmumiem, kuri nonākuši grūtībās un pret kuriem piemēro atgūšanas
prasības.
2.kritērijs 2. piekļuvi tādām ekspertu konsultācijām un vadlīnijām valsts atbalsta jautājumos, ko nodrošina
Izpildīts
vietēja vai valsts līmeņa ekspertu centrs.
Horizontālais ieguldījumu priekšnosacījums Nr.3 - ES Pamattiesību hartas efektīva piemērošana un īstenošana
3.
Vadošā iestāde nodrošina:
FM
1.kritērijs 1. mehānismus un kapacitāti, kas nodrošina atbilstību ES Pamattiesību hartai;
Izpildīts
2. ziņošanas kārtību uzraudzības komitejai par attiecīgajām lietām saistībā ar ES Pamattiesību
2.kritērijs hartas ievērošanu
Pastāvīgi
Horizontālais ieguldījumu priekšnosacījums Nr.4 - ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošana un
piemērošana atbilstoši Padomes Lēmumam 2010/48/EK
4.
Ir sagatavots valsts regulējums UNCRPD īstenošanai, tostarp:
Labklājības
1.kritērijs1. mērķi ar izmērāmiem sasniedzamiem rezultātiem, datu vākšanas un uzraudzības mehānisms;
ministrija
Pastāvīgi
2. kārtība, kas nodrošina, ka pieejamības politika, tiesību akti un standarti ir pienācīgi atspoguļoti (turpmāk – LM)
programmu sagatavošanā un īstenošanā.
2.kritērijs 2021.-2024.g.

Tematiskie ieguldījumu priekšnosacījumi, ko piemēro ERAF, ESF+ un Kohēzijas fondam
Nr
.
Atbildīgā
Ieguldījumu priekšnosacījuma izpildes kritēriji
p.
institūcija
k.
Politikais mērķis: 1. Viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas
Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.1: Labas pārvaldības valsts vai reģionālā viedās specializācijas stratēģija
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi: (ERAF) Visi 1. politiskā mērķa specifiskā atbalsta mērķi
2
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Plānotais izpildes
termiņš

Nr
.
p.
k.
1.

Ieguldījumu priekšnosacījuma izpildes kritēriji

Atbildīgā
institūcija

Plānotais izpildes
termiņš

Viedās specializācijas stratēģiju (-as) jābalsta uz:
Izglītības un
31.12.2020.
1. Izaicinājumu analīzi, tostarp trūkumiem inovāciju izplatīšanā;
zinātnes
2. Tādas reģionālās/nacionālās kompetentās iestādes vai struktūras pastāvēšanu, kas ir
ministrija
atbildīga par viedās specializācijas stratēģijas pārvaldību;
(turpmāk –
3. Uzraudzības un novērtēšanas rīkiem, kas paredzēti, lai vērtētu virzību uz stratēģijas mērķu IZM),
sasniegšanu;
Ekonomikas
4. Ieinteresēto personu/organizāciju sadarbību (“uzņēmējdarbības atklājuma princips”);
ministrija
5. Darbībām, kas nepieciešamas, lai uzlabotu nacionālās vai reģionālās pētniecības un
(turpmāk –
inovācijas sistēmas, ja tas ir nepieciešams;
EM)
6. Ja nepieciešams, rūpniecības restrukturizācijas darbībām;
7. Starptautiskās sadarbības pasākumiem.
Poltiskais mērķis: 2. Zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām, veicinot tīru un taisnīgu enerģētikas pārkārtošanu, “zaļas” un “zilas”
investīcijas, aprites ekonomiku, pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku novēršanu un pārvaldību
Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.2: Stratēģiskās politikas satvars, kas atbalsta dzīvojamo un nedzīvojamo ēku renovēšanu
energoefektivitātes uzlabošanai
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi: (ERAF, KF) 2.1 Energoefektivitātes pasākumu veicināšana
EM
1.kritērijs - 10.03.2020.
2. 1. Saskaņā ar Direktīvas 2018/844 ar ko grozīta Direktīva 2010/31/ES par ēku
energoefektivitāti noteikto, lai atbalstītu valsts dzīvojamo un nedzīvojamo ēku fonda
renovāciju, ir pieņemta valsts ilgtermiņa renovācijas stratēģija, kas:
2.kritērijs - 31.12.2019.
a. satur indikatīvus atskaites punktus attiecībā uz 2030. un 2040. gadu un mērķus
2050. gadam;
b. sniedz indikatīvu finanšu resursu izklāstu stratēģijas īstenošanas atbalstam;
c. nosaka efektīvus mehānismus, kas paredzēti, lai veicinātu investīcijas ēku
renovācijā.
2. Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi nepieciešamo enerģijas ietaupījumu
panākšanai.
Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.3: Enerģētikas nozares pārvaldība
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi: (ERAF, KF) 2.1 Energoefektivitātes pasākumu veicināšana, 2.2 Atjaunojamo energoresursu enerģijas
veicināšana
3
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Nr
.
Atbildīgā
Plānotais izpildes
Ieguldījumu priekšnosacījuma izpildes kritēriji
p.
institūcija
termiņš
k.
EM
31.12.2019.
3. Ir pieņemts un iesniegts Eiropas Komisijai valsts Enerģētikas un Klimata plāns, atbilstoši
regulas par Enerģētikas savienības pārvaldību3 3. pantam, un tas ietver
1. visus regulas par Enerģētikas savienības un Klimata pārmaiņu pārvaldību I pielikuma
veidnē norādītos elementus;
2. mazoglekļa enerģijas veicināšanas pasākumiem paredzēto finanšu resursu un ieviešanas
mehānismu indikatīvu izklāstu.
Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.4: Efektīvi veicināt atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu dažādās nozarēs un visā ES
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi: (ERAF,KF) 2.2 Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana
EM
1.kritērijs - 31.12.2020.
4. Ir sagatavoti pasākumi, kas nodrošina:
1. Atbilstību 2020. gada saistošajam valsts atjaunojamās enerģijas mērķim un ar šo
atjaunojamo energoresursu īpatsvaru līdz 2030. gadam vai papildu pasākumu veikšanu
2. kritērijs -31.12.2019.
gadījumā, ja bāzes vērtība netiek saglabāta nevienā gada periodā saskaņā ar Direktīvu
2018/2001 un Regulu 2018/1999.
2. Saskaņā ar Direktīvā 2018/2001 un Regulā 2018/1999 izvirzītajām prasībām
atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanu apkures un dzesēšanas nozarē
saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 23. pantu. Direktīva 2018/2001.
Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.5: Efektīvs katastrofu risku pārvaldības satvars
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi: (ERAF, KF): 2.4 Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām
Iekšlietu
5. Ir sagatavots valsts vai reģionālais katastrofu risku pārvaldības plāns, kas atbilst spēkā
esošajām stratēģijām attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un kas ietver:
ministrija
31.12.2020.
1. Galveno risku aprakstu, kas novērtēts saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 6. panta a)
punktu, atspoguļojot pašreizējo un mainīgo riska profilu. Novērtējumā, ņemot vērā ar
klimatu saistītos riskus, tiek izstrādātas klimata pārmaiņu prognozes un scenāriji.
2. Katastrofu novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas pasākumu apraksts, lai novērstu
galvenos identificētos riskus. Pasākumus prioritāri nosaka proporcionāli riskiem un to

3

Regula vēl nav pieņemta
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Nr
.
p.
k.

Ieguldījumu priekšnosacījuma izpildes kritēriji

Atbildīgā
institūcija

Plānotais izpildes
termiņš

ekonomiskajai ietekmei, jaudas trūkumiem4, efektivitātei un efektivitātei, ņemot vērā
iespējamās alternatīvas.
3. Informācija par finansēšanas resursiem un mehānismiem, lai segtu darbības un uzturēšanas
izmaksas, kas saistītas ar profilaksi, gatavību un reaģēšanu.
Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.6: Atjaunināts plāns par nepieciešamajām investīcijām ūdensapgādes un notekūdeņu nozarēs
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi: (ERAF, KF) 2.5 Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību
Vides
2020.gads
6. Katram no abiem sektoriem ir sagatavots nacionāls investīciju plāns, kas ietver:
aizsardzības
1. Pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas direktīvas (UWWTD) 91/271/EEK [un dzeramā
un reģionālās
ūdens direktīvas (DWD) 98/83/EK pārstrādāšanas pašreizējā stāvokļa novērtējums].
attīstības
2. Jebkuru valsts ieguldījumu identificēšanu un plānošanu, tostarp indikatīvu finanšu
ministrija
novērtējumu:
(turpmāk –
a. Nepieciešamība ieviest UWWTD, tostarp prioritāšu noteikšanu attiecībā uz
VARAM)
aglomerāciju lielumu un ietekmi uz vidi, ieguldījumiem sadalot katru notekūdeņu
attiecībā uz
aglomerāciju;
notekūdeņu
b. Nepieciešamību ieviest DWD Direktīvu 98/83/EK;
sektoru
c. [Nepieciešamība nodrošināt atbilstību vajadzībām, kas izriet no ierosinātās
(nozari)
pārstrādāšanas (COM (2017) 753 galīgā redakcija), jo īpaši attiecībā uz pārskatītajiem
kvalitātes parametriem, kas izklāstīti I pielikumā].
Zemkopības
3. novērtējumu par ieguldījumiem, kas nepieciešami, lai atjaunotu esošo notekūdeņu un
ūdensapgādes infrastruktūru, tai skaitā tīklus, pamatojoties uz to vecumu un nolietojuma ministrija
attiecībā uz
plāniem;
ūensapgādes
4. norādi par iespējamiem publiskā finansējuma avotiem, ja nepieciešams papildināt
sektoru
lietotājiem piemērotās maksas.
(nozari)
Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.7: Atjaunināts atkritumu apsaimniekošanas plāns
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi: (ERAF, KF) 2.6 Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana

4

Kā novērtēts riska pārvaldības spēju novērtējumā, kas noteikts saskaņā ar Lēmuma 1313/2013 6. panta c) punktu

5
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Nr
.
Ieguldījumu priekšnosacījuma izpildes kritēriji
p.
k.
7. Nodrošināt, ka atkritumu apsaimniekošanas plāns (-i) ir spēkā saskaņā ar Direktīvas
2008/98/EK 28.pnatu, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu ES 2018/851/ES un attiecas uz
visu dalībvalsts teritoriju un ietver:
1. Analīze par pašreizējo atkritumu apsaimniekošanas situāciju attiecīgajā ģeogrāfiskajā
vienībā, tostarp radīto atkritumu veidu, daudzumu un avotu, kā arī to turpmākās attīstības
novērtējumu, ņemot vērā izstrādātajā (-ās) atkritumu rašanās novēršanas programmā (-ās)
paredzēto pasākumu paredzamo ietekmi saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 29.pantu, kurā
grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/xx/ES.
2. Esošo atkritumu savākšanas shēmu novērtējums, tostarp atsevišķas savākšanas materiālais
un teritoriālais segums un pasākumi tās darbības uzlabošanai, kā arī vajadzība pēc jaunām
savākšanas shēmām.
3. Ieguldījumu trūkuma novērtējums, kas pamato vajadzību slēgt esošās atkritumu iekārtas un
papildu vai modernizētu atkritumu infrastruktūru, sniedzot informāciju par pieejamiem
ieņēmumu avotiem, lai segtu ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas.
4. Informācija par to, kā tiks noteiktas nākotnes atkritumu apsaimniekošanas vietu atrašanās
vietas, un par turpmāko atkritumu apstrādes iekārtu jaudu.

Atbildīgā
institūcija
VARAM

Politiskais mērķis: 3. Ciešāk savienota Eiropa, uzlabojot mobilitāti un reģionālo IKT savienotību
Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.8: Valsts vai reģionālais platjoslas plāns
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi: (ERAF) 3.1 Uzlabot digitālo savienotību
Satiksmes
8. Ir sagatavots valsts vai reģionālais platjoslas plāns, kas ietver:
1. novērtējumu par investīciju nepietiekamību, kas jārisina, lai sasniegtu ES gigabitu
ministrija
savienojamības mērķus5, kuri balstīti uz:
(turpmāk –
SM)
 aktuālu esošās privātās un publiskās infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes
kartējumu6, izmantojot standarta platjoslas pārklājuma rādītājus;
 konsultācijām par plānotajiem ieguldījumiem saskaņā ar valsts atbalsta prasībām;

Plānotais izpildes
termiņš
2020.gadā.

30.12.2020.

Kā noteikts Eiropas Komisijas paziņojumā: “Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību”, COM(2016)587, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improvingconnectivity-and-access.
6
Saskaņā ar 22. pantu [priekšlikumā] Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas elektronisko sakaru kodeksa izveidi
5
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Nr
.
p.
k.

Ieguldījumu priekšnosacījuma izpildes kritēriji

Atbildīgā
institūcija

Plānotais izpildes
termiņš

2. Plānotās valsts intervences pamatojums, pamatojoties uz ilgtspējīgiem ieguldījumu
modeļiem, kas:
 uzlabo pieejamību un piekļuvi atvērtai, kvalitatīvai un nākotnē drošai infrastruktūrai
un pakalpojumiem;
 pielāgo finanšu palīdzības formas identificētajām tirgus nepilnībām;
 ļautu papildus izmantot dažādus finansējuma veidus no ES, valstu vai reģionālajiem
avotiem.
3. Pasākumus, ar ko atbalsta pieprasījumu pēc ļoti augstas veiktspējas (VHC) tīkliem un to
izmantošanu, tostarp darbības, ar kurām veicina minēto tīklu izvēršanu, jo īpaši īstenojot
ES Platjoslas izmaksu samazināšanas direktīvu7;
4. Tehniskās palīdzības mehānismus, tostarp platjoslas kompetences birojus, ar kuriem
stiprina vietējo ieinteresēto personu spējas un konsultē projektu virzītājus;
5. Uzraudzības mehānismus, kas balstīti uz standarta platjoslas pārklājuma rādītājiem.
Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.9: Visaptveroša transporta plānošana atbilstošajā līmenī
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi: (ERAF, KF) 3.2 Izveidot ilgtspējīgu, klimatnoturīgu, intelektisku, drošu un intermodālu TEN-T3.3 Attīstīt
ilgtspējīgu, klimatnoturīgu, intelektisku un intermodālu mobilitāti valstu, reģionu un vietējā līmenī, ietverot uzlabotu piekļuvi TEN-T un
pārrobežu mobilitāti
1.kritērijs.
9. Nodrošināt pastāvošās un plānotās infrastruktūru multimodālo kartēšanu, izņemot vietējo SM
līmeni, līdz 2030. gadam:
30.12.2020.
1. Ietver plānoto ieguldījumu ekonomisko novērtējumu, kas pamatots ar pieprasījuma analīzi
un satiksmes modelēšanu, kurā jāņem vērā dzelzceļa liberalizācijas paredzamā ietekme;
Nākamais dzelzceļa
2. Atbilst valsts enerģētikas un klimata plāniem;
infrastruktūras
3. Ietver ieguldījumus TEN-T pamattīkla koridoros, kā noteikts [priekšlikums regulai, ar ko
attīstības plāns tiks
izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulas (ES)
izstrādāts līdz
1316/2013] saskaņā ar attiecīgajiem TEN-T tīkla koridoru darba plāniem;
30.12.2022.
4. Attiecībā uz ieguldījumiem ārpus TEN-T pamata nodrošina papildinātību, nodrošinot
pietiekamu reģionu un vietējo kopienu savienojamību ar TEN-T un tās mezgliem;
2.kritērijs: 30.12.2020.
7

Direktīva 2014/61/ES
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Nr
.
p.
k.

Ieguldījumu priekšnosacījuma izpildes kritēriji
5. Vajadzības gadījumā ziņojumi par ERTMS izvietošanu saskaņā ar Komisijas Īstenošanas
2017. gada 5. janvāra Regulu ES 2017/6 par Eiropas dzelzceļa satiksmes pārvaldības
sistēmas ieviešanas plānu;
6. Veicina vairākveidu pārvadājumus, identificē multimodālo vai pārkraušanas kravu un
pasažieru terminālu vajadzības;
7. Ietver pasākumus, kas attiecas uz infrastruktūras plānošanu, kuras mērķis ir veicināt
alternatīvas degvielas izmantošanu, saskaņā ar attiecīgajām valsts politikas sistēmām;
8. nodrošina ceļu satiksmes drošības risku novērtējuma kopsavilkumu saskaņā ar spēkā
esošajām valsts ceļu satiksmes drošības stratēģijām, kā arī skarto ceļu un posmu kartēšanu
un prioritāšu piešķiršanu attiecīgajiem ieguldījumiem;
9. sniedz informāciju par finansējuma resursiem, kas atbilst plānotajiem ieguldījumiem un
kas nepieciešami esošo un plānoto infrastruktūru ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu
segšanai.

Atbildīgā
institūcija

Plānotais izpildes
termiņš
3.kritērijs: 30.12.2020.
4.kritērijs: 30.12.2020.
5.kritērijs: 30.12.2020.
6.kritērijs: 30.12.2020.
7.kritērijs: 30.12.2020.
8.kritērijs: 30.12.2020.
9.kritērijs: 30.12.2020.

4. Sociālāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru
Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.10: Stratēģiskās politikas satvars aktīvai darba tirgus politikai
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi:
(ERAF) 4.1 Attīstot infrastruktūru, uzlabot darba tirgu efektivitāti un piekļuvi kvalitatīvai nodarbinātībai;
(ESF) 4.1.1 Uzlabot visu darba meklētāju, it īpaši jauniešu, ilgstošo bezdarbnieku un nelabvēlīgākā situācijā esošu grupu, kā arī neaktīvu
personu piekļuvi nodarbinātībai un veicināt pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku;
4.1.2 Modernizēt darba tirgus iestādes un pakalpojumus, lai novērtētu un paredzētu darba tirgum nepieciešamās prasmes un nodrošinātu
savlaicīgu un individuāli pielāgotu palīdzību un atbalstu atbilstībai starp piedāvājumu un pieprasījumu darba tirgū, pārmaiņām darba tirgū un
darba tirgus mobilitātei.
LM:
10. Ir sagatavots stratēģiskās politikas satvars aktīvai darba tirgus politikai, ņemot vērā Labklājības
nodarbinātības pamatnostādnes, un tas ietver:
ministrija
Izpildīts.
1. Kārtību, kādā veic darba meklētāju profilēšanu un to vajadzību novērtēšanu;
(turpmāk –
1.kritērijs - Stājās spēkā
2. Informāciju par brīvajām darba vietām un darba iespējām, ņemot vērā darba tirgus LM), IZM
09.02.2011.;
vajadzības;
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Nr
.
p.
k.

Ieguldījumu priekšnosacījuma izpildes kritēriji
3.

4.
5.

Kārtību, kādā nodrošina, ka tā izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un pārskatīšanu veic ciešā
sadarbībā ar attiecīgajām līdztiesības struktūrām, sociālajiem partneriem un attiecīgajām
pilsoniskās sabiedrības organizācijām;
Aktīvas darba tirgus politikas uzraudzības, novērtēšanas un pārskatīšanas kārtību;
Attiecībā uz jaunatnes nodarbinātības intervencēm – uz pierādījumiem balstītas un
mērķorientētas pieejas jauniešiem, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, tostarp
informēšanas pasākumi, un pieejas, kas balstītas uz kvalitātes prasībām, ņemot vērā
kvalitatīvas māceklības un stažēšanās kritērijus, tostarp Garantijas jauniešiem shēmas
īstenošanas kontekstā.

Atbildīgā
institūcija

Plānotais izpildes
termiņš
2.kritērijs - Stājās
spēkā 31.03.2017.;
3.kritērijs - Stājās
spēkā 09.02.2011;
4.kritērijs - Stājās
spēkā 01.07.2002.;
5.kritērijs - Stājās
spēkā 09.02.2011.
IZM:
31.12.2020.

Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.11: Valsts dzimumu līdztiesības stratēģiskais satvars
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi:
(ERAF) 4.1 Uzlabot darba tirgu efektivitāti un piekļuvi kvalitatīvai nodarbinātībai, attīstot sociālās inovācijas un infrastruktūru.
(ESF) 4.1.3 Veicināt dzimumu līdzsvarotu pārstāvību darba tirgū, kā arī darba un privātās dzīves līdzsvaru, tostarp piekļuvi bērnu un aprūpē
esošu personu aprūpes pakalpojumiem;
4.1.3bis Veicināt darba ņēmēju, darba devēju un uzņēmumu pielāgošanos pārmaiņām, kā arī veicināt aktīvu un veselīgu novecošanos un
veselīgu un labi pielāgotu darba vidi, kas mazina veselības riskus.
LM
2021.g.
11. Ir sagatavots valsts stratēģiskās politikas satvars dzimumu līdztiesības jomā, un tas ietver:
1. uz pierādījumiem balstītu problēmu noteikšanu dzimumu līdztiesības jomā;
2. pasākumus nodarbinātības, atalgojuma un pensiju atšķirības starp dzimumiem novēršanai
un darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanai, tostarp uzlabojot piekļuvi agrīnajai
pirmsskolas izglītībai un aprūpei, un mērķus, ievērojot nacionālos darba tirgus modeļus
un sociālo partneru autonomiju;
3. stratēģiskās politikas satvara un datu vākšanas metožu, kas balstītas uz datiem sadalījumā
pa dzimumiem, uzraudzības, novērtēšanas un pārskatīšanas kārtību;
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Nr
.
p.
k.

Ieguldījumu priekšnosacījuma izpildes kritēriji

Atbildīgā
institūcija

Plānotais izpildes
termiņš

4. kārtību, kādā nodrošina, ka tā izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un pārskatīšanu veic ciešā
sadarbībā ar līdztiesības struktūrām, sociālajiem partneriem un attiecīgajām pilsoniskās
sabiedrības organizācijām.
Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.12: Stratēģiskās politikas satvars izglītībai un apmācībai visos līmeņos.
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi:
(ERAF) 4.2 Attīstot infrastruktūru, uzlabot piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītībā, apmācībās un mūžizglītībā;
(ESF) 4.1.4 Uzlabot izglītības un apmācības sistēmu kvalitāti, efektivitāti un atbilstību darba tirgum, lai atbalstītu pamatprasmju, tostarp digitālo
prasmju apguvi; 4.1.5 Veicināt kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības un apmācību vienlīdzīgu pieejamību un to pabeigšanu, jo īpaši nelabvēlīgā
situācijā esošām grupām, sākot no agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes līdz pat vispārējai un profesionālajai izglītībai un apmācībai un
terciārajam līmenim, kā arī pieaugušo izglītībā un apmācībās, tai skaitā veicinot mācību mobilitāti visiem;
4. 1.6 Veicināt mūžizglītību, jo īpaši paredzot elastīgas kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ieskaitot digitālās
prasmes, labāk paredzot pārmaiņas un jaunas prasmju prasības, kas balstītas uz darba tirgus vajadzībām, veicinot karjeras pārmaiņas un veicinot
profesionālo mobilitāti.
31.12.2020.
12. Ir sagatavots valsts vai reģionāls stratēģiskās politikas satvars izglītības un apmācības sistēmai, IZM
un tas ietver:
1. uz pierādījumiem balstītas prasmju prognozēšanas un paredzēšanas sistēmas:
1.a. absolventu gaitu apzināšanas mehānismus un pakalpojumus kvalitatīvu un
efektīvu konsultāciju sniegšanai visu vecumu audzēkņiem;
2. pasākumus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai, atbilstošai un iekļaujošai
izglītībai un apmācībām, to pabeigšanu, kā arī, lai apgūtu pamatprasmes;
3. koordinācijas mehānismus visos izglītības un apmācības līmeņos un skaidru pienākumu
sadali starp attiecīgajām valsts un/vai reģionālajām struktūrām;
4. stratēģiskās politikas satvara uzraudzības, novērtēšanas un pārskatīšanas kārtību;
5. pasākumus un prasmju pilnveides veidus, kas vērsti uz zemu prasmju, mazkvalificētiem
pieaugušajiem un pieaugušajiem ar nelabvēlīgu sociāli ekonomisko vidi;
6. pasākumus skolotāju, pasniedzēju un akadēmiskā personāla atbalstam, kas ietver
piemērotas mācīšanās metodes, pamatprasmju novērtēšanu un pārbaudi;
7. pasākumus, ar ko veicina audzēkņu un mācībspēku mobilitāti un izglītības un apmācības
pakalpojumu sniedzēju starptautisko sadarbību, tostarp atzīstot mācību rezultātus un
kvalifikāciju.
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Nr
.
Atbildīgā
Plānotais izpildes
Ieguldījumu priekšnosacījuma izpildes kritēriji
p.
institūcija
termiņš
k.
Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.13: Valsts stratēģiskās politikas satvars sociālās iekļaušanas un nabadzības mazināšanas jomā
Saistošie specifiskie atbalsta mērķi:
(ERAF) 4.3 Palielināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot
integrētus pasākumus, tostarp mājokļa un sociālo pakalpojumu jomā.
(ESF) 4.1.7 Sekmēt aktīvu iekļaušanu, tostarp, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī sociālo ekonomiku un uzlabotu
nodarbināmību.
13. Ir sagatavots valsts stratēģiskās politikas satvars sociālās iekļaušanas un nabadzības LM, Tieslietu LM:
mazināšanas jomā, un tas ietver:
ministrija,
2021.g.
1. uz pierādījumiem balstītus secinājumus par nabadzību un sociālo atstumtību, tostarp par IZM
bērnu nabadzību, piekļuvi kvalitatīvai pirmsskolas izglītībai un aprūpei,
TM:
bezpajumtniecību, teritoriālo un izglītības segregāciju, ierobežotu piekļuvi
2021.g.
pamatpakalpojumiem un infrastruktūrai, un par mazāk aizsargāto personu īpašajām
vajadzībām visās vecuma grupās.
IZM:
2. pasākumus, kas novērš un apkaro nabadzību un sociālo atstumtību;
31.12.2020.
3. pasākumus pārejai no institucionālās aprūpes uz sabiedrībā balstītu aprūpi.
4. kārtību, kādā nodrošina, ka tā izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un pārskatīšanu veic ciešā
sadarbībā ar sociālajiem partneriem un attiecīgajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām
Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.14: Romu integrācijas valsts stratēģija
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi: (ESF) 4.1.8 Veicināt trešo valstu piederīgo un sociāli atstumto kopienu, piemēram, romu,
sociālekonomisko integrāciju.
Kultūras
KM:
14. Ir sagatavota romu integrācijas valsts stratēģija, kas ietver:
1. pasākumus romu integrācijas paātrināšanai, segregācijas novēršanai un izskaušanai, ņemot ministrija,
2021.gads
vērā dzimumu dimensiju un gados jauno romu stāvokli, kā arī sākotnējo vērtību, izmērāmu IZM
starpposma mērķu un galamērķus noteikšanu;
IZM:
2. romu integrācijas pasākumu uzraudzības, novērtēšanas un pārskatīšanas kārtību;
31.12.2020.
3. kārtību romu iekļaušanas pasākumu integrēšanai reģionālajā un vietējā līmenī;
4. kārtību, kādā nodrošina, ka tās izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un pārskatīšanu veic ciešā
sadarbībā ar romu pilsonisko sabiedrību un visām citām ieinteresētajām personām, tostarp
reģionālajā un vietējā līmenī.
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Nr
.
Atbildīgā
Plānotais izpildes
Ieguldījumu priekšnosacījuma izpildes kritēriji
p.
institūcija
termiņš
k.
Ieguldījumu priekšnosacījums Nr.15: Stratēģiskās politikas satvars veselības aizsardzības jomā
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi:
(ERAF) 4.4 Nodrošināt vienādu piekļuvi veselības aprūpei, tostarp primārajai aprūpei, attīstot infrastruktūru;
(ESF) 4.3.4 Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot
sociālās aizsardzības sistēmu, tostarp veicināt pieeju sociālajai aizsardzībai, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu un ilgtermiņa aprūpes
pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju;
Veselības
VM:
15. Ir ieviests valsts vai reģionāls stratēģiskās politikas satvars veselības aizsardzības jomā, un
tas ietver:
ministrija
1.kritērijs:
1. Veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes vajadzību apzināšanu, tostarp attiecībā uz (turpmāk –
Izpildīts
medicīnisko personālu, lai nodrošinātu ilgtspējīgus un saskaņotus pasākumus;
VM), LM
2. Pasākumus veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu efektivitātes, ilgtspējas,
2.kritērijs:
piekļūstamības un pieejamības cenas ziņā nodrošināšanai, tostarp īpašu uzmanību pievēršot
Izpildīts
personām, kuras ir atstumtas no veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes sistēmām;
3. Pasākumus, kas veicina sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu, tostarp profilakses un
3.kritērijs:
primārās veselības aprūpes pakalpojumus, aprūpi mājās un sabiedrībā balstītus
Izpildīts
pakalpojumus
LM:
1. 31.12.2020.
2. 31.12.2020.
3. 31.12.2020.

Finanšu ministrs

J.Reirs
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