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1. iEvads 
Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam (turpmāk - stratēģija) izstrādāta, pamatojoties 
uz :

a.  Komisijas regulas (EK) Nr. 1828/2006 (2006. gada 8. decembris), kas paredz noteikumus par to, kā īstenot 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 2. nodaļu (1.pielikums); 

b.  ES struktūrfondu vadības komunikācijas stratēģiju 2004.-2008.gadam (apstiprināta 11.11.2004. struktūrfondu 
uzraudzības komitejā), saskaņā ar kuru izveidota un darbojas struktūrfondu komunikācijas vadība Latvijā;

c.  Kohēzijas fonda komunikācijas stratēģiju 2007.-2009.gadam;
d.  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 9.panta 1.daļas 3.punktu un 13.panta 

1.daļas 7.punktu;
e.  Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumiem Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās 

identitātes prasību nodrošināšanas kārtība” (2.pielikums) un 10.07.2007. noteikumiem Nr.484 „Kārtība, kādā 
publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem”(3.pielikums);

f.  Pamatnostādnēm komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2006.-2011.gadam (2006.gada 
13.aprīļa Ministru kabineta rīkojums Nr.254, prot. Nr.21 39§);

g.  Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra “SKDS” 2006.septembrī veikto sabiedriskās domas aptauju 
Informētība par Eiropas Savienības Kohēzijas fondu un 2006.gada novembrī veikto sabiedriskās domas pētījumu 
Sabiedrības informētība par ES struktūrfondu līdzekļu apguvi Latvijā (4.pielikums).

Stratēģija ir izstrādāta ES fondu 2007. - 2013.gada plānošanas periodam - projektu sagatavošanas, iesniegšanas un 
īstenošanas fāzei un komunikācijas aktivitāšu izvērtējumam pēc 2013.gada. Stratēģija defi nē ES fondu komunikācijas 
kopīgos mērķus un uzdevumus minētajam laika posmam, nosaka ES fondu vadībā iesaistīto institūciju atbildības 
un kompetenču sadalījumu, kā arī nosaka nepieciešamo rīcību – informatīvo un publicitātes pasākumu plānu 
komunikācijas uzdevumu izpildei.
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2.  sabiEdriskās domas aptaujas par iEdZīvotāju informētību par 
struktŪrfondiEm rEZuLtāti1 

2006.gada novembrī tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra „SKDS” atkārtoti veiktās sabiedriskās domas 
aptaujas „Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi Latvijā” galvenie no aptaujas izrietošie 
secinājumi:

-  Pēdējā gada laikā Latvijas iedzīvotāju informētība par to, ka Latvijai ir pieejami ES struktūrfondu līdzekļi, pieaugusi 
par 10%. Ja 2004. un 2005.gadā vidēji 62% iedzīvotāju bija dzirdējuši par ES struktūrfondu līdzekļu pieejamību, 
tad 2006.gadā – jau 72% (skat 1.diagrammu);

-  Ir uzlabojies iedzīvotāju vērtējums par pieejamās informācijas apjomu – ja 2005.gadā kā nepietiekamu to 
novērtēja 60%, tad 2006.gadā šis rādītājs ir 39%;

-  Aptuveni 1/4 Latvijas iedzīvotāju norādīja, ka ir meklējuši informāciju par ES struktūrfondiem. Visbiežāk šī 
informācija ir meklēta Lauku konsultāciju un izglītības centros (35%), reģionālajos ES struktūrfondu informācijas 
centros (20%), kas aktīvu darbību uzsāka tikai 2006.gada 2.pusē, bibliotēkās (19%), valsts pārvaldes iestādēs 
(15%) un ES Informācijas aģentūrā (13%);

-  Lēnām uzlabojas iedzīvotāju vērtējums par ES struktūrfondu apguvi Latvijā. 2005.gadā to par sekmīgu atzina 
37% iedzīvotāju, un 2006.gadā šis rādītājs ir 38%. Kā trīs prioritārākās jomas turpmākām ES struktūrfondu 
līdzekļu investīcijām Latvijas iedzīvotāji norādījuši sociālo infrastruktūru (55% aptaujāto), ceļu un transporta 
sistēmas sakārtošanu (45%) un nodarbinātības veicināšanu (45%).

1.diagramma
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1   Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs “SKDS”. Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu apguvi Latvijā. Rīga. 
2006.novembris.
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3.  Eiropas saviEnības fondu komunikācijas mērĶi

1.  Veicināt sabiedrības informētību un izpratni par ES fondu ieguldījumu Latvijas sociāli ekonomiskajā attīstībā un 
sabiedriskā labuma radīšanā.

2.  Sekmēt nevalstisko, reģionālo un sociālo partneru līdzdalību ES fondu plānošanas dokumentu un īstenošanas 
nosacījumu izstrādē. 

3.  Nodrošināt savlaicīgas, skaidras un saprotamas informācijas pieejamību potenciālajiem ES fondu projektu 
iesniedzējiem un projektu īstenotājiem. 

4. Veicināt atklātību par ES fondu apguvi, nodrošinot ES fondu apguves procesa caurskatāmību un izsekojamību. 
5.  Nodrošināt informācijas pieejamību un divvirzienu komunikāciju plānošanas reģionos, veicinot reģionu iedzīvotāju 

aktīvu līdzdalību ES fondu līdzekļu apguvē. 
6.   Veicināt sadarbību starp ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām un informācijas starpniekiem.
Minētos mērķus var sasniegt, izmantojot gan tiešos, gan netiešos komunikācijas kanālus, nodrošinot proaktīvu, 
mērķtiecīgu un plānotu divvirzienu komunikāciju2 ar mērķa grupām un ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, kā 
arī saskaņoti reaģējot uz mediju dienas kārtībā esošajiem jautājumiem un  krīzes situācijām. 

4. mērĶa grupas

1. Potenciālie ES fondu projektu iesniedzēji un fi nansējuma saņēmēji (izvērstu uzskaitījumu skatīt 5.pielikumā)
2. Potenciālie un faktiskie labuma guvēji 
3. Informācijas starpnieki:

• nacionālie un lokālie plašsaziņas līdzekļi 
• reģionālie ES struktūrfondu informācijas centri 5 plānošanas reģionos
•  informācijas sniedzēji par ES jautājumiem, kā ES Informācijas aģentūra, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 

ES informācijas punkti, Europe Direct punkti, Lauku konsultāciju un izglītības centri, bibliotēkas
• Latvijas Pašvaldību savienība, Lielo pilsētu asociācija, pašvaldības
• nevalstiskās organizācijas u.c.

4. Žurnālisti
5. Sabiedriskās domas viedokļu līderi un ES fondu eksperti 
6. ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas 
7. Sabiedrība3 

2   Saskaņā ar Dž.Gruniga 1984.gadā defi nētajiem četriem sabiedrisko attiecību modeļiem (Grunig James, E. Managing Public Relations. Harcourt 
Brace Jovanovich College Publishers, 1984.) divvirziena simetriskās komunikācijas mērķis ir veidot savstarpēju sapratni starp organizācijas 
vadību un tās publikām, un galvenā modeļa iezīme ir dialogs. Simetriska komunikācija integrē un līdzsvaro organizācijas un publikas intereses. 
Modeļa iezīmes ir simetriska pārliecināšana un piemērošanās pretstatā interešu aizstāvībai.

3  Šeit un turpmāk ar “sabiedrība” tiek saprasti sociāli, ekonomiski un politiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji



8 Sagatavoja ES fondu vadošā iestāde – 
Finanšu ministrija

Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam 

5.  uZdEvumi Laika skaLā

1. posms: Darbības programmu uzsākšana: 2007.gada janvāris – 2008.gada janvāris 
•  Plānošanas dokumentu un ES fondu īstenošanas nosacījumu (projektu atlases kritēriju) apspriešana ar 

nevalstiskajiem, reģionālajiem, sociālajiem partneriem un potenciālajiem ES fondu projektu iesniedzējiem.
• Informācijas pieejamības nodrošināšana mērķa grupām.

1.  Informēt sabiedrību par ES fondu sniegtajām iespējām un vairot sabiedrības atbalstu ES fondu apguves pasākumu 
īstenošanai. Nodrošināt sadarbību ar informācijas starpniekiem, publicēt un izplatīt informatīvos materiālus valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī, kā arī īstenot citus informatīvus pasākumus. Nodrošināt informācijas pieejamību un 
atklātību.

2.  Nodrošināt mērķauditorijai atbilstošu informāciju par ES fondu apguves iespējām, padziļināt mērķa grupu izpratni 
par projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumiem,    sekmējot to aktīvu līdzdalību ES fondu līdzekļu apguvē. 

3.  Izveidot vienotu informācijas tīklu starp ES fondu vadībā iesaistīto institūciju mājas lapām un minēto institūciju 
kontaktinformācijas apkopojumu, t.sk. nodrošinot nepieciešamās saites no ES fondu mājaslapas www.esfondi.lv 

2. posms: Darbības programmu ieviešana: 2008.gada februāris – 2015.gada decembris 
•  Informācijas pieejamības nodrošināšana: informācijas nodrošināšana sabiedrībai par ES fondu apguves 

gaitu; informācijas nodrošināšana mērķa grupām par projektu iesniegšanas iespējām, projektu īstenošanas 
nosacījumiem u.tml.

• Labās pieredzes un prakses, projektu piemēru, kopējo ES fondu apguves rezultātu popularizēšana. 
• Sasniegtā sabiedrības informētības par ES fondiem līmeņa noturēšana (72% 2006.gadā). 

1. Informēt sabiedrību par ES fondu apguves gaitu un rezultātiem, t.sk. to ietekmi uz tautsaimniecības attīstību.
2.  Nodrošināt regulārus informācijas apmaiņas pasākumus ar potenciālajiem projektu iesniedzējiem un ES fondu 

fi nansējuma saņēmējiem, piemēram, seminārus, konferences u.tml.
3.  Stiprināt komunikāciju ar informācijas starpniekiem, izglītojot tos par ES fondu jautājumiem un nodrošinot ar 

visaptverošu aktuālo informāciju. 
4.  Regulāri analizēt mērķa grupu informatīvās vajadzības un vērtējumu par fondu apguvi, izzināt un nodrošināt mērķa 

grupu informatīvās vajadzības. 
5. Apkopot un popularizēt ES fondu projektu labās prakses piemērus. 
6. Vienreiz gadā veikt sabiedriskās domas aptauju par iedzīvotāju informētību par ES fondu jautājumiem.
7. Organizēt ikgadējo informatīvo pasākumu par ES fondu apguvi.

3. posms: Darbības programmu noslēgums: 2014. – 2015.gads
•  ES fondu apguves procesa novērtēšana, rezultātu analīze, komunikāciju aktivitāšu izvērtējums.

 2014. gadā veikt  kvalitatīvu pētījumu par informatīvo un publicitātes pasākumu sasniegtajiem rādītājiem un 
ietekmi. 

Vispārējie komunikācijas uzdevumi: 
1.  Stiprināt komunikāciju starp ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām un fi nansējuma saņēmējiem; nodrošināt 

divvirzienu informācijas apriti un panākt savstarpēji saskaņotas informācijas plūsmu. 
2. Nodrošināt mērķtiecīgas un plānotas mediju attiecības. 
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6. komunikācijas kanāLi

i. pLaŠsaZiŅas LīdZEkĻi: 
1. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi:
- Vadošās iestādes administrētā ES fondu interneta mājas lapa http://www.esfondi.lv  
-  Atbildīgo iestāžu interneta mājas lapas (informācija par atbildīgās iestādes pārziņā esošajām ES fondu aktivitātēm, 

kontaktpersonām atbildīgajā un sadarbības iestādē u.c.):
•  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija http://www.raplm.gov.lv 
•  Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv 
•  Labklājības ministrija http://www.lm.gov.lv 
•  Izglītības un zinātnes ministrija http://www.izm.gov.lv 
•  Satiksmes ministrija http://www.sam.gov.lv
•  Vides ministrija http://www.vidm.gov.lv 
•  Veselības ministrija http://www.vm.gov.lv 
•  Kultūras ministrija http://www.km.gov.lv 
•  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts http://www.eps.gov.lv 
•  Valsts kanceleja http://www.mk.gov.lv 

Sadarbības iestāžu interneta mājas lapas (praktiska informācija projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, 
kontaktinformācija u.c.):

•  Centrālā fi nanšu un līgumu aģentūra http://www.cfl a.gov.lv 
•  Nodarbinātības valsts aģentūra http://www.nva.gov.lv 
•  Valsts izglītības attīstības aģentūra http://www.viaa.gov.lv 
•  Sabiedrības integrācijas fonds http://www.lsif.lv 
•  Latvijas investīciju un attīstības aģentūra http://www.liaa.gov.lv 
•  Valsts reģionālās attīstības aģentūra http://www.vraa.gov.lv 
•  Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra http://www.bema.gov.lv 
•  Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra http://www.vsmtva.gov.lv 

 Reģionālo struktūrfondu informācijas centru 5 Latvijas plānošanas reģionos mājas lapas:
•  Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs http://www.rpr.gov.lv 
•  Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs  http://www.kurzemesregions.lv  
•  Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs  http://www.vidzeme.lv 
•  Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs http://www.esfondi.zemgale.lv 
•  Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs http://www.latgale.lv/lv/esfondi 

-  Tematiskie televīzijas un radio raidījumi par ES fondiem, t.sk. arī īpaši veidoti TV vai radio klipi reklāmas pauzēs 
nacionālajos un reģionālajos TV un radio raidījumos; 
 - Interneta portāli
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2. Drukātie mediji
-  prese
-  informatīvie un publicitātes materiāli

ii. tiEŠā komunikācija:  
-  semināri, konferences, īpašie publicitātes pasākumi
-  konsultācijas  
-  ekspertu, viedokļu līderu paustā informācija
-  informācijas starpnieku sniegtā informācija 

7. informatīvo un pubLicitātEs pasākumu pLāns 

informatīvie un publicitātes pasākumi

%

"Sakiet, lūdzu, vai Jūs esat dzirdējis, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi?"

62.9

61.6

72.3

Jan 2007 - Dec 2007
Darbības programmu uzsākšana

(1.posms)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jan 2008 - Dec 2013
Darbības programmu ieviešana

(2.posms)

Jan 2014 - Dec 2015
Darbības programmu noslēgums

(3.posms)

31.3

34.4

23.6

5.8

4.0

4.1

2004; n=1011

2005; n=1015

2006; n=1000

Jā Nē Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti

"Sakiet, lūdzu, vai Jūs esat dzirdējis, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi?"

"Vai Jūs iepriekš esat dzirdējis par Eiropas Savienības Kohēzijas fondu, no kura Latvijā tiek
finansēti dažādi projekti?"

Bāze: visi respondenti, n=1059

6.8

5.1

8.6

4.9

4.1

13.9

0 10 20

67.1

39.3

39.6

29.1

19.8

11.7

52.9

33.9

30.9

26.7

20.8

10.2

Televīzija

Nacionālie preses izdevumi

Radio

Reģionālie preses izdevumi

Internets

Bukleti

Semināri

Citi*

Grūti pateikt

%

2005; n=666

2006; n=769

"Kurus no šiem informācijas avotiem Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par ES struktūrfondiem Latvijā?"

Iespējamas vairākas atbildes

Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi

… ir pietiekamā
apjomā
25.2%

Grūti pateikt
14.7%

… ir
nepietiekamā
apjomā
60.1%

Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka
Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļi, n=666

2005

4.9

28.9
39.0

27.2

0
10
20
30
40
50

...pārsniedz
Jums

nepieciešamo

…apmierina
Jūsu

vajadzības

…ir
nepietiekamā

apjomā

Grūti pateikt

%

Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, 
ka Latvijai ir pieejami Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzekļi, n=769

"Lūdzu, novērtējiet Jums pieejamo informāciju par ES struktūrfondiem? Informācija kopumā…"

2006

Bāze: visi respondenti

62.9

61.6

72.3

31.3

34.4

23.6

5.8

4.0

4.1

2004; n=1011

2005; n=1015

2006; n=1000

%Jā Nē Grūti pateikt

Jā
16.7%

Nē
77.0%

Grūti pateikt
6.3%

30 40 50 60 70

33.9

29.2

32.1

16.1

28.0

9.5

35.0

20.3

19.1

14.5

12.5

8.0

18.4

100 20 30 40 50

Lauku konsultāciju un izglītības centros

ES struktūrfondu reģionālajos
informācijas centros (tikai

2006. gada aptaujā)

Bibliotēkās

Valsts pārvaldes iestādēs

ES Informācijas aģentūrā

ES informācijas punktos*

Citur

%

"Ja Jums ir gadījies meklēt informāciju par ES struktūrfondiem, tad, sakiet,
 lūdzu, kur Jūs  vērsāties/ vēršaties pēc informācijas?"

*2005. gada aptaujas atbildes varianta formulējums: "ES informācijas centros"

Bāze: respondenti, kuri ir meklējuši informāciju par ES struktūrfondiem

Iespējamas vairākas atbildes

2005; n=168
2006; n=179

1. posms: Darbības programmu uzsākšana: 2007.gada janvāris – 2008.gada janvāris
pasākuma veids saturs mērķa auditorijas iesaistītās  institūcijas

1. pasākums: rEģionāLās konfErEncEs par Es fondiEm
1 2 3 4

 -  Reģionālās konferences  -  ES fondu projekti plānošanas 
reģionos

 -  Finansējuma saņēmēji 
reģionos

 -  NVO, sociālie un reģionālie 
partneri

 -  ES fondu vadībā iesaistītās 
institūcijas

 -  Sabiedrība kopumā

 -  Reģionālie struktūrfondu 
informācijas centri

2. pasākums: informatīvo matEriāLu pubLicēŠana un iZpLatīŠana
1 2 3 4

 -  Informatīvie materiāli, 
ievērojot   MK noteikumus 
“Eiropas Savienības fondu 
publicitātes un vizuālās 
identitātes prasību 
ievērošanas nodrošināšanas 
kārtība”

 -  Valsts stratēģiskā 
ietvardokumenta publicēšana 

 -  Darbības programmu 
publicēšana

 -  Darbības programmu 
papildinājumu publicēšana 

 -  Citi materiāli, saturs atbilstošs 
mērķa grupām

 -  Projektu iesniedzēji
 -  Informācijas starpnieki
 -  Valsts pārvaldes iestādes
 -  Pašvaldības
 -  NVO, sociālie un reģionālie 

partneri

 -  Vadošā iestāde
 -  Atbildīgās iestādes 
 -  Sadarbības iestādes 
 -  Reģionālie struktūrfondu 

informācijas centri
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3.  pasākums: informācija un konsuLtācijas, informatīviE pasākumi potEnciāLajiEm projEktu 
iEsniEdZējiEm, t.sk. informatīvais un konsuLtatīvais atbaLsts rEģionos

1 2 3 4
 -  Konsultācijas
 -  Semināri u.tml.

 -  ES fondu pieejamība  
 -  Praktiska informācija 

projektu iesniedzējiem un 
īstenotājiem

 -  Kontaktinformācija u.c.

 -  Projektu iesniedzēji, īpaši 
rajonos

 -  Finansējuma saņēmēji, īpaši 
rajonos

 -  Informācijas starpnieki

 -  Sadarbības iestādes 
 -  Atbildīgās iestādes 
 -  Reģionālie struktūrfondu 

informācijas centri

4.  pasākums: nEvaLstisko, rEģionāLo, sociāLo partnEru un potEnciāLo Es fondu projEktu iEsniEdZēju 
LīdZdaLības sEkmēŠana Es fondu projEktu iEsniEgumu vērtēŠanas kritēriju iZstrādāŠanā

1 2 3 4
 -  Publiskā apspriede
 -  Konference
 -  Diskusiju forums
 -  Viedokļa paušanu ar 

interneta starpniecību
 -  Ofi ciālā dokumentu 

saskaņošanas kārtība u.c.

 -  ES fondu projektu 
iesniegumu vērtēšanas 
kritēriji 

 -  NVO, sociālie un reģionālie 
partneri

 -  Potenciālie projektu 
iesniedzēji 

 -  Atbildīgās  iestādes 

5.  pasākums: viEnota informācijas tīkLa starp Es fondu vadībā iEsaistīto institŪciju mājas Lapām 
iZvEidE, t.sk. nodroŠinot nEpiEciEŠamās saitEs no Es fondu mājas Lapas WWW.Esfondi.Lv 

1 2 3 4
 -  Vienota informācijas tīkla 

izveide
 -  Visu iesaistīto institūciju 

kontaktinformācijas 
apkopojums

 -  ES fondu fi nansējuma 
saņēmēju u.c. interesentu 
informatīvajām vajadzībām 

 -  Projektu iesniedzēji
 -  Finansējuma saņēmēji 
 -  Informācijas starpnieki
 -  Mājaslapu apmeklētāji

 -  Vadošā iestāde sadarbībā ar 
atbildīgajām un sadarbības 
iestādēm, reģionālajiem SF 
informācijas centriem 

6.  pasākums: Eiropas rEģionāLās attīstības fonda (Eraf) darbības programmas „uZŅēmējdarbība un 
inovācijas” atkLāŠanas pasākums

1 2 3 4
 -  Svinīga darbības 

programmas parakstīšana un 
preses konference

 -  Svinīga valsts stratēģiskā 
ietvardokumenta un ERAF 
darbības programmas 
„Uzņēmējdarbība un 
inovācijas” parakstīšanas 
ceremonija ar EK Reģionālās 
politikas komisāres un 
īpašu uzdevumu ministra 
ES fi nanšu pārvaldes lietās 
dalību Latvijas nacionālā 
saldumu ražotāja a/s „Laima” 
telpās 

 -  ES fondu vadībā iesaistītās 
institūcijas

 -  Plašsaziņas līdzekļi
 -  Sabiedrība

 -  Vadošā iestāde sadarbībā ar 
ERAF fi nansējuma saņēmēju 
a/s „Laima”
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7. pasākums: Eiropas sociāLā fonda (Esf) darbības programmas atkLāŠanas pasākums
1 2 3 4

 -  Svinīgs darbības programmas 
atklāšanas pasākums

 -  Svinīgs ESF darbības 
programmas „Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” atklāšanas 
pasākums ar Eiropas 
Komisijas Nodarbinātības, 
sociālo lietu un vienlīdzīgu 
iespēju ģenerāldirektorāta 
pārstāvju un īpašu uzdevumu 
ministra ES fi nanšu pārvaldes 
lietās, izglītības un zinātnes 
ministres un labklājības 
ministres dalību 

 -  ES fondu vadībā iesaistītās 
institūcijas

 -  ESF fi nansējuma saņēmēji
 -  Plašsaziņas līdzekļi
 -  Sabiedrība

 -  Vadošā iestāde sadarbībā 
ar ESF vadībā iesaistītajām 
institūcijām

2. posms: Darbības programmu ieviešana: 2008.gada februāris – 2015.gada decembris

pasākuma veids mērķi un saturs mērķa auditorijas iesaistītā institūcijas

1.  pasākums: Eiropas rEģionāLās attīstības fonda (Eraf) un koHēZijas fonda (kf) darbības 
programmas „infrastruktŪra un pakaLpojumi” atkLāŠanas pasākums

1 2 3 4
 -  Semināra tipa pasākums ar 

paralēlām darba grupām
 -  Semināra tipa pasākums ar 

ERAF un KF vadībā iesaistīto 
institūciju, fi nansējuma 
saņēmēju, vadošās iestādes 
un EK pārstāvju dalību

 -  ES fondu vadībā iesaistītās 
institūcijas

 -  Plašsaziņas līdzekļi
 -  Sabiedrība

 -  Vadošā iestāde sadarbībā 
ar ERAF un KF vadībā 
iesaistītajām institūcijām

2. pasākums: ikgadējā konfErEncE par Es fondiEm
1 2 3 4

 - Konference  -  Darbības programmu 
īstenošanas gaita, akcentējot 
sasniegtos rādītājus

 -  Sabiedrība
 -  Finansējuma saņēmēji
 -  ES fondu vadībā iesaistītās 

institūcijas
 -  NVO, sociālie un reģionālie 

partneri
 -  Informācijas starpnieki

 -  Vadošā iestāde sadarbībā ar 
atbildīgajām un sadarbības 
iestādēm, reģionālajiem 
struktūrfondu informācijas 
centriem 

3. pasākums: spEciaLiZētas informācijas iZpLatīŠana
1 2 3 4

 -  Informatīvie materiāli, 
ievērojot   MK noteikumus 
“Eiropas Savienības fondu 
publicitātes un vizuālās 
identitātes prasību 
ievērošanas nodrošināšanas 
kārtība”

 -  Darbības programmu 
ieviešanas process un 
rezultāti

 -  ES fondu projektu piemēri
 -  Sasniegtie rādītāji
 -  Projektu ieviešanas pieredze 

 -  Sabiedrība
 -  Valsts pārvaldes institūcijas
 -  Informācijas starpnieki 
 -  Sociālie partneri
 -  Finansējuma saņēmēji

 -  Vadošā iestāde
 -  Atbildīgās iestādes 
 -  Sadarbības iestādes 
 -  Reģionālie struktūrfondu 

informācijas centri
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4.  pasākums: sabiEdriskās domas aptauja (1X gadā) par iEdZīvotāju informētību par Es fondu 
jautājumiEm

1 2 3 4
 -  Sabiedriskās domas aptauja  -  Sabiedrības informētība par 

ES fondu jautājumiem
 -  Sabiedrība  -  Vadošā iestāde

5.  pasākums: informācijas stEndu un informācijas pLākŠŅu \ iZviEtoŠana Es fondu projEktu 
īstEnoŠanas viEtās

1 2 3 4
 -  Informācijas stendi un 

plāksnes ES fondu projektu 
īstenošanas vietās

 -  Informācija par ES 
līdzfi nansējumu projektos

 -  Projektu īstenotāji
 -  Sabiedrība

 -  ES fondu fi nansējuma 
saņēmēji

 -  Sadarbības iestādes vai 
atbildīgās iestādes

6.  pasākums: intErnEta mājasLapu aktuaLiZēŠana
1 2 3 4

 -  Interneta mājas lapas  -  Aktualitātes  -  Projektu iesniedzēji
 -  Finansējuma saņēmēji 
 -  Informācijas starpnieki
 -  Mājaslapu apmeklētāji

 -  Vadošā iestāde
 -  Atbildīgās iestādes 
 -  Sadarbības iestādes 
 -  Reģionālie struktūrfondu 

informācijas centri

7.  pasākums: informācija un konsuLtācijas, informatīviE pasākumi potEnciāLajiEm projEktu 
iEsniEdZējiEm, t.sk. informatīvais un konsuLtatīvais atbaLsts rEģionos

1 2 3 4
 -  Konsultācijas
 -  Semināri u.tml.

 -  Praktiska informācija 
projektu iesniedzējiem un 
īstenotājiem

 -  Darbības programmu 
ieviešanas gaita 

 -  Projektu ieviešanas pieredze

 -  Projektu iesniedzēji, īpaši 
rajonos

 -  Finansējuma saņēmēji, īpaši 
rajonos

 -  Informācijas starpnieki

 -  Sadarbības iestādes un 
atbildīgās iestādes

 -  Reģionālie struktūrfondu 
informācijas centri

8.  pasākums: tEHniska satura konfErEncEs, sEmināri, piErEdZEs apmaiŅas un Labās praksEs 
pubLiskoŠanas pasākumi par LiELo projEktu īstEnoŠanu

1 2 3 4
 -  Konferences
 -  Semināri 
 -  Pieredzes apmaiņas un 

labās prakses publiskošanas 
pasākumi

 -  Praktiska informācija lielo 
projektu iesniedzējiem un 
īstenotājiem

 -  Lielo projektu iesniedzēji un 
īstenotāji

 -  Informācijas starpnieki

 -  Vadošā iestāde
 -  Atbildīgās iestādes
 -  Reģionālie struktūrfondu 

informācijas centri

9. pasākums: Es fondu atbaLstīto projEktu sarakstu pubLicēŠana
1 2 3 4

 -  ES fondu fi nansējuma 
saņēmēju saraksti

 -  Saturs atbilstošs MK 
noteikumiem „Informācijas 
par Eiropas Savienības fondu 
projektiem publiskošanas 
kārtība”

 -  ES fondu fi nansējuma 
saņēmēji

 -  Informācijas starpnieki
 -  Sabiedrība

 -  Atbildīgās  iestādes
 -  Sadarbības iestādes 
 -  Vadošā iestāde (KF projekti)

10. pasākums: Es karoga iZkārŠana 9.maijā piE Es fondu vadoŠās iEstādEs 
1 2 3 4

 -  ES karoga izkāršana  -  Sabiedrība  -  Vadošā iestāde
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11.  pasākums: kvaLitatīvs pētījums 2010.gadā par informācijas un pubLicitātEs pasākumu 
sasniEgtajiEm rādītājiEm un iEtEkmi, t.sk. rEZuLtātu iZpLatīŠana

1 2 3 4
 -  Kvalitatīvs pētījums  -  Informatīvo un publicitātes 

pasākumu sasniegtie rādītāji 
un ietekme

 -  ES fondu vadībā iesaistītās 
institūcijas 

 -  Informācijas starpnieki
 -  Sabiedrība

 -  Vadošā iestāde

3. posms: Darbības programmu noslēgums: 2014.-2015.gads

pasākuma veids mērķi un saturs mērķa grupas iesaistītā institūcijas

pasākums:  kvaLitatīvs pētījums par informācijas un pubLicitātEs pasākumu sasniEgtajiEm 
rādītājiEm un iEtEkmi, t.sk. rEZuLtātu iZpLatīŠana
1 2 3 4

 -  Kvalitatīvs pētījums  -  Informatīvo un publicitātes 
pasākumu sasniegtie 
rādītāji un ietekme

 -  ES fondu vadībā iesaistītās 
institūcijas 

 -  Informācijas starpnieki
 -  Sabiedrība

 -  Vadošā iestāde

PASTĀVĪGI LĪDZ DARBĪBAS PROGRAMMU NOSLĒGUMAM:
1. pasākums: sadarbība ar pLaŠsaZiŅas LīdZEkĻiEm

1 2 3 4
 -  Radio un TV raidījumi par 

ES fondiem
 -  Paziņojumi plašsaziņas 

līdzekļiem 
 -  Intervijas, viedokļi, 

komentāri
 -  Preses konferences

 -  ES fondu pieejamība, 
fi nansējuma apjoms

 -  Atklātu konkursu 
uzsākšana 

 -  Ierobežotu konkursu 
uzsākšana

 -  Lielie projekti
 -  Nozares attīstība ES fondu 

apguves kontekstā 
 -  Projektu īstenošana
 -  2004.-2006.g. plānošanas 

perioda veiksmes stāsti, 
labās prakses piemēri

 -  Kontaktinformācija u.c.

 -  Informācijas starpnieki
 -  Projektu iesniedzēji
 -  Finansējuma saņēmēji
 -  Sabiedrība

 -  Vadošā iestāde
 -  Atbildīgās iestādes 
 -  Sadarbības iestādes
 -  Reģionālie struktūrfondu 

informācijas centri

2. pasākums: mEdiju monitorings
1 2 3 4

 -  Mediju monitorings  -  LR  nacionālo un lokālo 
preses izdevumu apskati 
un analīzes par ES fondiem

 -  ES fondu vadībā iesaistītās 
institūcijas

 -  Vadošā iestāde
 -  Atbildīgās iestādes 
 -  Sadarbības iestādes 
 -  Reģionālie struktūrfondu 

informācijas centri
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Vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru plānotie ES 
fondu informatīvie un publicitātes pasākumi kārtējā mēnesī tiek apkopoti un ievietoti vadošās iestādes administrētās 
ES fondu interneta mājas lapas http://www.esfondi.lv sadaļā „Informatīvie pasākumi” atbilstoši 26.06.2007. Ministru 
kabineta  noteikumiem Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas 
kārtība” (sk. 2.pielikumu). Bez tam ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi tiek ievietoti arī iepriekš minēto 
iestāžu interneta mājas lapās, kā arī visas iepriekš minētās iestādes izplata informāciju informatīvo un publicitātes 
pasākumu mērķauditorijām pa papildu komunikācijas kanāliem. 

8.  rEsursi informatīvo un pubLicitātEs pasākumu īstEnoŠanai no 
tEHniskās paLīdZības

ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un piecu plānošanas reģionu ES struktūrfondu informācijas centri saņems ES 
fondu tehniskās palīdzības fi nansējumu, lai nodrošinātu informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošanu. ES fondu 
vadībā iesaistīto institūciju un plānošanas reģionu ES struktūrfondu informācijas centru tehniskās palīdzības projektos 
plānotais fi nansējums ES fondu informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošanai 2008.-2010.gadā ir 7,6 miljoni eiro 
jeb 5,3 miljoni latu. Atbilstoši ES fondu tehniskās palīdzības nacionālajam regulējumam nākamais tehniskās palīdzības 
plānošanas posms būs no 2011.gada līdz 2015.gadam. ES fondu tehniskās palīdzības fi nansējums informatīvo un 
publicitātes pasākumu īstenošanai tiks nodrošināts līdz pat plānošanas perioda beigām. 
Zemāk tabulā apkopots ES fondu tehniskās palīdzības projektos plānotais fi nansējums ES fondu informatīvo un 
publicitātes pasākumu īstenošanai 2008.-2010.gadā dalījumā pa institūcijām un trīs darbības programmām.

nr. institūcija

1 dp “cilvēk-
resursi un 

nodarbinātība”

2 dp “uzņēmēj-
darbība un 
inovācijas”

3 dp 
“infrastruk-

tūra un 
pakalpojumi” kopā LvL

1 Finanšu ministrija 48 000.00 69 000.00 183 000.00 300 000.00

2 Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrija

8 800.00 12 650.00 33 550.00 55 000.00

3 Ekonomikas ministrija 24 670.00 524 270.00 67 850.00 616 790.00

4 Labklājības ministrija 89 000.00  11 000.00 100 000.00

5 Izglītības un zinātnes ministrija 90 150.00 137 030.00 133 420.00 360 600.00

6 Satiksmes ministrija   800 000.00 800 000.00

7 Vides ministrija 105 600.00 151 800.00 402 600.00 660 000.00

8 Veselības ministrija 34 678.00  151 917.00 186 595.00

9 Kultūras ministrija   45 000.00 45 000.00

10 Īpašu uzdevumu ministra 
elektroniskās pārvaldes lietās 
sekretariāts 

  26 000.00 26 000.00

11 Valsts kanceleja 69 540.00 5 490.00 16 470.00 91 500.00

12 Centrālā fi nanšu un līgumu 
aģentūra 

1 290.00 3 225.00 59 985.00 64 500.00
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13 Nodarbinātības valsts aģentūra 47 473.00   47 473.00

14 Valsts izglītības attīstības 
aģentūra 

24 400.00 37 080.00 36 120.00 97 600.00

15 Sabiedrības integrācijas fonds 31 058.00   31 058.00

16 Latvijas investīciju un attīstības 
aģentūra 

50 000.00 390 000.00 60 000.00 500 000.00

17 Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra 

23 550.00  455 500.00 479 050.00

18 Būvniecības, enerģētikas un 
mājokļu valsts aģentūra 

  56 850.00 56 850.00

19 Veselības statistikas un 
medicīnas tehnoloģiju valsts 
aģentūra 

21 600.00  98 400.00 120 000.00

20 Rīgas reģiona ES struktūrfondu 
informācijas centrs 

24 770.00 35 610.00 94 440.00 154 820.00

21 Kurzemes reģiona ES 
struktūrfondu informācijas centrs  

20 490.00 29 460.00 78 140.00 128 090.00

22 Vidzemes reģiona ES 
struktūrfondu informācijas centrs  

25 670.00 36 910.00 97 860.00 160 440.00

23 Zemgales reģiona ES 
struktūrfondu informācijas centrs 

26 480.00 38 080.00 100 980.00 165 540.00

24 Latgales reģiona ES 
struktūrfondu informācijas centrs 

16 590.00 23 850.00 63 260.00 103 700.00

 pavisam kopā LvL 783 809.00 1 494 455.00 3 072 342.00 5 350 606.00

9. Es fondu komunikācijas vadība un uZraudZība

Vadošā iestāde veicina nevalstisko, reģionālo un sociālo partneru līdzdalību (piemēram, sabiedrisko apspriedi, 
konferenci, diskusiju forumu, viedokļa paušanu ar interneta starpniecību, ofi ciālo dokumentu saskaņošanas kārtību 
u.tml.) Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektu izstrādāšanā, atbild par komunikācijas stratēģijas 
ieviešanu un sniedz vispārīgo informāciju par ES fondu apguvi kopumā. 

Vadošā iestāde informē ES fondu uzraudzības komiteju par stratēģijas īstenošanas gaitu, ES fondu vadībā iesaistīto 
institūciju un reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru veiktajiem informatīvajiem un publicitātes pasākumiem, 
izmantotajiem komunikācijas līdzekļiem u.tml. Bez tam vadošā iestāde nodrošina uzraudzības komiteju ar 
uzskatāmiem īstenoto informatīvo un publicitātes pasākumu piemēriem. 

Vadošā iestāde darbības programmu gada un noslēguma ziņojumos apraksta stratēģijas īstenošanu, iekļaujot 
informatīvo un publicitātes pasākumu piemērus, informāciju par publicētajiem fi nansējuma saņēmējiem u.c. Darbības 
programmu īstenošanas ziņojumā par 2010. gadu un noslēguma īstenošanas ziņojumā tiek iekļauta informācija arī 
par informatīvo un publicitātes pasākumu izvērtējuma rezultātiem.
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Atbildīgās iestādes jeb nozaru ministrijas un Valsts kanceleja nodrošina ES fondu aktivitāšu vadību un informatīvos 
pasākumus atbilstoši attiecīgās nozares politikai un valsts stratēģiskajā ietvardokumentā noteiktajām prioritātēm. 
Atbildīgas iestādes veicina nevalstisko, reģionālo un sociālo partneru un potenciālo Eiropas Savienības fondu projektu 
iesniedzēju līdzdalību (piemēram, sabiedrisko apspriedi, konferenci, diskusiju forumu, viedokļa paušanu ar interneta 
starpniecību, ofi ciālo dokumentu saskaņošanas kārtību u.tml.) Eiropas Savienības fondu īstenošanas nosacījumu 
izstrādāšanā, jo īpaši Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādāšanā. Atbildīgās 
iestādes veicina sabiedrības izpratni par Eiropas Savienības fondu fi nansējuma ietekmi uz attiecīgās nozares attīstību 
kopumā. Ņemot vērā to, ka Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda aktivitāšu 
ieviešanu vienlaicīgi vada vairākas atbildīgās iestādes, to primārā informatīvā atbildība paredz sniegt informāciju par 
to pārraudzībā esošajām aktivitātēm, to ieviešanas gaitu un rezultātiem. Informācijai, kas aptver vairāku atbildīgo 
iestāžu pārraudzītās aktivitātes viena fonda ietvaros, ir jābūt savstarpēji saskaņotai un papildinošai. 

Informatīvo atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem un īstenotājiem nodrošina sadarbības iestādes vai 
atbildīgās iestādes saskaņā ar atbildīgās iestādes noteikto funkciju deleģējumu. Tās nodrošina mērķa grupu informētību 
par atbalstāmajām aktivitātēm, sniedz informāciju par ierobežotu un atklātu projektu iesniegumu atlasi, veic 
nepieciešamo informatīvo darbu, kas saistīts ar projektu iesniegšanas veicināšanu, nodrošina ieviešanas nosacījumu 
izskaidrošanu un informatīvo atbalstu projekta īstenošanas laikā, uzrauga Komisijas regulā (EK) Nr. 1828/2006 (2006. 
gada 8. decembris) noteikto publicitātes pasākumu (informatīvo stendu, plākšņu, plakātu) nodrošināšanu Eiropas 
Savienības fondu projektu īstenošanas vietās.

Papildus sadarbības vai atbildīgo iestāžu informatīvajam darbam reģionālie struktūrfondu informācijas centri sniedz 
vispārīgu informāciju un konsultācijas potenciālajiem projektu iesniedzējiem, atbalsta un papildina citu ES fondu 
vadībā iesaistīto institūciju un to reģionālo pārstāvniecību informatīvās aktivitātes, koordinē reģionālas nozīmes 
informatīvos pasākumus par ES fondiem reģionā, tādējādi veicinot potenciālo projektu iesniedzēju informētību un 
aktivitāti plānošanas reģionos.   

ES fondu komunikācijas koordināciju un uzraudzību nodrošina ES fondu komunikācijas darba grupa, kurā pārstāvētas 
visas ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, 5 reģionālie struktūrfondu informācijas centri un Eiropas Savienības 
Informācijas aģentūra. ES fondu komunikācijas darba grupas ietvaros tiek koordinēta ES fondu vadībā iesaistīto 
institūciju komunikācija par ES fondiem, t.sk. saskaņoti kopīgi informatīvie pasākumus (speciālie tematiskie TV un 
radio raidījumi u.c.). ES fondu komunikācijas darba grupas pārstāvji ir atbildīgi par informatīvās saiknes nodrošināšanu 
ar pārstāvēto institūciju vadību. ES fondu komunikācijas darba grupu vada un tās darbu organizē un tehniski nodrošina 
ES fondu vadošā iestāde. ES fondu komunikācijas darba grupas sanāksmes tiek organizētas vidēji reizi mēnesī, kas 
ietver sanāksmes darba kārtības sastādīšanu, dokumentu projektu un citu darbam nepieciešamos materiālu 
sagatavošanu, t.sk. izmantojot institūciju iesniegto informāciju, sanāksmju vadīšanu, protokolēšanu un darba grupas 
lēmumu izpildes kontroli.

ES fondu krīzes komunikācijas vadība notiek atbilstoši ES fondu krīzes komunikācijas rīcības plānam (6.pielikums.)
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Es fondu  vadībā iesaistīto institūciju un reģionālo struktūrfondu informācijas centru atbildības 
un kompetences kopsavilkums: 

Institūcija Primārās mērķa grupas Primārā atbildība

Uzraudzības komiteja ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un 
sociālie, nevalstiskie un reģionālie partneri

ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.- 
2015.gadam apstiprināšana un īstenošanas 
uzraudzība

Vadošā iestāde Sociāli, ekonomiski un politiski aktīvie 
Latvijas iedzīvotāji

ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.- 
2015.gadam īstenošanas vadība un ES 
fondu apguve kopumā

Atbildīgās iestādes Sociāli, ekonomiski un politiski aktīvie 
Latvijas iedzīvotāji

Pārziņā esošo ES fondu aktivitāšu 
īstenošana; 
ES fondu ietekme uz attiecīgās nozares 
attīstību 

Sadarbības iestādes vai atbildīgās iestādes 
(saskaņā ar atbildīgās iestādes noteikto 
funkciju deleģējumu) 

Potenciālie projektu iesniedzēji un 
fi nansējuma saņēmēji

Praktiska informācija projektu iesniedzējiem 
un īstenotājiem

Reģionālie struktūrfondu informācijas centri Potenciālie projektu iesniedzēji, it īpaši 
mazaktīvās ES fondu mērķa grupas 
reģionos

Potenciālo projektu iesniedzēju un 
mazaktīvo ES fondu mērķa grupu 
informēšana, aktivizēšana un orientēšana 
fi nansējuma piesaistē no ES fondu 
līdzekļiem reģionos 

Vadošā iestāde, atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un reģionālie struktūrfondu informācijas centri komunikāciju 
plānus veidos patstāvīgi, izvērtējot katras institūcijas rīcībā esošos resursus un pieredzi. Tomēr tie izstrādājami saskaņā 
ar apstiprināto stratēģiju. Ja institūcijas sniegtā informācija pārsniedz tai noteikto kompetenci un skar citu institūciju 
darbību, tad informācijai jābūt savstarpēji saskaņotai. Izvērsts ES fondu vadībā iesaistīto institūciju atbildības un 
kompetenču sadalījums noteikts Ministru kabineta noteikumos “Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās 
identitātes prasību ievērošanas nodrošināšanas kārtība” (2.pielikums).
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Rezultatīvie rādītāji: 
Sabiedrības informētības līmenis par ES fondiem (informācijas avots – sabiedriskās domas aptaujas

Vērtība 2005.gadā Vērtība 2006.gadā Vērtība 2007.gadā Mērķis 2010.gadā Mērķis 2013.gadā

62% 72% 66% 72% 72%

Mērķa grupu informētības līmenis par ES fondiem (informācijas avots – sabiedriskās domas aptaujas)

Vērtība 2005.gadā Vērtība 2006.gadā Vērtība 2007.gadā Mērķis 2010.gadā Mērķis 2013.gadā

• 80% ar augstāko 
izglītību
• 78% vadītāji 
• 79% individuālie 
uzņēmēji
• 55% bezdarbnieki

• 84% ar augstāko 
izglītību
• 85% vadītāji
• 92% individuālie 
uzņēmēji
• 64% bezdarbnieki
• 81% LV runājošie
• 60% KR runājošie

• 79% ar augstāko 
izglītību
• 85% vadītāji
• 85% individuālie 
uzņēmēji
• 55% bezdarbnieki
• 77% LV runājošie
• 51% KR runājošie

• 84% ar augstāko 
izglītību
• 85% vadītāji
• 85% individuālie 
uzņēmēji
• 60% bezdarbnieki
• 81% LV runājošie
• 55% KR runājošie

• 85% ar augstāko 
izglītību
• 85% vadītāji
• 88% individuālie 
uzņēmēji
• 65% bezdarbnieki
• 83% LV runājošie
• 60% KR runājošie

Apmierinātība ar informācijas pieejamību par ES fondiem (informācijas avots – sabiedriskās domas aptaujas)

Vērtība 2005.gadā Vērtība 2006.gadā Vērtība 2007.gadā Mērķis 2010.gadā Mērķis 2013.gadā

• 25 % pietiekams 
informācijas apjoms
• 60% nepietiekams 
informācijas apjoms

• 34 % pietiekams 
informācijas apjoms
• 39% nepietiekams 
informācijas apjoms

• 47 % pietiekams 
informācijas apjoms
• 35% nepietiekams 
informācijas apjoms

• 50 % pietiekams 
informācijas apjoms
• 32% nepietiekams 
informācijas apjoms

• 53 % pietiekams 
informācijas apjoms
• 30% nepietiekams 
informācijas apjoms

Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru (RSIC) atpazīstamība (informācijas avots – sabiedriskās domas aptaujas)

Vērtība 2005.gadā Vērtība 2006.gadā Vērtība 2007.gadā Mērķis 2010.gadā Mērķis 2013.gadā

- • 36% zina RSIC
• 56% nezina RSIC

• 51% zina RSIC
• 42% nezina RSIC

• 60% zina RSIC
• 40% nezina RSIC

• 70% zina RSIC
• 35% nezina RSIC

ES fondu līdzekļu apguves vērtējums sabiedrībā (informācijas avots - sabiedriskās domas aptaujas)

Vērtība 2005.gadā Vērtība 2006.gadā Vērtība 2007.gadā Mērķis 2010.gadā Mērķis 2013.gadā

• 37% sekmīga apguve
• 32% nesekmīga 
apguve

• 38% sekmīga apguve
• 28% nesekmīga 
apguve

• 51% sekmīga apguve
• 24% nesekmīga 
apguve

• 50% sekmīga apguve
• 24% nesekmīga 
apguve

• 50% sekmīga apguve
• 24% nesekmīga 
apguve

Sabiedrības vērtējums par ES fondu ietekmi uz tautsaimniecību un sabiedrības attīstību (informācijas avots – sabiedriskās domas aptaujas)

Vērtība 2005.gadā Vērtība 2006.gadā Vērtība 2007.gadā Mērķis 2010.gadā Mērķis 2013.gadā

• 67% pozitīva ietekme
• 3% negatīva ietekme
• 17% nav ietekmes

• 63% pozitīva ietekme
• 6% negatīva ietekme
• 14% nav ietekmes

• 69% pozitīva ietekme
• 4% negatīva ietekme
• 13% nav ietekmes

• 72% pozitīva ietekme
• 4% negatīva ietekme
• 12% nav ietekmes

• 75% pozitīva ietekme
• 4% negatīva ietekme
• 10% nav ietekmes

Informācijas nodošanas efektivitātes rādītājs  - komunikācijas kanālu izmantošana (informācijas avots – sabiedriskās domas aptaujas)

Vērtība 2005.gadā Vērtība 2006.gadā Vērtība 2007.gadā Mērķis 2010.gadā Mērķis 2013.gadā

• 67% TV
• 39% nacionālā prese
• 40% radio
• 29% lokālā prese
• 20% internets
• 12% bukleti
• 7% semināri

• 53% TV
• 34% nacionālā prese
• 31% radio
• 27% lokālā prese
• 21% internets
• 10% bukleti
• 5 % semināri

• 66% TV
• 37% nacionālā prese
• 32% radio
• 32% lokālā prese
• 22% internets
• 11% bukleti
• 7% semināri

• 68% TV
• 39% nacionālā prese
• 35% radio
• 32% lokālā prese
• 25% internets
• 11% bukleti
• 7% semināri

• 70% TV
• 39% nacionālā prese
• 40% radio
• 32% lokālā prese
• 28% internets
• 11% bukleti
• 7% semināri

Publikāciju plašsaziņas līdzekļos atspoguļojuma veids (informācijas avots – publikāciju kontentanalīzes)

Vērtība 2005.gadā Vērtība 2006.gadā Vērtība 2007.gadā Mērķis 2010.gadā Mērķis 2013.gadā

neitrāla neitrāla neitrāla neitrāla neitrāla
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Informatīvo un publicitātes pasākumu izvērtēšana tiks veikta atbilstoši Komisijas regulā (EK) Nr. 1828/2006 noteiktajam 
– gan ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda vidū 2010.gadā, gan perioda noslēgumā, izmantojot 
ārpakalpojumu. Izvērtēšanas rezultāti tiks izplatīti ES fondu komunikācijas darba grupā, kā arī atspoguļoti darbības 
programmu īstenošanas ziņojumā par 2010. gadu un noslēguma īstenošanas ziņojumā. Papildus ar informatīvo 
un publicitātes pasākumu izvērtēšanas rezultātiem tiks iepazīstināta arī ES fondu uzraudzības komiteja. Savukārt ar 
ikgadējiem sabiedriskās domas pētījumiem par iedzīvotāju informētību par ES fondiem tiek iepazīstināta sabiedrība, 
izplatot rezultātus medijos un publicējot pētījumus ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv  
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1.piELikums

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1828/2006 kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 
ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, 
un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu

ii nodaĻa
rEguLas (Ek) nr. 1083/2006 notEikumu īstEnoŠana

1. nodaļa
informācija un komunikācija

2. pants
Komunikācijas plāna sagatavošana

1.  Vadošā iestāde, kas atbild par darbības programmu, vai dalībvalsts sagatavo par darbības programmu komunikācijas 
plānu, kā arī ikvienu nozīmīgu tā grozījumu, aptverot vairākas vai visas darbības programmas, kurām līdzfi nansējumu 
nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) vai Kohēzijas fonds.

2. Komunikācijas plānā jāietver vismaz šāda informācija:
a) mērķi un mērķgrupas;
b)  to dalībvalsts vai vadošās iestādes veikto informācijas un publicitātes pasākumu stratēģija un saturs, kas 

paredzēti potenciālajiem atbalsta saņēmējiem, atbalsta saņēmējiem un sabiedrībai, ņemot vērā Kopienas 
atbalsta pievienoto vērtību valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

c) indikatīvs budžets plāna īstenošanai;
d)  administratīvie departamenti vai struktūras, kas ir atbildīgas par informācijas un publicitātes pasākumu 

īstenošanu; 
e)  norādes par to, kā informācijas un publicitātes pasākumus novērtēs darbības programmu redzamības un sniegto 

zināšanu ziņā, un par Kopienas nozīmi šajās programmās.

3. pants
Komunikācijas plāna samērojamības pārbaude

Dalībvalsts vai vadošā iestāde iesniedz komunikācijas plānu Komisijai četru mēnešu laikā pēc darbības programmas 
apstiprināšanas dienas vai, ja komunikācijas plāns aptver divas vai vairākas darbības programmas, pēc dienas, kad 
pieņemta pēdējā no šīm darbības programmām.
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Ja divu mēnešu laikā pēc komunikācijas plāna saņemšanas Komisija nesniedz norādījumus, uzskata, ka plāns atbilst 
2. panta 2. punktam.

Ja divu mēnešu laikā pēc komunikācijas plāna saņemšanas Komisija nosūta norādījumus, dalībvalsts vai vadošā 
iestāde divu mēnešu laikā nosūta Komisijai pārstrādātu komunikācijas plānu.

Ja divu mēnešu laikā pēc pārstrādātā komunikācijas plāna iesniegšanas Komisija nesniedz turpmākus norādījumus, 
uzskata, ka komunikācijas plānu var īstenot.

Vajadzības gadījumā dalībvalsts vai vadošā iestāde sāk 5., 6. un 7. pantā paredzētās informācijas un publicitātes 
darbības, pat ja nav komunikācijas plāna galīgā varianta.

4. pants
Komunikācijas plāna īstenošana un uzraudzība

1. Vadošā iestāde informē katras darbības programmas uzraudzības komiteju par:
a) komunikācijas plānu un tā īstenošanas gaitu;
b) veiktajiem informācijas un publicitātes pasākumiem;
c) izmantotajiem komunikācijas līdzekļiem.

Vadošā iestāde nodrošina uzraudzības komiteju ar piemēriem par šādiem pasākumiem.

2.  Darbības programmas gada un noslēguma īstenošanas ziņojumos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1083/2006 
67. pantā, ietver:
a)  piemērus par darbības programmas informācijas un publicitātes pasākumiem, kas veikti, īstenojot komunikācijas 

plānu;
b)  vienošanās par 7. panta d) apakšpunktā minētajiem informācijas un publicitātes pasākumiem, ja nepieciešams, 

ietverot elektronisko adresi, kur var atrast šos datus;
(c)  nozīmīgāko komunikācijas plāna grozījumu saturu.

Gada īstenošanas ziņojumā par 2010. gadu un noslēguma īstenošanas ziņojumā ietver nodaļu, kurā novērtēti 
informācijas un publicitātes pasākumu rezultāti darbības programmas redzamības un sniegto zināšanu ziņā un 
Kopienas nozīme šajā darbības programmā, kā noteikts 2. panta 2. punkta e) apakšpunktā.

3.  Komunikācijas plāna īstenošanai, uzraudzībai un novērtēšanai izmantotie līdzekļi un komunikācijas plānā noteiktie 
informācijas un publicitātes pasākumi ir savstarpēji samērīgi.
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5. pants
Informācijas pasākumi potenciālajiem atbalsta saņēmējiem

Saskaņā ar komunikācijas plānu vadošā iestāde nodrošina, lai darbības programma tiktu plaši izplatīta, lai tajā būtu 
norādīti attiecīgo fondu fi nanšu ieguldījumi un lai tā būtu pieejama visām ieinteresētajām personām.

Papildus vadošā iestāde nodrošina, ka tiek pēc iespējas plaši izplatīta informācija par fi nansējuma iespējām, ko piedāvā 
ar kopīgu Kopienas un dalībvalstu atbalstu, izmantojot darbības programmu.

Vadošā iestāde potenciālajiem atbalsta saņēmējiem sniedz skaidru un detalizētu informāciju par vismaz šādiem 
aspektiem:

a) atbilstības nosacījumiem, kas jāievēro, lai varētu saņemt fi nansējumu saskaņā ar darbības programmu;
b) aprakstu par procedūrām fi nansējuma pieteikuma pārbaudīšanai un attiecīgajiem laika periodiem;
c) to darbību atlases kritērijiem, kuras tiks fi nansētas;
d)  kontaktpersonām valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, kas var sniegt informāciju par darbības programmām.

Turklāt vadošā iestāde informē potenciālos atbalsta saņēmējus par 7. panta d) apakšpunktā noteikto publiskošanu.

Saskaņā ar valsts likumiem un praksi vadošā iestāde informācijas un publicitātes pasākumos iesaista vismaz vienu 
šādu struktūru, kas var plaši izplatīt 2. apakšpunktā minēto informāciju:

a) valsts, reģionālās un vietējās iestādes un attīstības aģentūras;
b) tirdzniecības un profesionālās asociācijas;
c) ekonomiskos un sociālos partnerus;
d) nevalstiskās organizācijas;
e) organizācijas, kas pārstāv uzņēmējus; 
f ) Eiropas informācijas centrus un Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs;
g) izglītības iestādes.

6. pants
Informācijas pasākumi atbalsta saņēmējiem

Vadošā iestāde informē atbalsta saņēmējus par to, ka, piekrītot fi nansējuma saņemšanai, viņi piekrīt arī iekļaušanai 
atbalsta saņēmēju sarakstā, ko publicē saskaņā ar 7. panta d) apakšpunktu.



29

Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam 

7. pants
Vadošās iestādes atbildība attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem sabiedrībai 

Vadošā iestāde nodrošina, lai informācijas un publicitātes pasākumi tiktu īstenoti saskaņā ar komunikācijas plānu, kura 
mērķis ir pēc iespējas plaši aptvert medijus, izmantojot dažādas komunikācijas formas un metodes attiecīgā teritoriālā 
līmenī. Vadošā iestāde ir atbildīga par vismaz šādu informācijas un publicitātes pasākumu organizēšanu:

a)  lielu informatīvu pasākumu, publiskojot darbības programmas sākšanu, pat ja nav komunikācijas plāna galīgās 
versijas;

b)  vismaz vienu lielu informatīvu pasākumu gadā, kā noteikts komunikācijas plānā, lai informētu par darbības 
programmas (programmu) sasniegumiem, tostarp, ja nepieciešams, lielākajiem projektiem;

c)  Eiropas karoga uzvilkšanu pie katras vadošās iestādes ēkas uz vienu nedēļu, sākot no 9. maija;
d)  atbalsta saņēmēju saraksta, darbību nosaukumu un darbībām piešķirtā valsts fi nansējuma apjoma publicēšanu 

elektroniskā vai citā veidā.

ESF darbībās iesaistījušos dalībnieku vārdi nav jāuzrāda.

8. pants
Atbalsta saņēmēju atbildība attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem sabiedrībai

1.  Izmantojot 2.–4. punktā minētos pasākumus, atbalsta saņēmējs ir atbildīgs par sabiedrības informēšanu par 
atbalstu, ko tas guvis no fondiem.

2.  Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc darbības pabeigšanas atbalsta saņēmējs uzstāda stacionāru informatīvo plāksni, kas 
ir labi redzama un ir pietiekami liela, ja darbība atbilst šādiem nosacījumiem:
a) kopējais valsts ieguldījums darbībā pārsniedz EUR 500 000;
b) darbību veido fi ziska objekta iegādes, infrastruktūras fi nansēšanas vai būvniecības darbība. 

 
Papildus 9. pantā minētajai informācijai uz šīs plāksnes vēl tiek minēts darbības veids un nosaukums. Šī informācija 
aizņem vismaz 25 % no plāksnes.

3.  Darbības īstenošanas laikā atbalsta saņēmējs uzstāda informatīvu stendu katrā darbības veikšanas vietā, ja darbība 
atbilst šādiem nosacījumiem:
a) kopējais valsts ieguldījums darbībā pārsniedz EUR 500 000;
b) darbību veido infrastruktūras fi nansēšanas vai būvniecības darbības.

Informācija, kas minēta 9. pantā, aizņem vismaz 25 % no stenda laukuma. Pēc darbības beigām stendu nomaina ar 
2. punktā minēto stacionāro informatīvo plāksni.
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4.  Ja darbība saņem fi nansējumu tādas darbības programmas ietvaros, kurai līdzfi nansējumu nodrošina ESF, un attiecīgi 
tajos gadījumos, kad darbība saņem fi nansējumu no ERAF vai Kohēzijas fonda, atbalsta saņēmējs nodrošina, ka 
darbības dalībnieki ir informēti par šo fi nansējumu.

Atbalsta saņēmējs nodrošina skaidru norādi par to, ka īstenotā darbība izvēlēta tādas darbības programmas ietvaros, 
ko līdzfi nansē ESF, ERAF vai Kohēzijas fonds.

Ikviens dokuments, tostarp apmeklējuma apliecība vai cits apliecinošs dokuments, kas attiecas uz darbību, ietver 
paziņojumu par to, ka darbības programmai līdzfi nansējumu nodrošināja ESF vai, ja nepieciešams, ERAF vai Kohēzijas 
fonds.

9. pants
Darbības informācijas un publicitātes pasākumu tehniskais raksturojums

Visos informācijas un publicitātes pasākumos, kuru mērķauditorija ir atbalsta saņēmēji, potenciālie atbalsta saņēmēji 
un sabiedrība, iekļauj:

a)  Eiropas Savienības emblēmu saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem grafi skajiem standartiem un atsauci un Eiropas 
Savienību;

b) atsauci uz attiecīgo fondu:
i) “Eiropas Reģionālās attīstības fonds” — runājot par ERAF;
ii) “Kohēzijas fonds” — runājot par Kohēzijas fondu;
iii) “Eiropas Sociālais fonds” — runājot par ESF;

c)  vadošās iestādes izvēlētu paziņojumu, kurā uzsvērta Kopienas intervences pie vie no-
tā vērtība un, ieteicams, ir teksts: “Ieguldījums jūsu nākotnē”. 
Nelieliem reklāmas objektiem b) un c) apakšpunktus nepiemēro.

10. pants
Tīkls un pieredzes apmaiņa

1.  Katra vadošā iestāde norīko kontaktpersonas, kas atbild par informāciju un publicitāti, un attiecīgi informē Komisiju. 
Turklāt dalībvalstis var norīkot vienu kontaktpersonu visām darbības programmām.

2.  Var izveidot Kopienas tīklus, kuros apvienotas saskaņā ar 1. punktu norīkotās personas, lai nodrošinātu apmaiņu 
ar labu praksi, tostarp komunikācijas plāna īstenošanas rezultātiem, un pieredzes apmaiņu par informācijas un 
publicitātes pasākumu īstenošanu saskaņā ar šo iedaļu.

3.  Pieredzes apmaiņu informācijas un publicitātes jomā var sekmēt, izmantojot tehnisko palīdzību saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1083/2006 45. pantu.
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2. piELikums

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

2007.gada 26.jūnijā                                                                                                                                Noteikumi Nr.441
Rīgā                                                                                                                                                                          (prot. Nr.37  42.§)

Eiropas savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība 

Izdoti saskaņā ar
Eiropas Savienības struktūrfondu

un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 8.punktu

1.  Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas un Eiropas Savienības fondu 
fi nansējuma saņēmēji nodrošina Eiropas Savienības fondu publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.

2.  Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu publicitāti, vadošā iestāde:
2.1.  veicina nevalstisko, reģionālo un sociālo partneru līdzdalību (piemēram, organizē sabiedrisko apspriedi, 

konferenci, diskusiju forumu, viedokļa paušanu ar interneta starpniecību, ofi ciālo dokumentu saskaņošanas 
kārtību) vadošās iestādes pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektu 
izstrādāšanā;

2.2.  izplata informāciju plašsaziņas līdzekļos par Eiropas Savienības fondu apguvi, tai skaitā par uzraudzības 
komitejā izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem; 

2.3.  ievieto Eiropas Savienības fondu mājas lapā internetā (http://www.esfondi.lv):
2.3.1.  vadošās iestādes izstrādātos Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektus un to 

apstiprinātās versijas;
2.3.2. uzraudzības komitejas sanāksmes darba kārtību;
2.3.3. uzraudzības komitejas sanāksmes protokolu;
2.3.4. informāciju par Eiropas Savienības fondu apguvi, uzraudzību un izvērtēšanu; 
2.3.5.  saites uz Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju mājas lapām internetā, kur ievietota 

informācija par Eiropas Savienības fondiem; 
2.3.6.  informāciju par vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un reģionālo Eiropas Savienības 

struktūrfondu informācijas centru plānotajiem Eiropas Savienības fondu informatīvajiem un publicitātes 
pasākumiem (1.pielikums);

2.3.7. Eiropas Savienības fondu logo elektroniskā formātā un citu informāciju;
2.4.  sniedz metodiskus norādījumus atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm par Eiropas Savienības fondu 

publicitātes pasākumu īstenošanu, kā arī nodrošina šo pasākumu koordināciju; 
2.5. īsteno citus Eiropas Savienības fondu vadībai nepieciešamos infor matīvos un publicitātes pasākumus.
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3. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu publicitāti, atbildīgā iestāde:
3.1.  ievieto savā mājas lapā internetā atbildīgās iestādes pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu pasākumu aktuālās 

versijas un fi nansējuma saņemšanas nosacījumus;
3.2.  veicina nevalstisko, reģionālo un sociālo partneru līdzdalību (piemēram, organizē sabiedrisko apspriedi, 

konferenci, diskusiju forumu, viedokļa paušanu ar interneta starpniecību, ofi ciālo dokumentu saskaņošanas 
kārtību) atbildīgās iestādes pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu sadaļas projekta 
izstrādē;

3.3.  ievieto savā mājas lapā internetā Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projektus 
un to apstiprinātās versijas;

3.4.  veicina nevalstisko, reģionālo, sociālo partneru un potenciālo Eiropas Savienības fondu projektu iesniedzēju 
līdzdalību (piemēram, organizē sabiedrisko apspriedi, konferenci, diskusiju forumu, viedokļa paušanu ar 
interneta starpniecību, ofi ciālo dokumentu saskaņošanas kārtību) Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu 
vērtēšanas kritēriju izstrādāšanā;

3.5.  izplata informāciju, lai veicinātu sabiedrības izpratni par Eiropas Savienības fondu fi nansējuma ietekmi uz 
attiecīgās nozares attīstību kopumā;

3.6. ievieto savā mājas lapā internetā saites uz sadarbības iestāžu mājas lapām;
3.7.  plāno un īsteno citus Eiropas Savienības fondu vadībai nepieciešamos informatīvos un publicitātes pasākumus 

un reizi mēnesī līdz divdesmit piektajam datumam elektroniski nosūta vadošajai iestādei informāciju par 
nākamajā mēnesī plānotajiem informatīvajiem un publicitātes pasākumiem (1.pielikums).

4.  Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu publicitāti, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde saskaņā ar Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 13.panta pirmās daļas 7.punktā noteikto: 
4.1.  sniedz Eiropas Savienības fondu projektu iesniedzējiem un fi nansējuma saņēmējiem šādu informatīvo 

atbalstu: 
4.1.1.  publicē savā mājas lapā internetā informāciju par atklātu un ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, 

norādot atklātas vai ierobežotas Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumu atlases nosaukumu, 
projektu iesniegumu pieņemšanas sākuma un beigu termiņu, plānotos informatīvos pasākumus, 
jautājumu iesniegšanas iespējas e-pastā vai pa faksu, atbildīgās amatpersonas, kontaktinformāciju, kā 
arī jebkuru citu Eiropas Savienības fonda projektu iesniedzējiem saistošu papildu informāciju; 

4.1.2.  publicē savā mājas lapā internetā projektu iesniegumu sagatavošanai un projektu īstenošanai 
nepieciešamo dokumentāciju, tai skaitā normatīvos aktus; 

4.1.3.  nodrošina informatīvus un izglītojošus pasākumus Eiropas Savienības fondu projektu iesniedzējiem 
un fi nansējuma saņēmējiem un sniedz atbildes uz Eiropas Savienības fondu projektu iesniedzēju un 
fi nansējuma saņēmēju jautājumiem, apkopo biežāk uzdotos jautājumus un sniegtās atbildes un publicē 
tās savā mājas lapā internetā;

4.2.  vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 4.1.1.apakšpunktā minētās informācijas publicēšanas nosūta 
vadošajai iestādei elektronisku paziņojumu, norādot saiti uz minētās informācijas publikāciju mājas lapā 
internetā;

4.3.  nodrošina Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas procesa izsekojamību, savā mājas lapā 
internetā publiskojot vērtēšanā esošo Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas laika plānu;
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4.4.  izplata informāciju par atbalstāmajiem Eiropas Savienības fondu projektiem un atbildīgās iestādes vai sadarbības 
iestādes vadītāja pieņemtajiem lēmumiem par Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu apstiprināšanu;

4.5.  Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas vietās uzrauga publicitātes pasākumu nodrošināšanu, kas noteikti 
Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā Nr.1826/2006(EK), kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes 
Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu; 

4.6.  plāno un īsteno citus Eiropas Savienības fondu vadībai nepieciešamos informatīvos un publicitātes pasākumus 
un reizi mēnesī līdz divdesmit piektajam datumam elektroniski nosūta vadošajai iestādei informāciju par 
nākamajā mēnesī plānotajiem informatīvajiem un publicitātes pasākumiem (1.pielikums).

5.  Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu publicitāti un veicinātu potenciālo Eiropas Savienības fondu projektu 
iesniedzēju informētību un aktivitāti plānošanas reģionos, reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas 
centri:
5.1.  sniedz potenciālajiem Eiropas Savienības fondu projektu iesniedzējiem un citiem interesentiem vispārīgu 

informāciju un konsultācijas par Eiropas Savienības fondiem;
5.2. koordinē reģionālas nozīmes informatīvos pasākumus par Eiropas Savienības fondiem reģionā; 
5.3.  sniedz atbalstu un papildina Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju un to reģionālo pārstāvniecību 

informatīvās aktivitātes;
5.4.  plāno un īsteno citus Eiropas Savienības fondu vadībai nepieciešamos informatīvos un publicitātes pasākumus, 

iepriekš tos saskaņojot ar atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, un reizi mēnesī līdz divdesmit 
piektajam datumam elektroniski nosūta vadošajai iestādei informāciju par nākamajā mēnesī plānotajiem 
informatīvajiem un publicitātes pasākumiem (1.pielikums).

6.  Lai ievērotu Eiropas Savienības fondu vizuālās identitātes prasības, Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās 
institūcijas un Eiropas Savienības fondu fi nansējuma saņēmēji atbilstoši piesaistītajam Eiropas Savienības 
fonda fi nansējuma avotam lieto Eiropas Savienības struktūrfondu logo vai tā divus atvasinājumus (turp māk – 
struktūrfondu logo), vai Kohēzijas fonda logo, ja tiek izmantoti šādi publicitātes līdzekļi:
6.1. informācijas stends;
6.2. informācijas plāksne;
6.3. plakāts;
6.4.  drukātie materiāli (piemēram, projekta iesnieguma veidlapas, dažādi informatīvie materiāli, konferenču un 

semināru materiāli, informācija presei);
6.5. mājas lapas internetā sadaļas, kurās ir informācija par Eiropas Savienības fondiem;
6.6. reklāma un reprezentatīvie materiāli;
6.7. audiovizuālie materiāli (piemēram, kompaktdiski, kasetes, videofi lmas).

7.  Struktūrfondu logo lietošanā ievēro šo noteikumu 2., 3. un 4.pielikumā noteiktos logo uzbūves nosacījumus un 
izmērus, kā arī šo noteikumu 5.pielikumā noteiktos logo krāsu lietošanas nosacījumus.
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8.  Kohēzijas fonda logo lietošanā ievēro šo noteikumu 6.pielikumā noteiktos logo uzbūves un krāsu lietošanas 
nosacījumus.

9.  Ja kopā ar struktūrfondu logo lieto arī Kohēzijas fonda logo vai citu logo, struktūrfondu logo atrodas pirmais no 
kreisās puses.

10.  Ja struktūrfondu logo un Kohēzijas fonda logo izmanto citos publicitātes līdzekļos, kas nav minēti šo noteikumu 
6.punktā, Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas un Eiropas Savienības fondu fi nansējuma saņēmēji 
ievēro šo noteikumu 7., 8. un 9.punktā minētos struktūrfondu un Kohēzijas fonda logo lietošanas nosacījumus.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministrs 
Eiropas Savienības 
līdzekļu apguves lietās N.Broks
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2-6.pielikums
Ministru kabineta

2007.gada 26.jūnija
noteikumiem Nr.441

struktŪrfondu Logo uZbŪvE un iZmērs

1.  Struktūrfondu logo (turpmāk − SF logo) izstrādāts kā vienots grafi sks simbols. Četrstūri norāda uz četriem 
pamatelementiem (četri dažādi struktūrfondi), dzeltenās zvaigznes norāda uz struktūrfondu izcelsmi (piederību 
Eiropas Savienībai), bet burti "SF" ir pilnā nosaukuma "struktūrfondi" saīsinājums.

1.  SF logo maksimālais un minimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot SF logo, saglabā tā proporcijas 
(augstums : platums = 1 : 1,5). Nav pieļaujama SF logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana. 

Eiropas rEģionāLās attīstības fonda Logo uZbŪvE un iZmērs

1.  Eiropas Reģionālās attīstības fonda logo (turpmāk − ERAF logo) izstrādāts kā atvasinājums no struktūrfondu logo 
un ir uztverams kā vienots grafi sks simbols. Izceltais četrstūris norāda uz attiecīgo fondu, bet atlikušie trīs četrstūri 
norāda uz pārējiem pamatelementiem (struktūrfondiem). Burti "ERAF" ir struktūrfonda pilnā nosaukuma "Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds" saīsinājums.

2.  ERAF logo maksimālais un minimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot ERAF logo, saglabā tā 
proporcijas (augstums : platums = 1 : 3,6). Nav pieļaujama ERAF logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai 
sašaurināšana. 
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Eiropas sociāLā fonda Logo uZbŪvE un iZmērs

1. Eiropas Sociālā fonda logo (turpmāk − ESF logo) izstrādāts kā atvasinājums no struktūrfondu logo un ir uztverams 
kā vienots grafi sks simbols. Izceltais četrstūris norāda uz attiecīgo fondu, bet atlikušie trīs četrstūri norāda uz pārējiem 
pamatelementiem (struktūrfondiem). Burti "ESF" ir struktūrfonda pilnā nosaukuma "Eiropas Sociālais fonds" 
saīsinājums.

2. ESF logo maksimālais un minimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot ESF logo, saglabā tā 
proporcijas (augstums : platums = 1 : 2,6). Nav pieļaujama ESF logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai 
sašaurināšana. 

struktŪrfondu Logo krāsu LiEtoŠanas nosacījumi

1. Struktūrfondu logo noteiktās krāsas dažādās krāsu sistēmās ir šādas:

Pantone C M Y K R G B

286 CVC 100 60 0 6 0 56 168

339 CVC 91 0 60 0 0 178 140

112 CVC 0 18 83 0 252 216 86

187 CVC 0 91 72 23 175 30 45

Black CVC 0 11 51 100 61 51 43
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2. Struktūrfondu logo var lietot arī melnbaltu, ja ievēro nosacījumu, ka visi struktūrfondu logo krāsainie elementi ir 
melni vai balti.

1.attēls

3.  truktūrfondu logo var lietot arī uz krāsaina materiāla, ievērojot nosacījumu, ka logo fons ir vēlams baltā krāsā. Ja 
logo lietošana uz balta fona nav iespējama, pieļaujama vienkrāsaina fona izmantošana.

2.attēls
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6.pielikums
Ministru kabineta

2007.gada 26.jūnija
noteikumiem Nr.441

koHēZijas fonda Logo uZbŪvE, iZmērs un krāsu LiEtoŠanas nosacījumi

1.  Kohēzijas fonda logo (turpmāk − KF logo) veido grafi skās zīmes un burtu "KF" kombinācija. Grafi skā zīme sastāv 
no diviem elementiem, kuriem ir simboliska nozīme. Zaļais krāsu laukums simbolizē vides infrastruktūru, oranžais 
krāsu laukums – transporta infrastruktūru. Burti "KF" ir pilnā nosaukuma "Kohēzijas fonds" saīsinājums.

1.attēls

2. KF logo ieteicams lietot uz balta fona.

3.  Ja KF logo lietošana uz balta fona nav iespējama, pieļaujama vien krāsaina fona izmantošana, piemēram, kā norādīts 
2.attēlā.

2.attēls

4. Lietojot KF logo melnbaltu, izmanto 3.attēlā norādītos krāsu toņus.

3.attēls
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5.  Lietojot KF logo uz melna vai cita tumša fona (Eiropas Savienības karoga krāsa), izmanto 4. vai 5.attēlā norādītos 
krāsu toņus.

4.attēls

Black 100%

5.attēls

Pantone 
Re� ex blue C

6. KF logo noteiktās krāsas dažādās krāsu sistēmās ir šādas:

Pantone
ORANŽS

C M Y K R G B

137 CVC 0 50 100 0 252 163 17

Pantone
ZAĻŠ

339 CVC 90 0 70 0 0 154 113

Pantone
MELNS

Black CVC 0 11 51 100 61 51 43

7.  KF logo maksimālais izmērs netiek ierobežots. Minimālais KF logo izmērs – 5 x 11 mm. Palielinot vai samazinot 
KF logo, saglabā tā proporcijas (augstums : platums = 1 : 2). Nav pieļaujama KF logo horizontāla vai vertikāla 
paplašināšana vai sašaurināšana. 
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3. piELikums 

Latvijas  rEpubLikas  ministru  kabinEts

2007.gada 10.jūlijā                                                                                                                            noteikumi nr.484
Rīgā                                                                                                                                                                            (prot. Nr.40  1.§)

kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas savienības struktūrfondu 
un kohēzijas fonda projektiem 

Izdoti saskaņā ar
Eiropas Savienības struktūrfondu

un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 7.punktu

1.  Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības 
fonds) vadības nodrošināšanā iesaistītās institūcijas publisko informāciju par Eiropas Savienības fondu projektiem 
(turpmāk – projekts).

2.  Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde divu nedēļu laikā pēc tam, kad tā ar Eiropas Savienības fonda fi nansējuma 
saņēmēju (turpmāk – fi nansējuma saņēmējs) noslēgusi civiltiesisko līgumu vai vienošanos par Eiropas Savienības 
fonda projekta īstenošanu, publisko informāciju par projektu.

3.  Informāciju par lielo projektu atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde publisko divu nedēļu laikā pēc tam, kad 
saņemts Eiropas Komisijas lēmums par lielā projekta fi nansēšanu. 

4.  Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde savā mājas lapā internetā ievieto saiti uz vietu attiecīgā projekta iesniedzēja 
mājas lapā, kur ievietota informācija par projektu.

5. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde savā mājas lapā internetā publisko šādu informāciju par projektu:
5.1.  fi nansējuma saņēmējs (fi ziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un juridiskā 

adrese);
5.2. projektā iesaistītie partneri;
5.3. projekta nosaukums;
5.4. projekta īstenošanas vieta (pašvaldības nosaukums vai plānošanas reģions);
5.5. projekta apstiprināšanas datums;
5.6.  darbības programmas papildinājumā paredzētā Eiropas Savienības fonda aktivitāte vai apakšaktivitāte, kuras 

ietvaros piešķirts Eiropas Savienības fonda fi nansējums;
5.7. kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām;
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5.8.  projekta kopējās attiecināmās izmaksas un publiskā fi nansējuma apmērs (norāda Eiropas Savienības fonda 
līdzfi nansējumu un nacionālo līdzfi nansējumu – valsts budžeta līdzekļus, tajā skaitā valsts budžeta dotāciju 
pašvaldībai vai pašvaldības budžeta līdzekļus);

5.9. projekta īstenošanas laiks mēnešos.

6.  Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde šo noteikumu 5.punktā minēto informāciju aktualizē 10 darbdienu laikā 
pēc tam, kad stājušies spēkā grozījumi projektā, un norāda aktualizēšanas datumu, ja grozījumi attiecas uz šo 
noteikumu 5.punktā minēto informāciju. Lielajiem projektiem norāda arī datumu, kad veikti grozījumi Eiropas 
Komisijas lēmumā par lielā projekta fi nansēšanu, un lēmuma numuru.  

7.  Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minētās informācijas 
ievietošanas mājas lapā internetā vai aktualizēšanas par to elektroniski paziņo vadošajai iestādei un norāda saiti uz 
publikāciju atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes mājas lapā.

8.  Vadošā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minētā paziņojuma saņemšanas nodrošina saites 
ievietošanu Finanšu ministrijas administrētajā Eiropas Savienības fondu mājas lapā internetā (http://www.esfondi.
lv) uz publikāciju atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes mājas lapā internetā.

9.  Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde un vadošā iestāde informāciju par projektu papildus var publiskot arī citos 
plašsaziņas līdzekļos atbilstoši šo noteikumu 2., 3. un 5.punktam.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministrs 
Eiropas Savienības 
līdzekļu apguves lietās N.Broks
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4. piELikums 

sabiedriskās domas aptauju par iedzīvotāju informētību 
par struktūrfondiem un kohēzijas fondu rezultāti

Minēto pētījumu rezultāti atspoguļo 1000 stratifi cētā nejaušā izlasē izvēlētu Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18-74 
gadiem viedokļus visā valsts teritorijā.

Aptaujas Sabiedrības informētība par ES struktūrfondu līdzekļu apguvi Latvijā rezultāti rāda, ka, salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem, 2006.gadā Latvijas iedzīvotāju informētība par to, ka Latvijai ir pieejami struktūrfondi, pieaugusi 
par 10%. Ja 2004. un 2005.gadā vidēji 62% iedzīvotāju bija dzirdējuši par struktūrfondu pieejamību, tad 2006.gadā 
– jau 72%. Starp fi nansējumasaņēmēju mērķa grupām par vislabāk informētiem sevi atzīst zemnieki un individuālā 
darba veicēji – 92%, šim rādītājam seko vadošos amatos strādājošie iedzīvotāji – 85% un respondenti ar augstāko vai 
nepabeigtu augstāko izglītību – 84%. 

%

"Sakiet, lūdzu, vai Jūs esat dzirdējis, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi?"

62.9

61.6

72.3

Jan 2007 - Dec 2007
Darbības programmu uzsākšana

(1.posms)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jan 2008 - Dec 2013
Darbības programmu ieviešana

(2.posms)

Jan 2014 - Dec 2015
Darbības programmu noslēgums

(3.posms)

31.3

34.4

23.6

5.8

4.0

4.1

2004; n=1011

2005; n=1015

2006; n=1000

Jā Nē Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti

"Sakiet, lūdzu, vai Jūs esat dzirdējis, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi?"

"Vai Jūs iepriekš esat dzirdējis par Eiropas Savienības Kohēzijas fondu, no kura Latvijā tiek
finansēti dažādi projekti?"

Bāze: visi respondenti, n=1059

6.8

5.1

8.6

4.9

4.1

13.9
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67.1

39.3

39.6

29.1
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11.7
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Citi*

Grūti pateikt

%

2005; n=666

2006; n=769

"Kurus no šiem informācijas avotiem Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par ES struktūrfondiem Latvijā?"

Iespējamas vairākas atbildes

Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi

… ir pietiekamā
apjomā
25.2%

Grūti pateikt
14.7%

… ir
nepietiekamā
apjomā
60.1%

Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka
Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļi, n=666
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%

Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, 
ka Latvijai ir pieejami Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzekļi, n=769

"Lūdzu, novērtējiet Jums pieejamo informāciju par ES struktūrfondiem? Informācija kopumā…"

2006

Bāze: visi respondenti
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Valsts pārvaldes iestādēs

ES Informācijas aģentūrā

ES informācijas punktos*

Citur

%

"Ja Jums ir gadījies meklēt informāciju par ES struktūrfondiem, tad, sakiet,
 lūdzu, kur Jūs  vērsāties/ vēršaties pēc informācijas?"

*2005. gada aptaujas atbildes varianta formulējums: "ES informācijas centros"

Bāze: respondenti, kuri ir meklējuši informāciju par ES struktūrfondiem

Iespējamas vairākas atbildes

2005; n=168
2006; n=179

Salīdzinoši par Kohēzijas fondu ir dzirdējuši 17% Latvijas iedzīvotāju.

%

"Sakiet, lūdzu, vai Jūs esat dzirdējis, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi?"

62.9
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Jan 2014 - Dec 2015
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Kā nozīmīgākos informācijas avotus, kuros meklēta informācija par ES struktūrfondu piesaistes iespējām, respondenti 
min televīziju – 53%, nacionālos preses izdevumus 33%, radio – 31% un reģionālos preses izdevumus – 27%. 
Minēto informācijas nesēju loma, salīdzinot ar 2005.gadu, ir samazinājusies. Par pāris procentu punktiem ir pieaudzis 
iedzīvotāju skaits, kas informāciju par struktūrfondiem meklē internetā. 2006.gadā internetu izmantojis 21% 
aptaujāto.
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Aptuveni 1/4 Latvijas iedzīvotāju norādīja, ka ir meklējuši informāciju par struktūrfondiem. Visbiežāk šī informācija 
ir meklēta Lauku konsultāciju un izglītības centros (35%), reģionālajos ES struktūrfondu informācijas centros (20%), 
kas aktīvu darbību sāka tikai 2006.gada 2.pusē, bibliotēkās (19%), valsts pārvaldes iestādēs (15%) un ES Informācijas 
aģentūrā (13%). Par reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru darbību zina 36% iedzīvotāju, kas zina par 
struktūrfondu pieejamību Latvijai jeb 26% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Pēc “SKDS” aplēsēm tajos jau vērsušies 
52 000 – 95 000 Latvijas iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2005.gadu, samazinājies to respondentu skaits, kuri informāciju 
par ES struktūrfondiem meklējuši bibliotēkās, valsts pārvaldes iestādēs, ES informācijas aģentūrā un ES informācijas 
punktos.
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Ir uzlabojies iedzīvotāju vērtējums par pieejamās informācijas apjomu – ja 2005.gadā kā nepietiekamu to novērtēja 
60%, tad 2006.gadā šis rādītājs ir tikai 39%.
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2/3 jeb 62% Latvijas iedzīvotāju, vaicāti, kāda ir ES struktūrfondu līdzekļu ietekme uz valsts tautsaimniecību un 
sabiedrības attīstību, sniedz atbildi, ka tā ir ļoti pozitīva vai drīzāk pozitīva. 
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“Jūsuprāt, kā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi ietekmē* Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību?"

* 2004. gada aptaujā jautājums bija formulēts nākotnes formā: "ietekmēs"
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Lēnām uzlabojas iedzīvotāju vērtējums par struktūrfondu apguves procesu Latvijā. 2004.gadā struktūrfondu apguvi 
par kopumā sekmīgu (atbildes ļoti sekmīga un drīzāk sekmīga) atzina 34% iedzīvotāju, 2005.gadā – 37% iedzīvotāju, 
un 2006.gadā šis rādītājs ir 38%. Kā trīs prioritārākās jomas turpmākām struktūrfondu līdzekļu investīcijām Latvijas 
iedzīvotāji norādījuši sociālo infrastruktūru (55% aptaujāto), ceļu un transporta sistēmas sakārtošana (45%) un 
nodarbinātības veicināšana (45%).4
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Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi

0 20 40 60 80 100

1.1

4 Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs “SKDS”. Informētība par Eiropas Savienības Kohēzijas fondu. Rīga. 2006.septembris. 
   Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu apguvi Latvijā. Rīga. 2006.novembris. 
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5.piELikums

Potenciālie ES fondu projektu iesniedzēji un fi nansējuma saņēmēji 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas periodā

Eiropas sociālā fonda ietvaros:
1. Valsts tiešās pārvaldes iestādes 
2. Tiesas 
3. Institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi 
4. Plānošanas reģioni 
5. Novadu pašvaldības un to iestādes 
6. Pašvaldības 
7. Reģionālās pārvaldes institūcijas 
8. Sociālie partneri 
9. Nevalstiskās organizācijas
10. Darba tirgus institūcijas
11.  Finanšu institūcija, kurai ir pietiekama kapacitāte un kompetence aizdevumu fonda izveidošanā un 

apsaimniekošanā, kā arī apmācību pakalpojumu nodrošināšanā
12.  Institūcija, kurai normatīvajos aktos deleģētas  funkcijas uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību, darba 

aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu prasību ievērošanu valstī
13.  Nacionālā līmeņa darba devēju un arodbiedrību organizācijas
14.  Institūcija, kurai normatīvajos aktos deleģēta dzimumu līdztiesības politikas izstrāde un īstenošanas 

koordinēšana
15.  Institūcijas, kurām normatīvajos aktos deleģēta nodarbinātības politikas izstrāde un īstenošana vai atbildība par 

darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izveidi un uzturēšanu
16.  Nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politikas veidotāji un īstenotāji
17. Invaliditātes ekspertīzes institūcijas
18.  Sabiedriskas organizācijas, kuru pamatdarbības veids ir pakalpojumu sniegšana un atbalsts personām ar redzes, 

dzirdes vai garīga rakstura traucējumiem
19. Valsts zinātniskās institūcijas
20.  Augstākās izglītības institūcijas
21. Profesionālās izglītības iestādes un aģentūras
22. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība
23. Latvijas darba devēju konfederācija u.c.

Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros:
1. Tiešās valsts pārvaldes iestādes
2.   Tiešo valsts pārvaldes iestāžu pakļautībā un pārraudzībā esošas institūcijas
Ministriju padotības iestādes, kapitālsabiedrības, kurās ministrijas ir valsts kapitāla daļu turētāja
3. Pašvaldības
4.  Pašvaldību uzņēmumi, aģentūras un kapitālsabiedrības
5.  Valsts un pašvaldību iestādes nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros 
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6.  Valsts un pašvaldību institūcijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros 
7.  Valsts un pašvaldību institūcijas, reliģiskās organizācijas, nodibinājumi, biedrības, kuru īpašumā un/vai valdījumā ir 

aktivitātes investīciju mērķim atbilstoši objekti
8. Plānošanas reģioni
9.  Fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā un/vai valdījumā ir kultūras pieminekļi.
10.  Kapitālsabiedrības, kurām ar pašvaldību noslēgts līgums par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma 

sniegšanu
11. Dabas aizsardzības pārvalde
12. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas. 
13.  Pašvaldības, kuru teritorijā ietilpst attiecīgā Natura 2000 teritorija un kuras administratīvajās robežās paredzēta 

infrastruktūras izveide
14.  Pašvaldību apvienības, kuru sastāvā ietilpst visas tās pašvaldības, kuru teritorijā paredzēta Natura 2000 teritorijas 

infrastruktūras izveide
15.  Valsts iestādes, kuru kompetencē ir Natura 2000 teritoriju aizsardzība un apsaimniekošana 
16.  Komercsabiedrības (VAS „ Latvijas valsts meži”), kuru kompetencē ir Natura 2000 teritoriju aizsardzība un 

apsaimniekošana
17. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
18.  Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
19. Valsts vides dienests
20.  Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji pašvaldību teritorijās
21. Stacionārās veselības aprūpes iestādes
22. Invaliditātes ekspertīzes institūcijas
23.  Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja institūcija, kurai atbildība par minēto pakalpojumu sniegšanu 

noteikta tās darbību reglamentējošos normatīvos aktos
24.  Sabiedriskas organizācijas, kuru pamatdarbības veids ir pakalpojumu sniegšana un atbalsts personām ar redzes, 

dzirdes vai garīga rakstura traucējumiem, sadarbībā ar pašvaldībām
25. Tehnisko palīglīdzekļu piegādes organizēšanas institūcijas
26. Darba tirgus institūcijas
27. Komersanti
28. Mazās vidējās komercsabiedrības
29. Biedrības vai nodibinājumi
30. Latvijas garantiju aģentūra
31. Valsts zinātniskās institūcijas
32. Augstskolas
33. Vispārējās vidējās izglītības iestādes
33. Ostu pārvaldes
34. Tūrisma attīstības valsts aģentūra
35. Dzīvokļu īpašnieku daudzdzīvokļu mājās apvienības u.c.
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kohēzijas fonda ietvaros:

1.  Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji – pašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras, kā arī 
kapitālsabiedrības

2.  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji - kapitālsabiedrības, kas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir atbildīgas par 
poligonu darbības nodrošināšanu

3.  Pašvaldības un kapitālsabiedrības, kurām ir noslēgts līgums ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā

4. VAS „Latvijas dzelzceļš”
5. A/S „Pasažieru vilciens” u.c.
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6. piELikums

Es fondu krīzes komunikācijas rīcības plāns

iEvads

ES fondu krīzes komunikācijas rīcības plāns ir izstrādāts, lai apzinātu potenciālos riskus ES fondu vadībā un 
komunikācijā - gan saturiskos, gan tehniskos, kā arī sagatavotu komunikatīvos ziņojumus gadījumā, ja konkrētā 
situācija identifi cējama par krīzi, kā arī vienotos ES fondu vadībā iesaistīto institūciju starpā par vienotu komunikatīvu 
rīcību gan krīzes riska periodā, gan krīzes laikā, gan pēc krīzes periodā.

Ar krīzi šī rīcības plāna ietvaros tiek saprasts notikums vai situācija, kas var būtiski iedragāt ES fondu vadības procesu 
reputāciju vai apdraudēt ES fondu apguves procesu norisi.
risks defi nējams kā iespējamība vai varbūtība, ka viens vai vairāki ES fondu vadības procesa mērķi netiks sasniegti.

Ņemot vērā ES fondu apguves specifi ku un krīzes identifi kācijas, kā arī rīcības plānošanu, tiek nodalīti šādi darbības 
līmeņi:
1. Institūcijas līmenis (risks / krīze skar vienu institūciju);
2. Starpinstitucionālais līmenis (risks / krīze skar vairākas institūcijas);
3. Sistēmas līmenis (risks / krīze skar ES fondu vadības sistēmu kopumā).

Identifi cējot krīzi, tiek aktivizēts šis plānu, un darbība notiek saskaņā ar to.

1. krīZEs komunikācijas rīcības pLāna mērĶis un uZdEvumi
Mērķis-  nodrošināt veiksmīgu un pēctecīgu ES fondu vadības komunikāciju un mazināt vai novērst potenciālās/ esošās 

krīzes draudus.

Uzdevumi:
1. Apzināt ES fondu vadības procesa komunikatīvos riskus, pēc iespējas  tos novērst vai samazināt /ierobežot.
2. Pēc iespējas ātri, operatīvi un mērķtiecīgi reaģēt uz krīzi, kā arī veidot komunikāciju krīzes situācijā.
3.  Koordinēt ES fondu vadībā iesaistīto institūciju komunikāciju, izmantojot komunikācijas vadības shēmā noteikto 

kārtību.
4. Veicināt pozitīva ES fondu tēla veidošanos.

2. krīZEs idEntifikatori:
krīzes būtība:
• tiek radīti šķēršļi atklātai ES fondu projektu iesniegumu atlases izsludināšanai;
•  tiek apšaubīti un apdraudēti ierobežotas ES fondu projektu iesniegumu atlases gaitā izvērtētie un atbalstītie 

projekti;
•  ES fondu vadībā iesaistīto institūciju, projektu īstenotāju vai tehnisku  kļūdu  dēļ netiek apgūts piešķirtais ES fondu 

fi nansējums;
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•  politiskās vadības rezultātā tiek pārskatīta ES fondu vadības institucionālā shēma, t.sk. atbildīgās amatpersonas;
•  tiek konstatēta būtiska sabiedrības neapmierinātība ar ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbību ES fondu 

administrēšanas / apsaimniekošanas jomā;
• tiek apšaubīts ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbības godīgums un darbību caurredzamība; 
• tiek apdraudēts vai pārtraukts ES fondu apguves process.

3. krīZEs paZīmEs
3.1. Primārās:
•  potenciāli krīzi izraisošas informācijas identifi cēšana mediju publikācijās (ziņu aģentūras, nacionālie un reģionālie 

laikraksti, TV, radio);
•  potenciāli krīzi izraisošas informācijas identifi cēšana ES fondu vadībā iesaistīto institūciju korespondencē (t.sk. ne 

tikai ES fondu vadībā iesaistīto institūciju savstarpējā korespondence, bet arī sabiedrisko un profesionālo organizāciju 
publiski aicinājumi, sūdzības, un ierosinājumi par jautājumiem, kas skar sabiedrības intereses ES fondu apguves 
kontekstā);

•  potenciāli krīzi izraisošas informācijas identifi cēšana ekspertu viedokļos par ES fondu apguvi skarošiem jautājumiem, 
ES fondu apguves datu analīzes materiālos;

•  potenciāli krīzi izraisošas informācijas identifi cēšana ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbinieku un ES fondu 
komunikācijas procesā iesaistīto amatpersonu ziņojumos;

• noraidīto ES fondu projektu pieteicēju pretenzijas.
•  ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas identifi cētās problēmas ES fondu apguvē, kuras savlaicīgi nerisinot var 

izveidoties krīzes situācija

3.2. sekundārās risku pazīmes:
•  atklātas ES fondu projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegšanas biežums, kā arī projektu 

izvērtēšanas procesa produktivitāte;
• Saeimas un pašvaldību vēlēšanu tuvošanās; vēlēšanu laiks;
•  valsts budžeta gatavošanas, valsts budžeta grozījumu gatavošanas posmi, kad vērojama pastiprināta interese par ES 

fondu līdzfi nansējumam paredzēto līdzekļu apjomu;
•  pašvaldību budžeta gatavošanas posmi, kad vērojama pastiprināta interese par ES fondu līdzfi nansējumam 

paredzēto līdzekļu apjomu;
• Saeimas komisiju publiskās aktivitātes, kas skar ES fondu vadību;
• Atbildīgo iestāžu aktivitātes, gatavojot atklātu / ierobežotu ES fondu projektu iesniegumu atlases MK noteikumus;
• neformāla informācija par atšķirīgu politisko nostāju ES fondu apguves jautājumos;
•  sabiedrisko, profesionālo organizāciju un spiediena grupu apzināta publiska rīcība konkrētu mērķu sasniegšanā;
• konkrētu notikumu attiecināšana uz ES fondu vadības sistēmu un mēģinājums to ietekmēt; 
•  neprecīza un neapstiprināta informācija par ES fondiem no informācijas starpniekiem (piem., konsultāciju fi rmām 

u.c.);
• pretrunīga un mainīga informācija par ES fondiem no dažādām ES fondu vadībā iesaistītām institūcijām.
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4. krīZEs riska faktoru anaLīZE

Kopumā ES fondu apguves problēmsituācijas atspoguļo plašākas problēmas valstī gan politikas līmenī – piemēram, 
administratīvās kapacitātes trūkums (nepietiekoša darbinieku kompetence, bieža darbinieku maiņa valsts pārvaldes 
institūcijās), valsts politikas veidošanas necaurspīdīgums, zema politiskā līdzdalība, valsts attīstības stratēģijas 
trūkums un plānošanas problēmas, gan sociāli ekonomisko aģentu darbības līmenī – piemēram, sadarbības trūkums, 
zema profesionālā kvalifi kācija.

4.1. sākotnēji prognozējamie riski
Tie ir draudi, kuri jau šobrīd ir reāli eksistējoši, kurus identifi cē sabiedrība. Jebkurš no minētajiem faktoriem, 
mijiedarbojoties ar kādu citu, var radīt potenciālu problēmu. Draudi klasifi cēti atbilstoši ES fondu apguvē iesaistīto 
grupu aspektiem, kā arī ņemti vērā Latvijas ģeogrāfi skie faktori.

Identifi cējot, vai risks ir zems, vidējs vai augsts, iespējams noteikt, kurai no situācijām jāpievērš vislielākā uzmanība. Ja 
risku iespējams novērst vai mazināt pirms krīze ir iestājusies, tas jādara.

sfēra risks riska 
novērtējums

iespēja risku mazināt

Plašsaziņas 
līdzekļi

Vājas žurnālistu zināšanas un izpratne par ES fondu 
vadības procesu, kā arī 2004.-2006. gada ES fondu 
vadības sistēmu atšķirīgajām iezīmēm.

Vidējs Vadošajai iestādei jāveic izskaidrojošais, 
izglītojošais darbs, lai paaugstinātu 
žurnālistu zināšanas.

ES fondu apguves procesa atspoguļošanā iesaistīti 
daudz žurnālistu, turklāt vērojama to augsta mainība, 
līdz ar ko ir grūti identifi cēt nozares vadošo žurnālistu. 
Tas palielina informatīvo kļūdu koefi centu.

Vidējs Nav iespējams ietekmēt

Dominē mērķtiecīgi uzturēts redakcijas viedoklis. Zems Nav iespējams ietekmēt

Sensāciju/ negatīvu ziņu izmantošana. Plašsaziņas 
līdzekļos ES fondu apguve parādās kā problēma un tai 
seko negatīva publicitāte.

Augsts Visām ES fondu vadībā iesaistītajām 
institūcijām sniegt plašsaziņas līdzekļiem 
objektīvus argumentus par fondu apguvē 
esošajām problēmām, sniegt informāciju 
par veiksmīgi realizētajiem projektiem.

NVO Līdzfi nansējuma nepietiekamība projektu īstenošanai. Vidējs Nav iespējams ietekmēt.

Ierobežots skaits Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 
2007. – 2013.gadam aktivitāšu, kuru ietvaros var 
pretendēt uz ES fondu fi nansējumu.

Vidējs Vadošajai iestādei mērķtiecīgi, ar 
argumentiem skaidrot, kādēļ atbalstītas 
tiek tikai noteiktās aktivitātes.

Profesionālo asociāciju veidots spiediens politisku, 
ekonomisku u.c. interešu realizēšanai.

Zems Vadošajai iestādei veidot pozitīvu 
sadarbību ar profesionālajām asociācijām.

Pašvaldības Problēmas ar līdzfi nansējumu līdz ar pašvaldībām 
noteiktajiem ierobežojumiem pieejamajiem kredītu 
apjomiem.

Vidējs. Nav iespējams ietekmēt.

Būtiska sadārdzinājuma veidošanās, īstenojot ES fondu 
projektus.

Augsts Atbildīgajām iestādēm jau pirms projektu 
iesniegšanas skaidrot iesniedzējiem 
nepieciešamību paredzēt projektā 
sadārdzinājumu.
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Cilvēkresursu un sociālās kapacitātes problēmas 
mazajām pašvaldībām.

Zems Nav iespējams ietekmēt.

Nekvalitatīvi un konkurēt nespējīgi projekti, īpaši 
mazajām pašvaldībām.

Vidējs Atbildīgajām iestādēm, sadarbībā ar 
sadarbības iestādēm veicināt kapacitāti 
sagatavot kvalitatīvus un konkurēt 
spējīgus projektus.

Lielās projektu sagatavošanas izmaksas un nespēja 
īstenot projektu.

Vidējs Nav iespējams ietekmēt.

Uzņēmēji Neatbilstība Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007. – 
2013.gadam aktivitātēm, to apšaubīšana.

Augsts Vadošai iestādei sadarbībā ar konkrētajām 
atbildīgajām iestādēm skaidrot lēmumus, 
kādēļ tieši šīs aktivitātes tiek atbalstītas.

Projektu ieviešanas kvalitatīvo rādītāju neatbilstība Augsts Atbildīgajām iestādēm sadarbībā ar 
sadarbības iestādēm pirms projekta 
sagatavošanas veikt informatīvo darbu, 
lai novērstu tādu projektu sagatavošanu, 
kuru kvalitatīvie kritēriji ir neatbilstoši.

Netiek saņemti plānotie līdzekļi no ES fondiem, to 
izmaksu aizkavēšanās.

Vidējs Parādoties šādam riskam atbildīgajām 
iestādēm sadarbībā ar sadarbības 
iestādēm skaidrot līdzekļu izmaksu 
aizkavēšanās iemeslus, skaidrot 
fi nansējuma neizmaksāšanas iemeslus.

ES fondu līdzekļi kādā aktivitātē tiek apgūti pārāk ātri. Vidējs Nav iespējams ietekmēt.

Pārāk lielas projektu sagatavošanas izmaksas, kā 
arī iespējams sadārdzinājums ES fondu projektu 
īstenošanā, līdz ar ko vērojama uzņēmēju nespēja 
īstenot projektu.

Vidējs Atbildīgajām iestādēm skaidrot, ka jau 
projekta sagatavošanas posmā ir jāparedz 
projekta sadārdzinājums.

Valsts 
institūcijas

ES fondu vadībā iesaistīto institūciju nekoordinēta 
komunikācija un refl eksīva reakcija uz sabiedrības 
interesi- “ja pajautā - tad atbild”.

Augsts Visām ES struktūrfondu vadībā 
iesaistītajām institūcijām izveidot 
koordinētas komunikācijas sistēmu, to 
ievērot, paredzot sabiedrības interesi par 
kādu jautājumu, sniegt informāciju par to, 
pirms kāds ir pajautājis.

Neprecīza, nepareiza un pretrunīga informācija no 
dažādām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām.

Augsts Saskaņot publisko informāciju (īpaši, ja 
tā attiecas uz vairākām ES fondu vadībā 
iesaistītām institūcijām) pirms tās 
publiskas izplatīšanas.

Valsts uzņēmumu pārmetums par to, ka kāds no 
tiem netiek atbalstīts ierobežotas ES fondu projektu 
iesniegumu atlases ietvaros, līdz ar to nesaņems ES 
fondu līdzekļus.

Augsts Vadošajai iestādei skaidrot, kādēļ kāds 
tiek, bet kāds netiek atbalstīts.

Ģeogrāfi ja/ 
reģioni

Netiek ievērots reģionālās līdzvērtības princips ES fondu 
fi nansējuma apguvē. Galvenie ieguvēji būs tie, kas 
jau pašreiz atrodas izdevīgākā ģeogrāfi skā un labākā 
sociālekonomiskā situācijā un ir ekonomiski spēcīgāki.

Augsts
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Jaunapgūstamie ES fondu līdzekļi varētu turpināt 
palielināt atšķirības starp reģioniem, teritorijām un 
sociāli ekonomiskajiem tirgus dalībniekiem.

Augsts 

Reģionālas plānošanas un koordinācijas trūkums varētu 
radīt situāciju, ka tiek pieteikts daudz līdzīgu projektu.

Augsts

ES fondu 
apguves 
process

Sarežģīta dokumentu valoda, problēmas ar projektu 
sagatavošanu

Augsts Visām ES fondu vadībā iesaistītajām 
institūcijām nodrošināt maksimāli 
vienkāršu, saprotamu dokumentu valodu

Nepietiekams valsts līdzfi nansējums, līdz ar to nav 
iespējams apgūt paredzētos ES fondu resursus

Projektu izvērtētāju profesionalitātes un objektivitātes 
apšaubījums

Zems Atbildīgajai iestādei un/ vai sadarbības 
iestādei argumentēti pamatot projektu 
vērtētāju profesionalitāti un objektivitāti

Ētikas pārkāpumi Zems Visām ES fondu vadībā iesaistītajām 
institūcijām nodrošināt ētikas ievērošanu 
iestādē (darbinieku vidū)

Konsultāciju fondu lobēšana, projektu lobēšana Zems

Jau realizētu lēmumu pārskatīšana politisku motīvu dēļ

ES fondu vadībā iesaistīto institūciju lēmumu 
pārsūdzēšana, tiesvedība

4.2. pēkšņie tehniskie riski: (saistīti ar Es fondu apguves procesa / mehānisma tehniskām un 
saturiskām nepilnībām):

risks riska 
novērtējums

iespēja risku mazināt

Kļūdaina informācija ES fondu vadības informācijas 
sistēmā (VIS)

Vidējs Visām ES fondu vadībā iesaistītām institūcijām maksimāli 
nodrošināt precīzas informācijas ievadi ES fondu VIS

Tehniskas problēmas ES fondu VIS Vidējs Nodrošināt regulāru informācijas kopiju izgatavošanu un 
uzglabāšanu

Fiziski kaitējumi (piem., ugunsgrēks) kādā no ES fondu 
vadībā iesaistītajām institūcijām

Zems

5.riska vai krīZEs faktoru idEntifikācija
Riska/krīzes faktorus un apdraudējumus identifi cē:
• ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbinieki un ES fondu komunikācijas procesā iesaistītās amatpersonas;
• ES fondu komunikācijas vadības grupa.

6.1.krīzes komunikācija institucionālajā līmenī
Mērķis:  realizējot ikdienas aktivitātes vienas institūcijas līmenī, mērķtiecīgi novērst iespējamo riska faktoru pāraugšanu 

krīzē tiktāl, cik tas iespējams.
Atbildības līmenis: institūcijas komunikācijas speciālists. 
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uzdevumi:
1. pirms krīzes:
• Katras ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas atbildīgais darbinieks identifi cē riska faktorus;
• ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas darbinieks veic darbības riska faktoru mazināšanai/ novēršanai;
•  ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas atbildīgais darbinieks, sadarbībā ar institūcijas vadību un citiem speciālistiem 

sagatavo institūcijas krīzes komunikācijas plānu, ietverot tajā ES fondu riskus un krīzes komunikācijas taktiku;
• Katrā ES fondu vadībā iesaistītā institūcijā tiek izveidota krīzes komunikācijas komandu.

2. Krīzes laikā:
• Atbildīgais darbinieks apkopo visu pieejamo informāciju par krīzi;
• Atbildīgais darbinieks sniedz informāciju konkrētās institūcijas vadībai;
•  Institūcijas runas persona/ personas sniedz nekavējošu, pēctecīgu un atklātu informāciju iesaistītām mērķa grupām 

un plašsaziņas līdzekļiem;
• Atbildīgais darbinieks informē procesā iesaistītās amatpersonas un institūcijas.

3. Pēc krīzes:
• Institūcijas krīzes komunikācijas komanda veic krīzes novērtējumu.

taktika (konkrētos rīcības soļus skatīt zīmējumā nr.1):
•  Komunikācija tiek veidota atbilstoši identifi cētajiem riska faktoriem un iespējamajiem krīzes vēstnešiem (informācija 

presei, preses konference, seminārs, diskusija, u.tml.);
•  Par realizētajām aktivitātēm tiek informēta ES fondu vadošā iestāde - Finanšu ministrijas ES fondu departamenta 

Informācijas un publicitātes nodaļa un nepieciešamības gadījumā ES fondu komunikācijas vadības grupa;
• Ja nepieciešams, tiek izveidota komunikatoru darba grupa krīzes novēršanai / vadībai.

1. attēls
rīcības shēma, ja risks skar vienu institūciju (institūcijas līmenis)

Riska/krīzes vēstnešu identifi kācija
(publikācijas, sarunas, ekspertu viedoklis u.c.)

Sasauc krīzes komunikācijas komandu, analizē situāciju, pieņem lēmumu par rīcību.
Vienlaikus informē ES fondu vadošo iestādi 

Komunikācijas speciālists vai par krīzes komunikāciju atbildīgais darbinieks

Risks skar vienu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju
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Konkrētā rīcība
(operatīva atbilde, sabiedrības informēšana, speciālistu piesaiste u.c.)

Novērtējums
(tiek veikts darbības pašnovērtējums: tiek analizētas publikācijas plašsaziņas līdzekļos, notikuma attīstības 
atspoguļojums, sabiedriskā doma, ekspertu vērtējums u.c.) un secinājumu izdarīšana, kā rezultātā var tikt 

pieņemts lēmums veikt korekcijas institūcijas un/ vai ES fondu krīzes komunikācijas plānā

Krīzes komunikācijas lēmuma pieņemšanai un rīcības uzsākšanai atvēlētais laiks ir līdz 24 h kopš brīža, kad tiek 
identifi cēts konkrētais krīzes vēstnesis.  Ja reakcija nav savlaicīga vai vispār neseko rīcība, tad seko informācijas 

un problēmas difūzija - problēma informācijas telpā attīstās / kļūst populārāka un tās apspriešanā iesaistās 
aizvien jaunas sabiedrības grupas un auditorijas

Par veiktajām rīcībām informē ES fondu vadošo iestādi 

Nepieciešamības gadījumā institūcija informē ES fondu komunikācijas darba grupu

6.2. krīzes komunikācija starpinstitucionālā līmenī

Mērķis:  realizējot ikdienas aktivitātes un savlaicīgi identifi cējot iespējamos riska faktorus, mērķtiecīgi novērst to 
pāraugšanu krīzē, kā arī efektīvi rīkoties krīzes laikā tiktāl, cik tas iespējams komunikācijas jomā.

Atbildības līmenis:  Iesaistīto institūciju komunikācijas speciālisti vai darbinieki , ES fondu vadošās iestādes - FM 
ES fondu departamenta Informācijas un publicitātes nodaļa, ES fondu komunikācijas vadības 
grupa.

uzdevumi:
• Savlaicīgi identifi cēt riska faktorus;
• Nodrošināt iesaistīto institūciju savstarpēju informācijas apmaiņu un koordināciju;
• Sniegt nekavējošu, pēctecīgu un atklātu informāciju iesaistītajām mērķa grupām un plašsaziņas līdzekļiem;
• Informēt procesā iesaistītās atbilstošās amatpersonas un institūcijas.

taktika (konkrētus rīcības soļus skatīt zīmējumā nr.2):
•  Komunikācija tiek veidota atbilstoši identifi cētajiem riska faktoriem un iespējamajiem krīzes vēstnešiem (informācija 

presei, preses konference, seminārs, diskusija, u.tml.);
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• Tiek izveidota iesaistīto institūciju darba grupa riska faktoru novēršanai;
• Tiek veidota mērķtiecīga un koordinēta informācijas plūsma riska faktoru ierobežošanai;
• Par realizētajām aktivitātēm tiek informēta ES fondu komunikācijas vadības grupa.

2.attēls
rīcības shēma, ja risks skar vairākas institūcijas (starpinstitucionālais līmenis)

Riska/krīzes vēstnešu identifi kācija
(publikācijas, sarunas, ekspertu viedoklis, profesionālās NVO, korespondence u.c.)

ES fondu vadošā iestāde un iesaistīto institūciju komunikācijas speciālisti savstarpēji komunicējot , nodrošina 
informācijas apmaiņu starp institūcijām, kā arī vienotu informāciju plašsaziņas līdzekļiem un konkrētām 

mērķauditorijām. Nepieciešamības gadījumā izveido darba grupu (analizē situāciju, plāno un koordinē rīcību).

Risks vai krīze skar vairākas ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas

Konkrēta rīcība
(koordinēta un mērķtiecīga informēšanas kampaņa, informatīvie pasākumi, publikācijas u.c.)

Riska vai krīzes komunikācijas lēmumu pieņemšanas un rīcības procesa uzsākšanai atvēlētais laiks ir līdz 24 h 
kopš brīža, kad tiek identifi cēts konkrētais krīzes vēstnesis. Ja reakcija nav savlaicīga vai vispār neseko rīcība, 

tad seko informācijas un problēmas difūzija - problēma informācijas telpā attīstās / kļūst populāra un tās 
“apspriešanā” iesaistās aizvien jaunas sabiedrības grupas un auditorijas. Palielinās krīzes iespēja.

Novērtējums
(darba grupa novērtē rezultātu: mediju publikācijas, notikuma atspoguļojums presē, komunikācijas efektivitāte 

u.c.) un secinājumu izdarīšana, kā rezultātā var tikt pieņemts lēmums veikt korekcijas institūcijas un/ vai ES 
fondu krīzes komunikācijas plānā

Informē ES fondu komunikācijas darba grupu
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6.3.krīzes komunikācija Es fondu vadības sistēmas līmenī
Krīzes komunikācija ES fondu vadības sistēmas līmenī tiek realizēta tikai tad, kad riska faktori pārauguši visaptverošā 
krīzē, kas apdraud struktūrfondu apguves procesa norisi kopumā.

Mērķis:  mērķtiecīgi novērst krīzes attīstību, ierobežot tās sekas un atjaunot ES fondu apguvi gadījumā, ja krīze 
pārsniegusi komunikācijas līmeni un pāraugusi fi nanšu, politiskā, juridiskā, sociālā vai citā līmenī.

Atbildības līmenis: ES fondu komunikācijas vadības grupa, ES fondu uzraudzības komiteja.

uzdevumi:
• ES fondu komunikācijas vadības grupa identifi cē krīzes faktorus;
• FM ES fondu departamenta Informācijas un publicitātes nodaļa izveido krīzes darba grupu;
• Izveidotā krīzes darba grupa pieņem nepieciešamos stratēģiskos lēmumus krīzes ierobežošanai;
•  Krīzes darba grupa nodrošina krīzes apvaldīšanu, kā arī pēctecīgu un atklātu informācijas sniegšanu iesaistītajām 

mērķauditorijām, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai;
• Atjaunot un nodrošināt ES fondu apguves procesu;
• Nodrošināt ES fondu apguves procesa nepārtrauktību.

taktika (konkrētus rīcības soļus skatīt zīmējumā nr.3):
•  Riska faktoriem palielinoties un pieaugot reālā krīzē, kad tiek apdraudēts ES fondu apguves process vai arī tas 

tiek pārtraukts mehānisku, politisku, fi nanšu u.c. iemeslu dēļ, tiek veidota krīzes specifi kai atbilstoša krīzes darba 
grupa;

• Par situāciju tiek informēta ES fondu uzraudzības komiteja.

3.attēls
rīcības shēma, ja krīze pāraug Es fondu vadības sistēmas līmenī 
(sistēmas līmenis)

Krīzes vēstnešu identifi kācija
(publikācijas, sarunas, ekspertu viedoklis, profesionālās NVO, korespondence u.c.)

Krīzes darba grupa analīzē situāciju, izstrādā stratēģiju, koordinē rīcību

Vadošā iestāde - FM ES fondu departaments identifi cē krīzi, analizē situāciju, pieņem lēmumu par krīzes 
specifi kai atbilstošas darba grupas sasaukšanu

Krīzes faktori summējas un pāraug krīzē, kas apdraud ES fondu apgūšanu kopumā
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Ja nepieciešams, informē MK, Saeimu

Vadošā iestāde – FM ES fondu departaments rakstiski informē ES fondu uzraudzības komiteju

Krīzes apvaldīšana, ES fondu pēctecības nodrošināšana

Novērtējums
(krīzes darba grupa: sabiedriskā doma, starptautiskās institūcijas, pašu un ekspertu vērtējums, mediju 

publikācijas) un secinājumu izdarīšana, kā rezultātā var tikt pieņemts lēmums veikt korekcijas institūcijas un/ vai 
ES fondu krīzes komunikācijas plānā

Krīzes komunikācijas lēmumu pieņemšanas un rīcības procesa uzsākšanai atvēlētais laiks ir līdz 24 h kopš brīža, 
kad tiek identifi cēts konkrētais krīzes vēstnesis. Ja reakcija nav savlaicīga vai vispār neseko rīcība , tad seko 

informācijas un problēmas difūzija - problēma informācijas telpā attīstās / kļūst populāra un tās “apspriešanā” 
iesaistās aizvien jaunas sabiedrības grupas un auditorijas. Tiek apgrūtināta krīzes ierobežošana.

7. riska vai krīZEs komunikācijas pamatprincipi:
1. Vienots viedoklis par problēmu, procesu, notikumu.
2. Mērķtiecīga un koordinēta informācijas plūsma konkrētām mērķauditorijām, plašsaziņas līdzekļiem u.c.
3. Plaša un skaidrojoša informācija par ES fondu apguves procesu, tā attīstību.
4. Sadarbība ar ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām.
5. Atklātība informācijas sniegšanā par ES fondu apguves iespējām un principiem.
6. Problēmas apzināšana, ja nepieciešams vainas un kļūdas atzīšana.
7. Reālas problēmas risinājuma iespējas un to izklāsts.

8.  riska vai krīZEs komunikācijas pamatprincipi attiEcībās ar pLaŠsaZiŅas 
LīdZEkĻiEm

Paaugstināta riska vai pat krīzes situācijā ir jārēķinās ar pastiprinātu plašsaziņas līdzekļu ieinteresētību un klātbūtni 
procesos. Bieži vien žurnālisti var kļūt par sabiedrotajiem krīzes risinājumā, tajā pašā laikā, baidoties un neadekvāti 
rīkojoties, žurnālistus var nostādīt pret organizāciju, procesu vai personālijām (amatpersonām, darbiniekiem, 
politiķiem utt.) Turklāt reizēm tieši plašsaziņas līdzekļi ir tie, kuri identifi cē riska faktorus (nepietiekama, sagrozīta un 
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nepatiesa vai pretrunīga informācija utt.). Kopumā plašsaziņas līdzekļi riska identifi cēšana procesā un krīzes situācijā 
ir nozīmīgi un, pareizi izmantojot informācijas iespējas, var novērst krīzi, kā arī mazināt tās potenciālo ietekmi uz 
procesu un attīstību.

Līdz ar to var identifi cēt pamatprincipus, kurus nepieciešams ievērot, veidojot veiksmīgas attiecības ar medijiem:
1. Censties būt pirmajam, kurš sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļiem. Pirmajai ziņai vienmēr ir lielāks iespaids.
2.  Vienmēr atbildēt uz žurnālistu jautājumiem. Ja žurnālists meklē informāciju, tātad ir lietderīgi viņam to sniegt, 

saglabājot labas darba attiecības. Šajā situācijā neko nevar zaudēt, var tikai iegūt, īpaši, ja ir labas attiecības ar 
žurnālistiem.

3.  Ja uz žurnālistu jautājumiem nav iespējams atbildēt uzreiz, tad palūgt laiku sagatavot pēc iespējas vispusīgāku 
informāciju.

4. Nodrošināt plašsaziņas līdzekļus ar nepārtrauktu un mērķtiecīgu informācijas plūsmu.
5. Nepieciešamības gadījumā iesaistīt plašsaziņas līdzekļus krīzes atrisināšanā.
6. Nekļūt familiāriem (“varu kaut ko teikt - taču informācija nav publicēšanai ....”).
7. Informācijas sniegšanas procesā būt godīgiem un atklātiem.
8. Nemelot un nenoklusēt informāciju.
9. Nelietot profesionālo žargonu.
10. Nesniegt pretrunīgus un nesagatavotus paziņojumus.
11. Nemācīt žurnālistus “pareizi rakstīt”.
12.  Nevainot problēmās un krīzē žurnālistus un plašsaziņas līdzekļus.

9. riska vai krīZEs komunikācijas novērtējums

9.1. Riska/krīzes komunikācijas efektivitātes raksturojums:
•  Pozitīva sabiedrības un izvirzīto mērķa auditoriju (plašsaziņas līdzekļi, potenciālie palīdzības saņēmēji, valdība/

Saeima) attieksme pret ES fondu apguves procesu;
• Galvenā rīcība- preventīva un efektīva, novēršot problēmu pāraugšanu krīzē;
• Krīzes situācijā - krīze tiek ierobežota pēc iespējas ātri un savlaicīgi;
• Lēmumu pieņemšanas procesā nodrošināta atklātība un procesa caurskatāmība;
• Nodrošināta ES fondu apguves procesa nepārtrauktība un pēctecība.

9.2. Riska/krīzes komunikācijas efektivitātes novērtējuma kritēriji:
•  Riska vai krīzes faktoru identifi kācijas savlaicīgums (laiks, kad identifi cēti riska faktori, cik tālu notikumi attīstījušies, 

cik plašsaziņas līdzekļos parādījusies informācija utt.);
•  Riska vai krīzes faktoru novēršanas/ ierobežošanas mērķtiecība (cik efektīvi identifi cētas iesaistītās mērķauditorijas, 

kā sagatavoti ziņojumi, kādas rīcības metodes izmantotas u.tml.);
•  Riska vai krīzes komunikācijas precizitāte un koordinācija (cik koordinēta ir ES fondu vadībā iesaistīto institūciju 

komunikācija, ziņojuma saskaņošanas un institūciju darbību saskaņošanas ilgums);
Riska vai krīzes monitorings (riska/ krīzes attīstība, tās apzināšana un ierobežošana, laika faktors).
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7. piELikums 

vadlīnijas komunikācijai par Eiropas savienības fondiem

Sagatavojot un īstenojot ES fondu komunikāciju aktivitātes, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju komunikācijas 
speciālisti un reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru darbinieki nodrošina, ka:

Jebkura vēstījuma par ES fondiem centrā ir: 
•  skaidri saprotama informācija par to, kādu labumu gūst Latvijas sabiedrība vai noteikta sabiedrības daļa (projekta 

īstenotājs un/vai labuma saņēmējs);
•  vēstījumā jāietver norāde par projekta sabiedrisko fi nansējumu (Eiropas Savienības un Latvijas valsts atbalstu). 

Šāda informācija (vizuāla un (vai) verbāla) jānoformē, nodrošinot:
•  Eiropas Savienības logo (karogu) (pieejams www.esfondi.lv sadaļā “Logo”);
•  Atsauci uz konkrēto fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai 

Kohēzijas fonda logo) ( pieejami www.esfondi.lv sadaļā “Logo”);
•  Saukli „Ieguldījums tavā nākotnē”.

Sniedzot papildinošu informāciju (par fi nansējuma saņēmēju; projekta aktivitātēm u.tml.), jāseko, lai tā 
atbilst kopējai vēstījuma struktūrai, kā arī, lai � nansējuma saņēmēja loma netiktu pārspīlēta.

1.  Informācijas satura sagatavošanā komunikācijas speciālists orientējas uz labuma saņēmēja (sabiedrības kopumā, 
sabiedrības daļas vai mērķauditorijas) interesēm un vajadzībām.

2.  Sabiedrībai sniegtās informācijas saturu veido, ievērojot neitralitātes un objektivitātes principu, kas nosaka, ka:
2.1.  Informatīvo materiālu mērķis ir panākt labāku sabiedrības izpratni par ES fondu ieguldījumu, nevis kalpot kādas 

amatpersonas, institūcijas vai uzņēmuma popularizēšanai.
2.2.  Informatīvajos materiālos par ES fondiem netiek izcelta viena konkrēta amatpersona, institūcija vai uzņēmums 

vai to nopelni ES fonda projekta īstenošanā.
2.3.  Amatpersonas, politiķa vai uzņēmēja viedoklis vai attēls informatīvajā materiālā tiek iekļauts tikai tad, ja tiem ir 

tieša un skaidri pamatojama saistība ar konkrēto projektu un tas atbilst konkrētā vēstījuma mērķim. 
2.4.  Jāizvairās no situācijas, kad informatīvajā materiālā tiek nesamērīgi uzsvērta amatpersonu vai uzņēmēju loma 

ES fondu apgūšanā un ES fondu ieguldījumus raksturo tikai amatpersonas vai politiķi.
2.5.  Ja amatpersonas, politiķa vai uzņēmēja loma ES fondu apgūšanā ir neskaidra vai nenozīmīga, to parādīšanās ir 

nelietderīga un nav pieļaujama.

3.  Skaidri norāda uz Eiropas Savienību un Latvijas valsti kā fi nansiālā atbalsta sniedzējiem saskaņā ar spēkā esošo 
vizuālo identitāti.

4. Izvēlas saprotamu, skaidru un vienkāršu mērķauditorijai atbilstošu valodu.



62 Sagatavoja ES fondu vadošā iestāde – 
Finanšu ministrija

Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam 

8. piELikums

informatīvais un izglītojošais atbalsts sadarbības vai atbildīgās iestādes mājas lapā 

Informatīvais un izglītojošais atbalsts sadarbības vai atbildīgās iestādes (saskaņā ar atbildīgās iestādes 
noteikto funkciju deleģējumu) mājas lapā potenciālajiem ES fondu projektu iesniedzējiem projekta 
sagatavošanas laikā

obligātie punkti:
1.  biežāk uzdotie jautājumi – atbildes 
(26.06.2007. MK noteikumu Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību 
nodrošināšanas kārtība” 4.1.3. apakšpunkts)
2. kontaktinformācija aktivitātes līmenī  
(26.06.2007. MK noteikumu Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību 
nodrošināšanas kārtība” 4.1.1. apakšpunkts)
3. saistošie normatīvie akti – ES fonda aktivitātes līmeņa MK noteikumi 
(26.06.2007. MK noteikumu Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību 
nodrošināšanas kārtība” 4.1.2. apakšpunkts)
„Horizontālie” noteikumi, likums, regulas – ES fondu vadošās iestādes administrētajā mājas lapā www.esfondi.lv, uz 
ko jānodrošina saites
4.  Eiropas savienības fonda projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtība un projektu 

iesniegumu vērtēšanas veidlapas
(26.06.2007. MK noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā 
iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 11.4. apakšpunkts)
5. vērtēšanā esošo Eiropas savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns 
(26.06.2007. MK noteikumu Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību 
nodrošināšanas kārtība” 4.3. apakšpunkts)

rekomendējošie punkti:
6. Skaidrojumi/metodiskie norādījumi/ieteikumi par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu
7.   (Aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas paraugs) vai atsevišķu aizpildītu veidlapas sadaļu paraugs

(piemērs VIAA mājas lapā ESF->dokumenti-> paraugi)
8.  Biežāk pieļautās kļūdas projekta iesnieguma sagatavošanā un iesniegšanā (piemērs VIAA mājas lapā ESF-

>dokumenti-> palīgmateriāli);
9.  Nozares klasifi kators, projekta īstenošanas vietas kods (piemērs VIAA mājas lapā ESF->dokumenti-> 

palīgmateriāli)
10.  Vizuāli projekta sagatavošanas piemēri, piem., kā cauršujamas projekta iesnieguma lapas (piemērs VIAA mājas 

lapā ESF->dokumenti-> paraugi)
11.  Vizualizēta ES fonda aktivitātes īstenošanas shēma pa soļiem, lai projekta iesniedzējs būtu informēts, kas konkrētajā 

brīdī notiek + tajos izmantojamie normatīvie akti ar atsauci uz konkrētiem punktiem



63

Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam 

12. ES fondu aktivitāšu kalendārs: sākuma un beigu datums
13. Parakstīšanās uz jaunumiem
14. Līguma ar ES fonda fi nansējuma saņēmēju paraugs
15. Informatīvo pasākumu prezentācijas 
16. Visi publicētie materiāli par konkrēto ES fonda aktivitāti

Esošās informācijas vienkāršošana (bez ciešamās kārtas, īsāki teikumi) 

Informatīvais un izglītojošais atbalsts sadarbības vai atbildīgās iestādes (saskaņā ar atbildīgās iestādes 
noteikto funkciju deleģējumu) mājas lapā ES fondu fi nansējuma saņēmējiem projekta īstenošanas 
laikā

obligātie punkti:
1. informācija par atklātu un ierobežotu projektu iesniegumu atlasi 
(26.06.2007. MK noteikumu Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību 
nodrošināšanas kārtība” 4.1.1. apakšpunkts)
2. biežāk uzdotie jautājumi – atbildes 
(26.06.2007. MK noteikumu Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību 
nodrošināšanas kārtība” 4.1.3. apakšpunkts)
3.  kontaktinformācija aktivitātes līmenī 
(26.06.2007. MK noteikumu Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību 
nodrošināšanas kārtība” 4.1.1. apakšpunkts)
4. saistošie normatīvie akti – ES fonda aktivitātes līmeņa MK noteikumi 
(26.06.2007. MK noteikumu Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību 
nodrošināšanas kārtība” 4.1.2. apakšpunkts)
„Horizontālie” noteikumi, likums, regulas – ES fondu vadošās iestādes administrētajā mājas lapā www.esfondi.lv, uz 
ko jānodrošina saites

rekomendējošie punkti:
5.  Projekta īstenotājam citi saistoši normatīvie akti (par darba likumdošanu, par iepirkumu, projekta lietvedību u.c. 

Piemērs SIF lapā), to piemērošana
6. Projekta īstenošanas shēma pa soļiem (par ko, kurā posmā, kādā laika ietvarā jāatskaitās)
7. Projekta īstenošanas uzraudzības ziņojuma, ES fonda fi nansējuma pieprasījuma u.tml. paraugi
8.  Norādījumi par projekta īstenošanas uzraudzības ziņojuma, ES fonda fi nansējuma pieprasījuma u.tml. 

sagatavošanu
9. Aizpildīta projekta īstenošanas uzraudzības ziņojuma, ES fonda fi nansējuma pieprasījuma u.tml. paraugi 
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10.  Pārbaudes lapas par dažāda veida pārbaudēm, pēc kurām saņēmējs var veikt ‘pašpārbaudi’, t.i., pārbaudīt, vai 
ziņojums sagatavots atbilstoši, vai ES fonda pieprasījums sagatavots atbilstoši, vai projekts tiek īstenots un 
dokumentācija noformēta un uzglabāta atbilstoši.

N.B.! Jāņem vērā, ka šādu ‘pašpārbaudes’ lapu aktualizēšana jāveic līdz ar katras aģentūras iekšējo procedūru 
aktualizēšanu un obligāti būtu jānorāda publicētā dokumenta versija un datums.
11.  ES fondu fi nansējuma saņēmēju biežāk pieļautās kļūdas projektu administrēšanā un skaidrojums par pareizo 

rīcību:
a. Ieteikumi, sagatavojot projektu īstenošanas uzraudzības ziņojumus;
b. Ieteikumi, sagatavojot ES fondu pieprasījumus;
c. Ieteikumi, veicot iepirkumus projektu ietvaros;
d. Ieteikumi, nodrošinot vizuālās identitātes prasības;
e. Ieteikumi, kas atklātas pārbaudēs projektu īstenošanas vietās.

12. Labā prakse – projekta īstenotāja brīvprātīgs viedoklis/ stāstījums
13. Konkrētu problēmsituāciju apraksti / risinājumi – ar projekta īstenotāja akceptu
14. Veiksmīgie projekti un priekšnoteikumi, kas to veicināja
15. Publicitātes piemēri – stendi, plāksnes, plakāti
16. ES, SF, KF logo un krāsu kodi dažādās tehnikās
17. Informatīvo, izglītojošo pasākumu prezentācijas 
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9.piELikums

Es fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvju kontaktinformācija
Es fondu komunikācijas jautājumos 

Aktuālo sarakstu skatīt Vadošās iestādes administrētās ES fondu interneta mājas lapas http://www.esfondi.lv sadaļā 
„Kontakti”

institūcija pārstāvis telefons E-pasts
Finanšu ministrija 
– ES fondu vadošā 
iestāde

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departamenta 
Informācijas nodaļas vadītāja
sanda rieksta 67 095656 Sanda.Rieksta@fm.gov.lv

Valsts kase – 
maksājumu un 
sertifi kācijas iestāde

Eiropas lietu departamenta
vecākā referente 
Evija pētersone 67 094324 Evija.Petersone@kase.gov.lv

Ekonomikas 
ministrija

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Evita urpena

ES fondu ieviešanas departamenta direktora vietnieks
Edmunds valantis

67013193

67 013043

Evita.Urpena@em.gov.lv

Edmunds.Valantis@em.gov.lv 

Izglītības un zinātnes 
ministrija

Valsts sekretāra vietniece struktūrfondu jautājumos un 
Eiropas lietās padomniece
inga misiņa 67047937 Inga.Misina@izm.gov.lv 

Kultūras ministrija ES fondu departamenta ES struktūrfondu nodaļas vecākā 
referente
ilze bārda 67357921 Ilze.Barda@km.gov.lv

Labklājības ministrija ES struktūrfondu departamenta Struktūrfondu politikas 
nodaļas vecākā referente
dace Zvaigzne

Komunikāciju departamenta Sabiedrisko attiecību speciāliste
Liene Zvereva

67021653

67021666

Dace.Zvaigzne@lm.gov.lv

Liene.Zvereva@lm.gov.lv 

Satiksmes ministrija Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
ilze Eida 67028261 Ilze.Eida@sam.gov.lv

Veselības ministrija Investīciju departamenta plānošanas un kontroles nodaļas 
vadītāja 
Evita klapere

Sabiedrisko attiecību departamenta pārvaldes vecākā 
referente ES struktūrfondu publicitātes jautājumos
kristīne ozoliņa

67876034

67876007

Evita.Klapere@vm.gov.lv 

Kristine.Ozolina@vm.gov.lv 

Vides ministrija Investīciju departamenta Kvalitātes vadības 
nodaļas vadītāja p.i.
gunta Lazdāne 67026462 Gunta.Lazdane@vidm.gov.lv

Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu 
ministrija

Komunikācijas nodaļas vadītāja
justīne plūmiņa 67770397 Justine.Plumina@raplm.gov.lv
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Valsts kanceleja Komunikācijas departamenta konsultante
Zanda Šadre 67082919 Zanda.Sadre@mk.gov.lv

Īpašu uzdevumu 
ministra elektroniskās 
pārvaldes lietās 
sekretariāts

Eiropas fondu departamenta Plānošanas un vērtēšanas 
nodaļas konsultants
sandis Šrāders 67502758 Sandis.Sraders@eps.gov.lv

Centrālā fi nanšu un 
līgumu aģentūra

Preses sekretāre 
sanda bergmane-behmane 67854554

Sanda.Bergmane-Behmane@
cfl a.gov.lv

Nodarbinātības valsts 
aģentūra

Eiropas Sociālā fonda departamenta Attīstības nodaļas 
vecākā referente
guna gotlaufa 67072007 Guna.Gotlaufa@nva.gov.lv

Valsts izglītības 
attīstības aģentūra

Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i.
Elīna vimba 67358446 Elina.Vimba@viaa.gov.lv

Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra

Mārketinga un komunikāciju departamenta projektu vadītāja
marija borisova 67039422 Marija.Borisova@liaa.gov.lv 

Sabiedrības 
integrācijas fonds

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilona stalidzāne 67078211 Ilona.Stalidzane@lsif.lv

Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra

Starptautisko projektu un komunikācijas nodaļas vadītāja
Līga sondore 67079030 Liga.Sondore@vraa.gov.lv

Būvniecības, 
enerģētikas un 
mājokļu valsts 
aģentūra

Projektu ieviešanas nodaļas juriskonsulte
dace vēvere 67041932 Dace.Vevere@ma.gov.lv 

Veselības statistikas 
un medicīnas 
tehnoloģiju valsts 
aģentūra

Sabiedrisko attiecību speciāliste
gunta neimane 67519978

Guna.Neimane@
vsmtva.gov.lv

Vidzemes reģiona 
ES struktūrfondu 
informācijas centrs

Vadītājs jānis ceļmillers 64381355 Janis@aluksne.lv

Kurzemes reģiona 
ES struktūrfondu 
informācijas centrs

Vadītāja sandra fridrihsone 63807276 Sandra.Fridrihsone@kraa.lv

Latgales reģiona 
ES struktūrfondu 
informācijas centrs

Vadītāja ināra krūtkrāmele 65423801 Inara.Krutkramele@latgale.lv

Zemgales reģiona 
ES struktūrfondu 
informācijas centrs

Vadītāja arta kronberga 63025369 Arta.Kronberga@jrp.lv

Rīgas reģiona ES 
struktūrfondu 
informācijas centrs

Vadītāja dace grīnberga 67217975 Dace.Grinberga@rigaregion.lv

Zemkopības 
ministrija

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece
solveiga Lazovska 67027498 Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv 

Lauku atbalsta 
dienests

Sabiedrisko attiecību sektora vadītāja
vineta jansone 67027384 Vineta.Jansone@lad.gov.lv
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10.piELikums

galvenie Eiropas savienības fondu vēstījumi

Eiropas sociālā fonda galvenie vēstījumi 

cilvēkresursu un nodarbinātības attīstībai 2007.-2015.gadā Latvijai ir pieejami 550 miljoni 
(550 653 717 EUR) eiro Eiropas sociālā fonda fi nansējuma (12% no kopējā 4.5 miljardu eiro ES fondu 
fi nansējuma).

Eiropas Sociālais fonds tiek ieguldīts ikviena Latvijas iedzīvotāja prasmju un zināšanu attīstībā un nodarbinātības 
veicināšanā.

Seko Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentos noteiktie Eiropas Sociālā fonda ietvaros sasniedzamie rādītāji 
(rezultāti), kas izmantojami specifi sku vēstījumu konkrētām mērķauditorijām veidošanai.

Eiropas sociālā fonda ietvaros sasniedzamie rādītāji

rādītājs plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

1.1.1.pasākums „Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība” 
Papildus zinātnei piesaistīto un atbalstīto 
pilna darba laika ekvivalentu strādājošo 
zinātnisko darbinieku skaits, t.sk., darba vietas 
nodrošinājums

Rīga 710 1 pilna darba laika ekvivalentu (PLE) strādājošam 
zinātniskajam darbiniekam plānotais atbalsts 
50 000 EUR (vidēji 10 000-15 000 EUR gadā) x 
1000 darbinieki
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 40

Kurzeme 70

Zemgale 100

Latgale 80

kopā Latvijā 1000
Zinātnes un inovāciju politikas veidošanā 
iesaistīto institūciju skaits, kuras ir saņēmušas 
ESF atbalstu administratīvās kapacitātes 
stiprināšanai

Rīga 6 Projekta ietvaros ārējā izvērtējuma īstenošanai 
vidēji 1 milj. EUR. Zinātnes un inovāciju politikas 
veidošanā iesaistīto institūciju (atbildīgo nozaru 
ministriju, Latvijas zinātnes padomes, u.c.) 
rīcībspējas stiprināšanai vidēji 0,5 milj. EUR.
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 0

Kurzeme 0

Zemgale 0

Latgale 0

kopā Latvijā 6
Īstenoto informatīvo pasākumu skaits Rīga 72 Plānots līdz 2013.gadam regulāri organizēt 

uz mērķauditoriju vērstus dažāda mēroga 
informatīvus pasākumus (vidēji 20 pasākumi 
gadā), vienam pasākumam paredzot izmaksas 
vidēji 30 000 EUR
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 17

Kurzeme 17

Zemgale 17

Latgale 17

kopā Latvijā 140



68 Sagatavoja ES fondu vadošā iestāde – 
Finanšu ministrija

Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam 

rādītājs plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

1.1.1.pasākums „Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība” 
Pilna darba laika nodarbināto pētnieku, kuri 
saņēmuši ESF atbalstu, īpatsvars pret kopējo 
zinātnē un pētniecībā nodarbināto skaitu

Rīga 7% Plānots atbalstīt 1000 pilna laika nodarbināto 
pētnieku, kas 2007.-2013.gada plānošanas 
periodā sastāda 10% no kopējā zinātnē un 
pētniecībā nodarbināto skaita. Plānots, ka līdz 
2013.gadam zinātnē un pētniecībā strādājošo 
skaits pieaugs līdz 10100 (avots – CSP un Eurostat 
dati).

Vidzeme 0,5%

Kurzeme 0,7%

Zemgale 1%

Latgale 0,8%

kopā Latvijā 10%
Pieaudzis zinātnē un pētniecībā strādājošo 
īpatsvars % no darbspējīgo iedzīvotāju skaita 
valstī

kopā Latvijā 0,8% 2004.gadā zinātnē un pētniecībā strādājošo skaitu 
(ieskaitot pilna un nepilna darba laiku strādājošos 
darbiniekus, zinātnē un pētniecībā nodarbināto 
vadības un tehnisko atbalsta personālu) sastādīja 
8273 personas (0,73% no ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju skaita valstī). Plānots, ka līdz 2013.
gadam zinātnē un pētniecībā strādājošo skaits 
pieaugs līdz 10100 (1% no ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju skaita valstī) (avots – CSP un Eurostat 
dati). 1.1.1.pasākuma aktivitātes veido 80% 
ietekmes.

1.1.2.pasākums „augstākās izglītības attīstība”
Maģistrantu skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu 
studijām

Rīga 2100 Atbalsts viena maģistra sagatavošanai (2600 EUR 
gadā x 2 gadi) x 2500 maģistri
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 20

Kurzeme 40

Zemgale 170

Latgale 170

kopā Latvijā 2500
Doktorantu skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu 
studijām

Rīga 1300 Viena doktora sagatavošanas izmaksas (vidēji 
9000 EUR gadā x 4 gadi) x 1600 doktori
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 10

Kurzeme 30

Zemgale 160

Latgale 100

kopā Latvijā 1600
Uzlaboto augstākās izglītības programmu 
skaits atbilstoši darba tirgus vajadzībām

Rīga 37 Plānots uzlabot studiju programmas (~60) 
atbilstoši darba tirgus prasībām, kur vienas 
programmas modernizēšanai plānots vidēji 
200 000 EUR
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 3

Kurzeme 5

Zemgale 8

Latgale 7

kopā Latvijā 60
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1.1.2.pasākums „augstākās izglītības attīstība”
Akadēmiskā personāla un augstskolu 
pasniedzēju skaits, kas saņēmuši atbalstu

Rīga 700 Atbalsts vienas personas kvalifi kācijas pilnveidei 
vidēji 2400 EUR x personu skaits
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 150

Kurzeme 200

Zemgale 250

Latgale 200

kopā Latvijā 1500
Uzlaboto augstākās izglītības programmu 
skaits atbilstoši Boloņas procesa principiem

Rīga 320 Plānots pārstrādāt visas valstī īstenotās studiju 
programmas saskaņošanai ar Eiropas kvalifi kāciju 
ietvaru. Vienas programmas pārstrāde vidēji 
6000 EUR.
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 10

Kurzeme 30

Zemgale 40

Latgale 40

kopā Latvijā 440
Doktorantu, kas pirms iestāšanās doktorantūrā 
saņēmuši ESF atbalstu studijām maģistrantūrā, 
īpatsvars pret kopējo doktorantūras studentu 
skaitu

Rīga 40,7% Tiek plānots, ka daļa maģistrantu, kas 
saņēmuši ESF atbalstu studijām, turpinās 
studijas doktorantūrā, veidojot 50% no kopējā 
doktorantūras studentu skaita. (Avots – IZM dati, 
apkopoti no augstskolu datiem)

Vidzeme 0,3%

Kurzeme 0,9%

Zemgale 5,0%

Latgale 3,1%

kopā Latvijā 50%
Doktorantu, kuri saņēmuši ESF atbalstu 
studijām doktorantūrā, īpatsvars pret kopējo 
doktorantūras studentu skaitu

Rīga 65% Tiek plānots, ka 80% doktorantu no kopējā 2007.-
2013.gada periodā doktorantūrā studējošo skaita 
būs saņēmuši ESF atbalstu studijām. (Avots – IZM 
dati, apkopoti no augstskolu datiem)

Vidzeme 0,5%

Kurzeme 1,5%

Zemgale 8%

Latgale 5%

kopā Latvijā 80%
Augstākās izglītības iestāžu, kas īsteno 
uzlabotās studiju programmas, īpatsvars 
(% no kopējā augstākās izglītības institūciju 
skaita)

Rīga 31,3% Pašlaik valstī darbojas 60 augstākās izglītības 
institūcijas, un tiek prognozēts, ka to skaits 
nemainīsies līdz 2013.gadam un vismaz 30 no 
tām īstenos uzlabotās studiju programmas. (Avots 
– IZM dati)

Vidzeme 1,7%

Kurzeme 6,8%

Zemgale 3,4%

Latgale 6,8%

kopā Latvijā 50%
Pieaudzis zinātnē un pētniecībā strādājošo 
īpatsvars % no darbspējīgo iedzīvotāju skaita 
valstī

kopā Latvijā 0,2% 2004.gadā zinātnē un pētniecībā strādājošo skaitu 
(ieskaitot pilna un nepilna darba laiku strādājošos 
darbiniekus, zinātnē un pētniecībā nodarbināto 
vadības un tehnisko atbalsta personālu) sastādīja 
8273 personas (0,73% no ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju skaita valstī). Plānots, ka līdz 2013.
gadam zinātnē un pētniecībā strādājošo skaits 
pieaugs līdz 10100 (1% no ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju skaita valstī (avots – CSP un Eurostat 
dati). 1.1.2.pasākuma aktivitātes veido 20% 
ietekmes.

rādītājs plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums
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1.1.2.pasākums „augstākās izglītības attīstība”
Pieaudzis gadā sagatavoto doktoru skaits kopā Latvijā 425 Gadā sagatavoto doktoru skaita pieaugums 

aprēķināts, ņemot vērā gan ESF, gan valsts sniegto 
atbalstu doktoru sagatavošanai (2004.gads – IZM 
dati)

Pieaudzis studējošo īpatsvars inženierzinātņu, 
tehnoloģiju dabaszinātņu izglītības 
tematiskajās grupās (% no kopējā studējošo 
skaita)

kopā Latvijā 18,6% 2004.gadā studējošo skaits inženierzinātņu un 
dabaszinātņu izglītības tematiskajās grupās (dabas 
zinātnes, matemātika, informācijas tehnoloģijas, 
inženierzinātnes, ražošana un būvniecība) 
sastādīja 14,6 % no studējošo kopskaita (IZM 
dati). Plānots, ka 2013.gadā minēto studentu 
procentuālais īpatsvars palielināsies par 4%, 
ņemot vērā arī ERAF sniegto ieguldījumu studiju 
procesa uzlabošanā

rādītājs plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

1.2.1. pasākums „profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
Profesionālās izglītības pedagogu skaits, kas 
pilnveidojuši savu kompetenci un kvalifi kāciju

Rīga 2400 Plānots, ka 5000 profesionālās izglītības pedagogu 
būs pilnveidojuši savu kvalifi kāciju. Izmaksas 
uz 1 personu sastāda 2400 EUR, ieskaitot kursu 
izstrādes, īstenošanas, stažēšanās, studiju izmaksas 
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 500

Kurzeme 700

Zemgale 500

Latgale 900

kopā Latvijā 5 000
Vispārējās izglītības pedagogi, kas pilnveidojuši 
savu kompetenci un kvalifi kāciju

Rīga 8200 Atbalsts 20 000 pedagogu kvalifi kācijas 
pilnveidošanai – vienai personai vidēji 300 EUR x 
pedagogu skaits
(Avots - IZM dati)

Vidzeme 2700

Kurzeme 3200

Zemgale 2700

Latgale 3200

kopā Latvijā 20 000
Vispārējās izglītības pedagogu skaits, kas 
saņēmuši atbalstu mērķstipendiju veidā

Rīga 1100 Atbalsts (mērķstipendija) 2 400 pedagogiem 
prioritārajos mācību priekšmetos – vienai personai 
vidēji 6 420 EUR (214 EUR x 30 mēn.)
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 350

Kurzeme 300

Zemgale 300

Latgale 350

kopā Latvijā 2400
Profesionālajā izglītībā izglītojamo skaits, kas 
saņēmuši tiešu ESF atbalstu mērķstipendiju 
veidā

Rīga 4 320 10 000 audzēkņu, kas saņēmuši mērķa stipendijas 
(1 audzēknis 50 EUR/ mēn. x 30 mēn.) par 
uzrādītajām sekmēm mācību procesā
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 1 220

Kurzeme 1 460

Zemgale 1 400

Latgale 1 600

kopā Latvijā 10 000



71

Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam 

Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības 
iestāžu, kuras īsteno uzlabotās programmas, 
īpatsvars pret kopējo vispārējās un 
profesionālās izglītības iestāžu skaitu reģionā

Rīga 70% Plānots, ka 70% vispārējas un profesionālās 
izglītības iestādes mācību procesā ieviesīs 
uzlabotās izglītības programmas 
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 70%

Kurzeme 70%

Zemgale 70%

Latgale 70%

kopā Latvijā 70%
Vispārējās un profesionālās izglītības 
pedagogu, kas pilnveidojuši savu kompetenci 
profesionālajā un vispārējā izglītībā, īpatsvars 
pret kopējo pedagogu skaitu reģionā

Rīga 50% Plānots, ka 50% vispārējās un profesionālās 
izglītības pedagogu 2007.-2013.gada plānošanas 
periodā būs pilnveidojuši savu profesionālo 
kompetenci 
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 50%

Kurzeme 50%

Zemgale 50%

Latgale 50%

kopā Latvijā 50%
Izglītojamo, kas apgūst uzlabotās profesionālās 
izglītības programmas, īpatsvars pret kopējo 
izglītojamo skaitu profesionālajā izglītībā 
reģionā

Rīga 50% Plānots, ka 50% izglītojamo profesionālajās 
izglītības iestādēs 2007.-2013.gada plānošanas 
periodā mācīsies uzlabotās profesionālās izglītības 
programmās. 
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 50%

Kurzeme 50%

Zemgale 50%

Latgale 50%

kopā Latvijā 50%
Profesionālajā izglītībā izglītojamo, kuri 
saņēmuši tiešu ESF atbalstu, īpatsvars pret 
kopējo profesionālajā izglītībā izglītojamo 
skaitu reģionā

Rīga 25% Plānots, ka 25% izglītojamo profesionālajās 
izglītības iestādēs 2007.-2013.gada plānošanas 
periodā būs saņēmuši tiešu ESF atbalstu 
mērķstipendiju veidā.
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 25%

Kurzeme 25%

Zemgale 25%

Latgale 25%

kopā Latvijā 25%
Izglītojamo (7.-12.kl.audzēkņi), kas apgūst 
uzlabotās vispārējās izglītības programmas, 
īpatsvars pret kopējo izglītojamo skaitu 7.-12.
klasē attiecīgajā reģionā

Rīga 60% Plānots, ka tiks uzlabotas visas vispārējās izglītības 
programmas, kuras 2013.gadā apgūs 60% 7.-12..
klašu audzēkņi no kopējā audzēkņu skaita 7.-12.
klasē.
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 60%

Kurzeme 60%

Zemgale 60%

Latgale 60%

kopā Latvijā 60%
Uzlaboto profesionālās izglītības programmu 
skaits

kopā Latvijā 100 Veikta 20 Latvijas tautsaimniecībai svarīgo 
nozaru izpēte, tajās izstrādāti vai aktualizēti 80 
profesiju standarti vai profesionālās kvalifi kācijas 
pamatprasības (pilnveidotas ~70 tālākizglītības 
programmas). Viena vienība – izpētītā nozare 
un tajā izstrādātie standarti vai profesionālās 
kvalifi kācijas pamatprasības– 300 000 EUR. 
Uzlabotas 30  profesionālās izglītības bāzes 
programmas, tai skaitā mācību līdzekļi to 
apguvei. Vienas programmas un mācību līdzekļu 
uzlabošanai – 100 000 EUR (Avots – IZM dati)

rādītājs plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums
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Uzlaboto vispārējās izglītības programmu 
skaits

kopā Latvijā 20 Uzlaboto mācību priekšmetu programmu 
(tajā skaitā mācību satura, mācību priekšmetu 
standartu, mācību komplektu, sasniegumu 
vērtēšanas formu un metodikas) skaits 
vidējās izglītības un pamat-izglītības 2.posmā 
(7. – 9. klase), attiecīgi nodrošinot pedagogu 
sagatavošanu uzlaboto programmu ieviešanai 
mācību procesā. Vienas vienības izmaksa 400 000 
EUR
(Avots – IZM dati)

Samazinājies vidējās izglītības absolventu 
skaits ar zemām vai ļoti zemām prasmēm 
dabaszinātnēs, matemātikā un svešvalodās (% 
no vidusskolas absolventu kopskaita)

kopā Latvijā 21% 2004.gadā vidējās izglītības absolventu skaits, kas 
pabeidza skolu ar zemu vai ļoti zemu sasniegumu 
līmeni dabas zinātnēs matemātikā un svešvalodās 
sastādīja 27%. Plānots, ka līdz 2013.gadam 
rādītājs uzlabosies par 6% (2004.gads – IZM, dati 
no centralizēto eksāmenu rezultātiem).  

Pieaudzis jauniešu īpatsvars, kuriem ir vismaz 
vidējā izglītība (% no jauniešiem 20-24 gadu 
vecumā)

kopā Latvijā 34,8% Plānots, ka līdz 2013.gadam jauniešu (vecumā 
no 20 līdz 24 gadiem) īpatsvars, kam būs iegūta 
vismaz vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā 
izglītība, sastādīs ne mazāk kā 87% no jauniešu 
skaita attiecīgajā vecumā
(2004.gads – IZM un Eurostat dati). 
1.2.1.pasākuma aktivitātes veido 40% ietekmes.

Samazinājies jauniešu skaits, kas pēc 
pamatskolas pamet izglītību (% no skolēnu 
skaita)

kopā Latvijā 0,6% Plānots, ka līdz 2013.gadam pamatskolas beidzēju 
īpatsvars, kas saņem apliecību un turpina izglītību, 
sastādīs 98% no visa beidzēju skaita (2004. 
gads – CSP dati). 1.2.1.pasākuma aktivitātes veido 
30% ietekmes.

rādītājs plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

1.2.2. pasākums „mūžizglītības attīstība”
Personu skaits, kas saņem ESF atbalstu 
(izglītībā un apmācībās) mūžizglītības 
aktivitātes ietvaros

Rīga 9600 Mūžizglītības  un tālākizglītības nodrošināšanai 
paredzētais atbalsts vienai personai sastāda vidēji 
500 – 1000 EUR (atkarībā no nepieciešamības un 
izglītības vajadzības) 
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 2200

Kurzeme 2600

Zemgale 2500

Latgale 3300

kopā Latvijā 20 200
Izveidoti karjeras izglītības atbalsta un 
konsultatīvie centri profesionālās un vispārējās 
izglītības iestādēs

Rīga 10 Katrā plānošanas reģionā 2 karjeras konsultatīvie 
centri (kopā 10). Viena centra izveidei, tai skaitā 
personāla, programmu, kursu, materiālu, e-vides, 
nodrošināšanai, vidēji 170 000 EUR.  Katras 
izglītības pārvaldes pārziņā esošajā teritorijā 1 
karjeras izglītības atbalsta centrs (kopā 38 centri). 
Viena centra izveidei, tai skaitā personāla, kursu, 
materiālu, e-vides, nodrošināšanai – vidēji 
80 000 EUR
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 7

Kurzeme 8

Zemgale 7

Latgale 8

kopā Latvijā 48
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Izglītojamo skaits, kas saņēmuši konsultācijas 
profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 
jomā

Rīga 77 000 Izmaksas uz vienu profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības pasākumos iesaistīto jaunieti 
(ieskaitot karjeras konsultantu, informatīvo 
materiālu, u.c.izmaksas) vidēji 60 EUR X 160 000
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 17 000

Kurzeme 21 000

Zemgale 20 000

Latgale 25 000

kopā Latvijā 160 000
Izglītības politikas izstrādē, ieviešanā un vadībā 
iesaistīto personu skaits, kas saņēmuši ESF 
atbalstu kapacitātes stiprināšanas pasākumos

Rīga 3100 Par izglītības politiku atbildīgo institūciju, politikas 
veidotāju un ieviesēju, sociālo partneru, izglītības 
iestāžu vadītāju kapacitātes stiprināšanā atbalstu 
saņēmušo personu skaits 4700. Izmaksas uz vienu 
personu vidēji  500-1000 EUR
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 400

Kurzeme 400

Zemgale 400

Latgale 400

kopā Latvijā 4700
Sociālās atstumtības riska grupu izglītojamo 
skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu mācībām

Rīga 4400 Atbalsts vienai personai vidēji 1300 EUR, tajā 
skaitā nepieciešamā pedagoģiskā un atbalsta 
personāla izmaksas
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 1200

Kurzeme 1400

Zemgale 1400

Latgale 1600

kopā Latvijā 10 000
Izglītības iestāžu, kuras nodrošina profesionālās 
konsultācijas pasākumus, īpatsvars no 
izglītības iestāžu skaita reģionā

Rīga 30% Plānots, ka 30% izglītības iestāžu nodrošinās 
profesionālās konsultācijas pasākumus.
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 30%

Kurzeme 30%

Zemgale 30%

Latgale 30%

kopā Latvijā 30%
Par izglītības un mūžizglītības politikas 
attīstību un īstenošanu atbildīgo institūciju, 
kas saņēmušas atbalstu personāla kapacitātes 
stiprināšanas pasākumiem, īpatsvars no 
institūciju skaita reģionā

Rīga 80% Plānots, ka 80% par izglītības un mūžizglītības 
politikas attīstību un īstenošanu atbildīgo 
institūciju 2007.-2013.gada plānošanas periodā 
būs saņēmušas atbalstu personāla kapacitātes 
stiprināšanas pasākumiem.
(Avots – IZM dati)

Vidzeme 80%

Kurzeme 80%

Zemgale 80%

Latgale 80%

kopā Latvijā 80%
Palielinājies vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs integrēto izglītojamo ar 
speciālām vajadzībām skaits (% no izglītojamo 
ar speciālām vajadzībām skaita reģionā)

Rīga 27% Latvijā no bērniem un jauniešiem ar invaliditāti 
tikai 17% iegūst izglītību vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs. Plānots, ka līdz 
2013.gadam izglītojamo ar speciālām vajadzībām 
skaits, kas būs integrēti vispārizglītojošās skolās un 
profesionālās izglītības iestādēs, pieaugs līdz 27%

Vidzeme 27%

Kurzeme 27%

Zemgale 27%

Latgale 27%

kopā Latvijā 27%

rādītājs plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums
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Pieaudzis jauniešu īpatsvars, kuriem ir vismaz 
vidējā izglītība (% no jauniešiem 20-24 gadu 
vecumā)

kopā Latvijā 52,2% Plānots, ka līdz 2013.gadam jauniešu (vecumā 
no 20 līdz 24 gadiem) īpatsvars, kam būs iegūta 
vismaz vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā 
izglītība, sastādīs ne mazāk kā 87% no jauniešu 
skaita attiecīgajā vecumā
(2004.gads – IZM un Eurostat dati). 
1.2.2.pasākuma aktivitātes veido 60% ietekmes.

Samazinājies jauniešu skaits, kas pēc 
pamatskolas pamet izglītību (% no skolēnu 
skaita)

kopā Latvijā 1,4% Plānots, ka līdz 2013.gadam pamatskolas beidzēju 
īpatsvars, kas saņem apliecību un turpina izglītību, 
sastādīs 98% no visa beidzēju skaita (2004. 
gads – CSP dati). 1.2.2.pasākuma aktivitātes veido 
70% ietekmes.

rādītājs plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

1.3.1. pasākums „nodarbinātība”
Apmācībās iesaistīto nodarbināto personu 
skaits

Rīga 16811 Vidējās vienas personas apmācību izmaksas 
plānotas 2000 EUR.Vidzeme 2357 

Kurzeme 3301 

Zemgale 2506 

Latgale 3425 

kopā Latvijā 28 400

Modulārās apmācības, pārkvalifi kācijas un 
tālākizglītības un tālākizglītības pasākumos 
atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba 
meklētāju skaits

Rīga 11518 Modulārajā apmācībā tiks iesaistīti 25 500  darba 
meklētāju un bezdarbnieku (vidēji 460,74 EUR uz  
vienu personu) ; profesionālo apmācību pabeigušo 
bezdarbnieku skaits -10500 (vidēji 2017 EUR 
vienas personas atbalstam; mācības uzsākušo 
skaits ir lielāks, tiek pieņemts, ka kursus pabeidz 
90% no uzsākušajiem.) Pieņemot, ka NVA piešķirs 
bezdarbnieka statusu vidēji 85 000 personām 
gadā, ESF atbalstu būs iespējams sniegt ap 6% no 
bezdarbnieka statusu saņēmušo personu skaita.

Vidzeme 3855

Kurzeme 4783

Zemgale 4361

Latgale 11483

kopā Latvijā 36 000

Apmācības uzņēmējdarbības un 
pašnodarbinātības uzsākšanai saņēmušo 
personu skaits

Rīga 2400 Vidējās vienas personas apmācību izmaksas 
plānotas 1500 EUR. 25% no apmācību 
beigušajiem saņem fi nansiālo atbalstu-  kredītu 
līdz 71 144 EUR un grantus par kopējo summu 
11 525 EUR.

Vidzeme 500

Kurzeme 650

Zemgale 650

Latgale 800

kopā Latvijā 5 000
Apmācībās un kvalifi kācijas celšanas 
pasākumos iesaistīto darba tirgus institūcijas, 
kas īsteno valsts politiku darba tiesisko 
attiecību un  darba aizsardzības jomā, 
darbinieku un amatpersonu skaits

Rīga 92 1 amatpersonas apmācību izmaksas vidēji 2000 
EUR,
 1 inspektora apmācības izmaksas vidēji 800 EUR,
1 jaunpieņemtās amatpersonas vai darbinieka 
pamatapmācības vidējās izmaksas 500 EUR,
1 pieredzējušās  amatpersonas vai darbinieka 
kvalifi kācijas paaugstināšana  izmaksas 500 EUR

Vidzeme 47

Kurzeme 47

Zemgale 47

Latgale 47

kopā Latvijā 280
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Darba vietu skaits, kam veikts darba vides risku 
novērtējums

Rīga 71000 Vidēji 20 EUR vienas darba vietas novērtēšanai

Vidzeme 7000

Kurzeme 9000

Zemgale 6000

Latgale 7000

kopā Latvijā 100000
Darba tirgus institūciju, kas īsteno valsts 
politiku bezdarbnieku un darba meklētāju 
atbalsta jomā un karjeras attīstības atbalsta 
sistēmas jomā, apmācīto darbinieku skaits 
gadā

Rīga 68 Katru gadu tiek apmācīti 200 esošie un 
jaunpieņemtie darbinieki. Vidējās viena darbinieka 
apmācību izmaksas 1900 EUR.

Vidzeme 33

Kurzeme 33

Zemgale 33

Latgale 33

kopā Latvijā 200
Līdzfi nansēto vietējo nodarbinātības 
veicināšanas pasākumu plānu skaits

Rīga 15 Viena plāna atbalsts (līdzfi nansēšana) plānots 
vidēji 34 tūkst EUR apmērā līdz administratīvi 
teritoriālās reformas noslēgumam un vidēji 164 
tūkst. EUR apmērā pēc administratīvi teritoriālās 
reformas noslēguma.

Vidzeme 25

Kurzeme 25

Zemgale 25

Latgale 80

kopā Latvijā 170
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu īpatsvars 
procentos, kuri apmācījuši darbiniekus ar ESF 
atbalstu

Rīga 0.4% Bāzes vērtību 0,3% veido 2004.-2006.gada 
plānošanas periodā noslēgto ~ 180 līgumu 
par nodarbināto apmācību īpatsvars no kopējā 
ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita Latvijā (~ 
53 tūkst.). Plānots, ka 2007.-2013.g. plānošanas 
periodā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 
pieaugs (līdz ~ 65 tūkst.) un ka atbalstu saņems 
vismaz 260 uzņēmumi (260 no 65000 ir 0,4%).

Vidzeme 0.4%

Kurzeme 0.4%

Zemgale 0.4%

Latgale 0.4%

kopā Latvijā 0,4%

Atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba 
meklētāju īpatsvars, kas iekārtojas darbā 6 
mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām

Rīga 40% Sasniedzamā rādītāja kvantifi kācija noteikta, 
izmantojot empīriskos datus par līdzvērtīgu 
projektu īstenošanas rezultātiem 2005.gadā. 
Pie tam augstāks darbā iekārtošanās rādītājs 
sagaidāms pārkvalifi kācijas un tālākizglītības 
programmas beigušo personu vidū, savukārt 
zemāks- personu konkurētspējas paaugstināšanas 
pasākumos iesaistīto personu vidū.

Vidzeme 40%

Kurzeme 40%

Zemgale 40%

Latgale 40%

kopā Latvijā 40%

rādītājs plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums
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Pašnodarbinātību un komercdarbību uzsākušo 
personu īpatsvars no konsultācijas un 
apmācības saņēmušajām personām

Rīga 25% Sasniedzamā rādītāja kvantifi kācija noteikta, 
izmantojot informāciju par citu ES dalībvalstu 
pieredzi līdzīgu pasākumu īstenošanā.

Vidzeme 25%

Kurzeme 25%

Zemgale 25%

Latgale 25%

kopā Latvijā 25%
Atklāto darba attiecību un darba tirgus 
likumdošanas pārkāpumu skaita 
samazinājums Valsts darba inspekcijas 
apsekotajos uzņēmumos

Rīga samazi-
nājums 
par 15%

Projekta gaitā sniedzot konsultatīvo atbalstu 
darba attiecību un darba drošības likumdošanas 
piemērošanā līdz 15% strādājošo un darba devēju, 
izvirzīts rezultāta rādītājs par proporcionālu 
konstatēto darba attiecību un darba tirgus 
likumdošanas pārkāpumu skaita samazināšanos.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā
Darba tirgus pētījumu, aptauju un sagatavoto 
darba tirgus prognožu skaits

kopā Latvijā 50 Vienas aptaujas vidējās izmaksas 35300 EUR; 
ilgtermiņa prognozes sagatavošanas vidējās 
izmaksas 200 000 EUR

Atbalstīto  inovatīvo risinājumu meklējumu 
un labas prakses piemēru un bīstamo iekārtu 
tehniskās uzraudzības jomā, darbinieku un 
amatpersonu skaits

kopā Latvijā 15 Viena projekta vidējās izmaksas 300000 EUR.

Piesaistīto augstas kvalifi kācijas darbinieku 
skaits jaunradītās darba vietās uzņēmumos

kopā Latvijā 280 Viena darbinieka vidējās izmaksas 25 000 EUR.

rādītājs plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

1.3.2. pasākums „veselība”
ESF atbalstīto veselības veicināšanas 
pasākumu, kas vērsti uz iedzīvotājiem 
darbaspēka vecumā, skaits5  

Rīga 0 Viena veselības veicināšanas pasākuma plānotās 
vidējās izmaksas ir 190 000 EUR, līdz ar to 
iespējams realizēt ap 90 veselības veicināšanas 
pasākumiem.

Vidzeme 0

Kurzeme 0

Zemgale 0

Latgale 0

kopā Latvijā 90
ESF atbalstīto pētījumu un aptauju skaits par 
darbaspēka veselību darbā6

Rīga 0 Pētījumu un aptauju vidējās vienas vienības 
izmaksas ir 175 000 EUR, līdz ar to iespējams 
realizēt ap 40 pētījumiem un aptaujām par darba 
spēka veselību darbā.

Vidzeme 0

Kurzeme 0

Zemgale 0

Latgale 0

kopā Latvijā 40

5   Veselības veicināšanas pasākumiem ir horizontāls raksturs un tie tiks īstenoti, pamatojoties uz mērķa grupām, nevis uz piederību konkrētam 
reģionam.

6  Pētījumiem un aptaujām ir horizontāls raksturs un tie tiks īstenoti, pamatojoties uz mērķa grupām, nevis uz piederību konkrētam reģionam.
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1.3.2. pasākums „veselība”
ESF atbalstīto veselības aprūpes un veselības 
veicināšanas profesionāļu skaits

Rīga 15 492 Veselības aprūpes un veselības veicināšanas viena 
profesionāla atbalstīšanas vidējās izmaksas ir 
700 EUR, līdz ar to iespējams atbalstīt ap 32 880 
veselības aprūpes un veselības veicināšanas 
profesionāļiem.

Vidzeme 3 549

Kurzeme 4 450

Zemgale 4 108

Latgale 5 281

kopā Latvijā 32 880
Uzņēmumu skaits, kuros notikuši ESF 
atbalstītie veselības veicināšanas pasākumi

Rīga 283 Rādītājs noteikts, ņemot vērā plānoto pasākumu 
skaitu. Ņemot vērā, ka veselības veicināšanas 
pasākumiem ir horizontālais raksturs, uzņēmumu 
skaits, kuros notiks veselības veicināšanas 
pasākumi, ir lielāks par veselības veicināšanas 
pasākumu skaitu.

Vidzeme 65

Kurzeme 81

Zemgale 75

Latgale 96

kopā Latvijā 600

Nodarbināto skaits, kas tiek atbalstīti ESF 
veselības veicināšanas pasākumu ietvaros

Rīga 28 260 Rādītājs noteikts, ņemot vērā plānoto pasākumu 
skaitu, kā arī nodrošinot, ka vidējas viena 
nodarbināta atbalsta izmaksas veselības 
veicināšanas pasākuma ietvaros nepārsniedz 
300 EUR.

Vidzeme 6 477

Kurzeme 8 121

Zemgale 7 497

Latgale 9 646

kopā Latvijā 60 000
ESF līdzfi nansēto pētījumu un aptauju ieviesto 
rekomendāciju īpatsvars

Rīga 70 % Rādītājs noteikts ņemot vērā, ka 2009.gada un 
2013.gada beigām ap 20 % rekomendāciju nebūs 
iespējams ieviest tehnisko iemeslu dēļ, savukārt, 
to rekomendāciju īpatsvars, kuru ieviešana nav 
lietderīgā, plānots ap 10 %.

Vidzeme 70 %

Kurzeme 70 %

Zemgale 70 %

Latgale 70 %

kopā Latvijā 70 %
Atbilstoši (sekmīgi nokārtota resertifi kācija) 

apmācītā veselības aprūpes personāla īpatsvars
Rīga 95 % Rādītājs noteikts, ņemot vērā esošo situāciju, kā 

arī 1.3.2.3.aktivitātes ietvaros plānoto atbalstāmo 
veselības aprūpes un veselības veicināšanas 
profesionāļu skaitu, nodrošinot plānošanās 
dokumentos noteiktā sasniegšanu.

Vidzeme 95 %

Kurzeme 95 %

Zemgale 95 %

Latgale 95 %

kopā Latvijā 95 %

rādītājs plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums
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1.4.1. pasākums „sociālā iekļaušana”
Kompleksos atbalsta projektos iesaistīto  
personu skaits

Rīga 2483 Vidēji 1556 EUR vienas personas iesaistīšanai 
projektos, t.sk. atalgojums projektā iesaistītajai 
mērķa grupai un darba vadītājam, palīdzība 
atkarības problēmu risināšanā, iesaistot „Minesotas 
12 soļu programmā”, konsultantu - sociālā 
darbinieka, psihologa, psihiatra, psihoterapeita, 
medicīnas māsas, narkologa u.c. pakalpojumu 
izmaksas. Plānots, ka kopējo atbalstīto personu 
skaitu (13900) veido 8300 ekonomisku neaktīvie 
iedzīvotāji un bezdarbnieki, t.sk. ar atkarības 
problēmām; 5600 personas, kas, atgriežoties 
Latvijā pēc uzturēšanās ārzemēs, saskaras ar 
grūtībām iekļauties darba tirgū.

Vidzeme 3140

Kurzeme 2379

Zemgale 2093

Latgale 3805

kopā Latvijā 13900

Atbalstītās nodarbinātības pasākumus 
pabeigušo mērķgrupu bezdarbnieku skaits

Rīga 45 Vidējās izmaksas uz 1 pasākumus pabeigušu 
personu 8700 EUR (personas dalība projektā 
6-12 mēn.), ieskaitot bezdarbnieka darba algu, 
piemaksu darba vadītājam, izmaksas darba 
vietas pielāgošanai. Pasākumus pabeidz 70% no 
uzsākušajiem.

Vidzeme 48

Kurzeme 52

Zemgale 52

Latgale 283

kopā Latvijā 480
Pilnveidotos sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus saņēmušo personu ar redzes vai 
dzirdes  traucējumiem

Rīga 620 Vidējās izmaksas uz 1 personu ar redzes 
traucējumiem – 1792 EUR (t.sk. sociālā 
rehabilitācija, specializēto darbnīcu uzturēšana, 
tifl otehnikas nodrošināšana); vidējās izmaksas uz 
1 personu ar dzirdes traucējumiem - 4790 EUR 
(pavisam 468 personām- sociālās rehabilitācijas 
programmu attīstība un īstenošana, nedzirdīgo 
zīmju valodas un tulku apmācība).

Vidzeme 140

Kurzeme 240

Zemgale 225

Latgale 245

kopā Latvijā 1470

Izstrādāto reģionālo sociālo pakalpojumu 
vidēja termiņa attīstības programmu skaits

Rīga 1 Vidējās vienas reģionālās stratēģijas izstrādes 
izmaksas 241 888 EUR.Vidzeme 1

Kurzeme 1

Zemgale 1

Latgale 1

kopā Latvijā 5
Pilnveidotos sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus saņēmušo personu skaits ESF 
programmās

Rīga 915 Aprēķins veikts pieņemot, ka tiks izstrādātas un 
ieviestas 202 sociālās rehabilitācijas un motivācijas 
programmas (vienas programmas izstrādes un 
ieviešanas vidējās izmaksas ir 70 000 EUR). Vienas 
programmas ietvaros atbalstu saņems vidēji 15 
personas.

Vidzeme 420

Kurzeme 570

Zemgale 525

Latgale 600

kopā Latvijā 3030

rādītājs plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums
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Atbalstīto personu īpatsvars, kas kļūst 
ekonomiski aktīvi 6 mēnešu laikā pēc atbalsta 
saņemšanas

Rīga 35% Sasniedzamā rādītāja kvantifi kācija noteikta, 
izmantojot empīriskos datus par līdzīgu projektu 
īstenošanas rezultātiem. Pie tam augstāks darbā 
iekārtošanās rādītājs sagaidāms atbalstītās 
nodarbinātības pasākumos iesaistīto mērķgrupu 
bezdarbnieku vidū (50%), savukārt zemāks- 
kompleksajos atbalsta projektos iesaistīto personu 
vidū (25%).

Vidzeme 35%

Kurzeme 35%

Zemgale 35%

Latgale 35%

kopā Latvijā 35%

ESF līdzfi nansēto sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu saņēmušoskaits, kas iesaistās 
izglītības apguvē, profesionālajā rehabilitācijā 
vai nodarbinātībā sešu mēnešu laikā pēc 
projekta noslēguma

Rīga 307 Sasniedzamā rādītāja kvantifi kācija noteikta, 
balstoties uz nevalstisko organizāciju, kas darbojas 
personu ar redzes un dzirdes traucējumiem 
atbalsta jomā, pieredzi un ekspertu vērtējumu.

Vidzeme 112

Kurzeme 162

Zemgale 150

Latgale 169

kopā Latvijā 900
Izveidota uz darbspēju, funkcionālo 
traucējumu un individuālo vajadzību 
novērtēšanu balstīta invaliditātes noteikšanas 
sistēma

kopā Latvijā 1 Sistēmas izveide (aptuvenās izmaksas 2 milj. eiro) 
ietver izpēti, izstrādi, informēšanu un speciālistu 
apmācības.

rādītājs plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

rādītāji 2013.g. skaidrojums
1.5.1. pasākums „Labāka regulējuma politika”

Valsts pārvaldes darbinieku, pašvaldību pārstāvju, sociālo 
partneru un nevalstisko organizāciju darbinieku skaits, 
kuri pabeiguši apmācības par labāka regulējuma politikas 
instrumentiem, politikas plānošanu un politikas ietekmes 
izvērtējuma metodēm

6000 Rādītājs noteikts, balstoties uz Valsts administrācijas skolas 
(VAS) informāciju par valsts pārvaldes iestāžu defi nētajām 
ikgadējām mācību vajadzībām un VAS nodrošinātajiem 
mācību kursiem attiecīgajā gadā institūciju defi nētajās 
jomās.

Īstenoti nacionāla līmeņa problēmu risināšanai nozīmīgi 
starpnozaru politikas pētījumi

59 Atbilstoši tirgus datu analīzei un VK veiktajai neofi ciālai 
sociologu aptaujai viena politikas pētījuma izmaksas 
atkarībā no respondentu skaita (izlases apjoma), pētāmās 
tēmas specifi kas un sarežģītības, kā arī atkarībā no 
izmantojamo metožu kopuma var svārstīties no 15000 LVL 
līdz 60000 LVL. Tādēļ VK ir pieņēmusi, ka pētījuma vidējās 
izmaksas ir 50000 LVL.

Īstenots pasākumu plāns uzņēmējdarbības administratīvo 
šķēršļu mazināšanai

4 Vidējās izmaksas viena pasākumu plāna īstenošanai ir 
285 000 LVL (ieskaitot izdevumus pētījuma veikšanai, 
pasākumu plāna izstrādei un ieviešanai, rezultātu 
izplatīšanai, informēšanas pasākumiem).

Īstenots pasākumu plāns administratīvo šķēršļu mazināšanai 
iedzīvotājiem un NVO

3 Vidējās izmaksas viena pasākumu plāna īstenošanai ir 
285 000 LVL (ieskaitot izdevumus pētījuma veikšanai, 
pasākumu plāna izstrādei un ieviešanai, rezultātu 
izplatīšanai, informēšanas pasākumiem).

Institūciju skaits, kas ESF ietvaros atbalstītas kvalitātes 
vadības sistēmas ieviešanā

98 Izvērtējot vidējās tirgus cenas, kas saistītas ar KVS 
ieviešanas procesiem, kā arī ņemot vērā aktivitātes ietvaros 
plānoto atbalsta veidu (apmācība par KVS, metodikas 
izstrāde, pieredzes apmaiņa u.tml.), ar KVS ieviešanu 
saistītas projekta vidējās izmaksas ir 15000 LVL. Projekta 
ietvaros plānots atbalstīt vismaz 1 institūciju.
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Atbalstīto publisko varu realizējošo institūciju skaits 98 Izvērtējot aktivitātes ietvaros plānoto atbalsta veidu 
(apmācības, metodikas izstrāde, pieredzes apmaiņa u.tml.), 
projekta vidējās izmaksas ir 7000 LVL - 10000 LVL. Projekta 
ietvaros plānots atbalstīt vismaz 1 institūciju.

Normatīvo aktu īpatsvars, kuriem ir veikts ietekmes 
izvērtējums, no kopējā valdībā gada laikā apstiprinātā 
normatīvo aktu skaita

30% Rādītājs tiek mērīts reizi gadā, izmantojot VKanc 
informācijas sistēmu „DAUKS”, precizējot iegūto sistēmas 
izejas informāciju. Rezultāta rādītāju var grozīt, ņemot vērā 
izmaiņas Ministru kabineta kārtības rullī.

Politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu skaits, 
kuru izstrāde balstīta uz politikas ietekmes novērtējumu vai 
politikas pētījuma rezultātiem

18 Tā kā apakšaktivitātes ietvaros tiek atbalstīta pētījumu 
veikšana 18 politikas jomās, tiek pieņemts, ka katrā 
politikas jomā tiks izstrādāts vismaz viens politikas 
plānošanas dokuments vai tiesību akts, kas balstīsies uz 
veiktā pētījuma rezultātiem vai ietekmes novērtējumu.

Pozitīva vērtējuma pieaugums par administratīvo šķēršļu 
samazināšanos uzņēmējiem

0,3 Rezultāta rādītājs tiek noteikts, veicot regulāru uzņēmēju 
aptauju par pakalpojumu novērtējumu uzņēmējdarbības 
uzsākšanas procedūrām (tiek vērtēti šādi pakalpojumi – 
uzņēmumu reģistrēšana, licenču, sertifi kātu un atļauju 
iegūšana, administratīvās procedūras pirms galveno 
telpu ekspluatācijas) un pakalpojumu novērtējumu 
uzņēmējdarbības veikšanas procedūrām (nodokļu 
administrācija, inspekcijas, preču muitošana). Tiek 
aprēķināts katras procedūras pozitīvas izmaiņas salīdzinot 
ar iepriekšējo periodu. Bāzes dati 2003.gadā liecina, ka 
vidējais pozitīvais uzlabojums, veicot aptauju ik pēc diviem 
gadiem, ir 0,1 vienība 6 punktu skalā. 

Pozitīvā vērtējuma pieaugums par administratīvo šķēršļu 
samazināšanos iedzīvotājiem un NVO

0,3 Pašnovērtējuma pētījums par dažādu administratīvo 
procedūru ietekmi uz iedzīvotājiem un biedrībām un 
nodibinājumiem sniegtajiem pakalpojumiem. Tiek 
aprēķināts katras procedūras pozitīvas izmaiņas, salīdzinot 
ar iepriekšējo periodu. Vērtēšana notiek 6 punktu skalā.

Publisko varu realizējošo institūciju, kurās ieviesta kvalitātes 
vadības sistēma, skaita pieaugums par 25%

92 Pieņem, ka 25-30% no fi nansējuma saņēmējiem būs 
institūcijas, kurās vēl nav ieviesta KVS.

1.5.2.pasākums „cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”
Izstrādāto kompetenču modeļu skaits 20 Valsts pārvaldes amatu katalogā ir 43 amatu saimes, 

kurām paredzēts izstrādāt kompetenču modeļus. Tā kā 
amatu saimes iespējams sagrupēt pēc funkcionalitātes, 
paredzams, ka kompetenču modeļi jāizstrādā kopumā 
20 profesionālajām grupām. Vidējās izmaksas viena 
kompetenču modeļa izstrādei ir 18 500 LVL (ieskaitot 
izdevumus kompetenču apraksta izstrādei, attiecīgās grupas 
speciālistu apmācībai, mācību un semināru organizēšanai, 
mācību materiālu sagatavošanai un izplatīšanai).

Valsts pārvaldes un no valsts budžeta fi nansēto institūciju 
īpatsvars, kas piedalās vienotās cilvēkresursu plānošanas un 
vadības IT sistēmas izveidē

7% Saskaņā ar VKanc sniegto informāciju par projekta 
īstenošanu.

rādītāji 2013.g. skaidrojums
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Izveidotas LDDK un LBAS reģionālās struktūras 10 Katrā no 5 reģioniem (Latgale, Vidzeme, Zemgale, 
Kurzeme, Rīga) plānota viena reģionālā centra izveide. 
Vidējās izmaksas, ņemot vērā drukāto materiālu izdošanas 
izmaksas, semināru organizēšanas izmaksas, konsultantu 
darba atalgojuma un komunikācijas pasākumu izmaksas 
veido 35 565 LVL uz vienu reģionālo centru 2007. – 2009.
gadam un vidēji 47 765 LVL uz vienu reģionālo centru 
2010. – 2013.gadam.  

Atbalstīto nevalstisko organizāciju skaits 200 Sadarbībā ar NVO pārstāvjiem izvērtējot iespējamos 
atbalsta veidus šīs aktivitātes ietvaros, kā arī NVO pieredzi 
projektu īstenošanā, ir noteiktas projekta fi nansējuma 
minimālais un maksimālais apjoms, pieņemot, ka vidējās 
izmaksas ir 15000 LVL. Rādītājs iegūts, apakšaktivitātei 
plānoto fi nansējumu dalot ar vidējo projekta fi nansējuma 
apjomu – 15000 LVL, un pieņemot, ka katrā projektā ir vai 
nu vismaz viens sadarbības partneris vai tā īstenošanā ir 
iesaistīta vēl viena NVO.

Atbalstīto NVO un pašvaldību skaits 108 Izvērtējot 2004.- 2006. gada programmēšanas perioda 
grantu shēmas „Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju 
un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu 
ieviešanai” īstenošanu, var secināt, ka viena projekta vidējās 
izmaksas svārstās ap 15000 LVL.
Rādītājs iegūts, apakšaktivitātei plānoto fi nansējumu dalot 
ar vidējo projekta apjomu – 15000 LVL un pieņemot, ka 
20% projektu tiek iesaistītas vismaz 2 NVO vai pašvaldības.

Valsts pārvaldes un no valsts budžeta fi nansēto institūciju 
īpatsvars, kurās ieviesta vienotā cilvēkresursu plānošanas un 
vadības IT sistēmu skaits

100% Plānots, ka IT sistēma tiks ieviesta visās no valsts budžeta 
fi nansētās iestādēs (t.i., 256).

Izstrādāts un ieviests Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības 
plāns

1 Līdz 2009.gadam tiks izstrādāts un Valsts pārvaldes 
reformas stratēģijā 2007-2013 gadam iekļauts Valsts 
pārvaldes cilvēkresursu attīstības plāns.

Darbinieku īpatsvars, ar kuriem ir noslēgts darba koplīgums 21% Īpatsvaru nosaka  no kopējā nodarbināto kopskaita, 
balstoties uz projekta ieviešanas rezultātiem.

Palielinājies nevalstisko organizāciju skaits, kas ir 
parakstījušas NVO un MK sadarbības memorandu

140 2007.gada sākumā NVO skaits, kas ir parakstījušas 
sadarbības memorandu, bija 90.

NVO skaits, kas piedalās ES struktūrfondu fi nansēto 
pasākumu īstenošanā

160 Rādītāja vērtība noteikta, balstoties uz VIS datiem.

rādītāji 2013.g. skaidrojums
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1.5.3.pasākums „reģionu un pašvaldību stiprināšana”
Piesaistīto speciālistu skaits plānošanas 
reģionos, pilsētās un novados

Rīgas 71 Saskaņā ar piedāvāto ieviešanas modeli 2008.
gadā atbalstu varēs saņemt visi plānošanas 
reģioni un līdz 2008.gada 1.janvārim izveidotie 
novadi un pilsētas, kas pretendē uz atbalstu 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfi nansētās 
3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas 
nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 
līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros. Savukārt 
pēc 2009.gada, atbalsts tiks sniegts pārējām 
novadu pašvaldībām, izņemot tās, kuru sastāvā 
būs pilsētas, kuras atbalstu būs saņēmušas līdz 
2009.gadam.

Vidzemes 42

Kurzemes 43

Zemgales 42

Latgales 52

kopā Latvijā 250

Atbalstīto plānošanas reģionu un novadu 
pašvaldību skaits, kuros nodrošināta attīstības 
plānošanas kapacitātes stiprināšana (%)

Rīgas 56% Aktivitātes ietvaros ir plānots sniegt atbalstu 
ne tikai plānošanas reģioniem un pilsētu un 
novadu domēm, bet arī RAPLM, biedrībām un 
nodibinājumiem veidojot un attīstot sadarbības 
tīklus, tādejādi nodrošinot attīstības plānošanas 
kapacitātes stiprināšanu pēc iespējas lielākam 
skaitam vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu.

Vidzemes 52%

Kurzemes 45%

Zemgales 48%

Latgales 59%

kopā Latvijā 52%
Plānošanas reģionu un pašvaldību skaits, 
kuros nodrošināta administratīvās kapacitātes 
stiprināšana (%)

Rīgas 85% Aktivitātes ietvaros atbalstu saņems lielākā daļa 
plānošanas reģionu, republikas pilsētu, un novadu. 
Plānots, ka plānošanas reģionu, republikas pilsētu, 
un novadu pieteikšanās intensitāte un atbalstīto 
projektu skaits sasniegs 90% no kopējā skaita.

Vidzemes 90%

Kurzemes 89%

Zemgales 93%

Latgales 93%

kopā Latvijā 90%
Izstrādātie / aktualizētie attīstības plānošanas 
dokumenti plānošanas reģionos un vietējās 
pašvaldībās (skaits)

Rīgas 9

Izstrādātie vietējo pašvaldību un plānošanas 
reģionu attīstības plānošanas dokumenti un 
izveidotie sadarbības tīkli paaugstinās vietējo 
pašvaldību un plānošanas reģionu spēju pieņemt 
uz attīstību vērstus lēmumus un plānot savu 
attīstību saskaņā ar integrēto pieeju.  

Vidzemes 12

Kurzemes 12

Zemgales 12

Latgales 13

kopā Latvijā 58
Plānošanas reģionu un pašvaldību skaits, kas 
ir iesaistītas sadarbības tīklos, kuru darbība 
ir vērsta uz attīstības plānošanas kapacitātes 
stiprināšanu (%)

Rīgas 30%

Vidzemes 30%

Kurzemes 30%

Zemgales 30%

Latgales 30%

kopā Latvijā 30%

rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

rādītāji 2013.g. skaidrojums
1.6.1.pasākums „tehniskā palīdzība – atbalsts Esf vadībai”

Atbalstīto institūciju skaits 16 ESF vadībā iesaistītās institūcijas (sk. stratēģijas )
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Eiropas reģionālās attīstības fonda galvenie vēstījumi 

uzņēmējdarbības, inovāciju, publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai 2007.-2015.
gadā Latvijai ir pieejami 2.4 miljardi (2 440 017 EUR) eiro Eiropas reģionālās attīstības fonda 
fi nansējuma (54% jeb ½ no kopējā 4.5 miljardu eiro ES fondu fi nansējuma).

Seko Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentos noteiktie Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros 
sasniedzamie rādītāji (rezultāti), kas izmantojami specifi sku vēstījumu konkrētām mērķauditorijām veidošanai.

Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros sasniedzamie rādītāji:

rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

2.1.prioritāte „Zinātne un inovācija” 
Atbalstīto pētniecības projektu skaits Rīga 169 Atbalsts plānots 200 lietišķās pētniecības 

projektiem. Ņemot vērā līdzšinējās izmaksas 
praktiskās ievirzes pētniecības projektiem, kas 
vidēji ilgst 3-5 gadus, vienam projektam plānotais 
atbalsts vidēji 30 000 EUR.

Vidzeme 6

Kurzeme 8

Zemgale 10

Latgale 7

kopā Latvijā 200
Starptautiskās sadarbības projektu skaits Rīga 22 Rēķinot ņemts vērā, ka Latvijas zinātnieki gadā 

piedalās vidēji ap 20-30 starptautiskās sadarbības 
projektos, starptautiskās izstādēs, gadatirgos, 
kongresos un konferencēs. Vienam projektam 
plānotais atbalsts vidēji 300 000 EUR.

Vidzeme 2

Kurzeme 2

Zemgale 2

Latgale 2

kopā Latvijā 30
Modernizētu zinātnisko institūciju skaits Rīga 25 2004.-2006.gada Nacionālās programmas ietvaros 

tika sniegts atbalsts infra-struktūras uzlabošanai 
6 zinātniskajās institūcijās (iegādāta aparatūra 
atsevišķu nozaru pētījumu veikšanai). Ņemot 
vērā Latvijas institūtu vajadzības un atbalstāmos 
prioritāros pētniecības virzienus, plānots, ka 
līdz 2013.gadam 35 institūtos tiks uzlabota 
infrastruktūra. Vienam institūtam atbalsts plānots 
robežās no 1 milj. EUR līdz 20 milj. EUR (vidēji 
4,5 milj. EUR)

Vidzeme 2

Kurzeme 3

Zemgale 2

Latgale 3

kopā Latvijā 35
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Latvijas akadēmiskais pamattīkls zinātniskās 
darbības un pētniecības nodrošināšanai

Rīga Viens 
nacionālas 

nozīmes 
IT tīkls 

zinātniskās 
darbības 

un 
pētniecības 

nodroši-
nāšanai

Paredzēts izveidot vienu nacionālas nozīmes 
Latvijas akadēmisko pamattīklu tīklu zinātniskās 
darbības un pētniecības nodrošināšanai

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā

Starptautiski atzītu publikāciju (tajā skaitā SCI) 
skaita pieaugums (publikācijas gadā)

Rīga 640 Starptautisko publikāciju (SCI) skaits 2004.gadā 
Latvijā sasniedza 350. Tālākas prognozes tiek 
veiktas, ņemot vērā fi nansējuma apjomu zinātnei 
Igaunijā un Lietuvā un tur attiecīgi pieaugušo SCI 
publikāciju skaits.

Vidzeme 20

Kurzeme 30

Zemgale 70

Latgale 40

kopā Latvijā 800
Pieteikto starptautisko patentu skaits
(gadā)

Rīga 38 Nacionālo, Eiropas un triālo (Eiropa+ASV+Japāna) 
patentu skaits 2004.gadā: 97; 9 un 2. ES fondu 
ietvaros tiek stimulēta galvenokārt starptautisko 
patentu pieteikšana. Starptautisko patentu skaits 
2004.gadā ir 11. Starptautisko patentu pieaugums 
līdz 2013.gadam plānots 4 reizes.

Vidzeme 1

Kurzeme 1

Zemgale 2

Latgale 1

kopā Latvijā 43
2.2.prioritāte „finanšu pieejamība” 

Izveidoto kompetences centru skaits Rīga Atklāta konkursa veidā atbalstīto projektu skaits

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 7
Projektu skaits, kas ietver sadarbību starp 
komersantiem un zinātniskajām institūcijām 

Rīga Atklāta konkursa veidā atbalstīto projektu skaits

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 50
Tehnoloģiju pārneses centru sagatavoto 
komercializācijas piedāvājumu skaits

Rīga Zināšanu pārneses centri pie katras augstskolas, 
universitātes u.c. līdzīgas iestādes ar zinātnes 
potenciālu, kopumā 6-10.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 360
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Uzņēmumu skaits, kas ievieš jaunus produktus Rīga Pieņemot, ka 80% būs veiksmīgie projekti un viena 
projekta izmaksas ir 350 tūkst. LVLVidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 420
Izveidots zinātnes un tehnoloģijas parks Rīga Atbalstīts viens zinātnes un tehnoloģijas parks Rīgā

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 1
Piesaistītas privātā sektora fi nansējums P&A Rīga Atbilstoši paredzētajām atbalsta intensitātēm visās 

aktivitātēsVidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 265 milj. 
Eur

Radīto P&A darbavietu skaits Rīga Radīto P&A darbavietu skaits kompetences centros

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 50
Iesniegto starptautisko patentu pieteikumu 
skaits

Rīga Zinātnes pārneses centru sniegtais atbalsts un P&A 
attīstība nodrošinās šādu kāpumu.Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 43
2.3.prioritāte „uzņēmējdarbības veicināšana” 

Uz ārējo tirgu apgūšanu vērsto atbalstīto 
projektu skaits

Rīga Aprēķins veikts pieņemot, ka vidējais projekta 
apjoms ir 40 000 LVL.Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 330
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Motivācijas programmās iesaistīto personu 
skaits

Rīga Tiek plānots, ka gadā tiktu iesaistītas aptuveni 
300-350 personas motivācijas programmāsVidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 2250
Izveidoto klasteru skaits Rīga Aprēķins veikts ņemot vērā pašlaik esošo 

reģionālo inkubatoru neesamību un pakāpenisku 
to pieauguma skaitu, sasniedzot maksimāli 
atbalstāmo projektu skaitu.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 9
Izveidoti biznesa inkubatori Rīga 1

Vidzeme 2

Kurzeme 2

Zemgale 2

Latgale 2

Kopā Latvijā 9
Attīstīto inkubatoru platība Rīga Aprēķins veikts ņemot vērā plānoto biznesa 

inkubatoru skaitu un minimālo biznesa inkubatoru 
platību

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 18 000 
m2

Atbalstu saņēmušies mikro un mazie ĪAT Rīga Kopējais fi nansējuma sadalījums proporcionāli 
1 projektam pieejamajai atbalsta intensitātei un 
maksimālajam publiskajam fi nansējumam 

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 360
Atbalstīto augstas pievienotās vērtības projektu 
skaits

Rīga 1

Vidzeme 2

Kurzeme 2

Zemgale 2

Latgale 2

Kopā Latvijā 9
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Atbalstīto augstas pievienotās vērtības 
projektu skaits

Rīga Vidējais atbalsta apjoms vienam projektam – 1,4 
milj. LVLVidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 10
Ekonomiski aktīvo komersantu skaits uz 1000 
iedzīvotājiem

Rīga Motivējot uzsākt komercdarbību tiktu celts 
komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiemVidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 32
Piesaistītā privātā fi nansējuma apjoms 
komercdarbības attīstībai

Rīga Atbilstoši paredzētajām atbalsta intensitātēm visās 
aktivitātēsVidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 100 milj. 
Eur

2.4.prioritāte „tehniskā palīdzība” 
Atbalstīto institūciju skaits Rīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 7
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

3.1.1.pasākums „profesionālās izglītības infrastruktūra” 
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti 
ūdenssaimniecības projekti, milj.

Rīga 19 Plānots, ka rezultātā 53 profesionālās izglītības 
iestādēs būs modernizēta infrastruktūra 
(atbilstoši nepieciešamībai dabaszinātņu 
kabinetu, profesionālo mācību priekšmetu 
kabinetu, darbnīcu modernizācija, 
nodrošināta darba aizsardzība, tajā skaitā 
ugunsdzēsības, sanitārijas un darba drošības 
prasību ievērošana, kā arī vismaz 10 iestādes 
pielāgotas personām ar īpašām vajadzībām). 
Vienai iestādei plānotais atbalsts ir robežās 
no 280 000 EUR līdz 2,8 milj. EUR (vidēji 1,5 
milj. EUR), proporcionāli atlases kritērijos 
saņemtajam punktu skaitam.

Vidzeme 9

Kurzeme 8

Zemgale 6

Latgale 11

kopā Latvijā 53

Ieslodzījuma vietu skaits, kurās 
modernizēti profesionālo mācību 
priekšmetu kabineti un darbnīcas

Rīga 4 Paredzēts 8 ieslodzījuma vietās modernizēt 
28 profesionālo mācību priekšmetu kabinetus 
un darbnīcas. Viena mācību kabineta vai 
darbnīcas izmaksas 0,091 milj.EUR x vidēji 28 
programmas + darba aizsardzības prasību 
ievērošana 0,09 milj.EUR x 8 ieslodzījuma 
vietas = 3,3 milj.EUR

Vidzeme 1

Kurzeme 0

Zemgale 2

Latgale 1

kopā Latvijā 8
Profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņu īpatsvars, kas mācās 
modernos apstākļos (% no audzēkņu 
kopskaita tautsaimniecības attīstībai 
prioritārajās jomās)

Rīga 80 % Bāzes vērtība 2004.gadā ir 1100 audzēkņi. 
Kopējais prognozētais audzēkņu skaits 
2013.gadā – 30 000. 2013.gadā 80% no 
audzēkņu kopskaita tautsaimniecības attīstībai 
prioritārajās jomās mācīsies modernizētās 
izglītības programmās. 

Vidzeme 80 %

Kurzeme 80 %

Zemgale 80 %

Latgale 80 %

kopā Latvijā 80%
3.1.2.pasākums „augstākās izglītības infrastruktūra” 

Augstākās izglītības iestāžu skaits, 
kurās modernizēta infrastruktūra un 
mācību aprīkojums

Rīga 20 Vienai augstākās izglītības iestādei plānotais 
atbalsts infrastruktūras modernizācijai ir 
robežās no 100 000 EUR līdz 38 milj. EUR 
(vidēji 4,5 milj. EUR), ņemot vērā studiju 
programmu un tajās studējošo skaitu 
augstskolā 

Vidzeme 1

Kurzeme 4

Zemgale 2

Latgale 4

kopā Latvijā 31
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Augstākajā izglītībā tautsaimniecības 
attīstībai prioritārajās jomās studējošo 
īpatsvars, kam nodrošināta moderna 
un mūsdienu prasībām atbilstoša 
izglītības infrastruktūra un mācību 
aprīkojums (% no kopējā studējošo 
skaita attiecīgajās studiju programmās)

Rīga 90% 2004.gadā tikai 10-15% augstākās izglītības 
studiju telpu un tehniskā aprīkojuma bija 
modernizētas un atbilda nepieciešamajām 
studiju prasībām. 2004-2006.gada periodā 
ar ES struktūrfondu atbalstu tika uzlabotas 
augstākās izglītības infrastruktūra 10% 
apmērā. Plānots, ka līdz 2013.gada 90% 
no augstākajā izglītībā tautsaimniecības 
attīstībai prioritārajās jomās studējošajiem būs 
nodrošināta moderna un mūsdienu prasībām 
atbilstoša izglītības infrastruktūra un mācību 
aprīkojums

Vidzeme 90%

Kurzeme 90%

Zemgale 90%

Latgale 90%

kopā Latvijā 90%

3.1.3.pasākums „izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” 
Vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
skaits, kurās modernizēti dabaszinātņu 
kabineti

Rīga 97 Līdz 2013.gadam plānots modernizēt 
dabaszinātņu kabinetus 225 vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs (60% no 2006./ 2007.
mācību gadā esošo skolu skaita), katrā skolā 
modernizējot 4 kabinetus (kopā 900 kabineti). 
Vidēji vienas skolas dabaszinātņu kabinetu 
modernizācijai 140 000 EUR x  225 skolas 

Vidzeme 28

Kurzeme 28

Zemgale 29

Latgale 43

kopā Latvijā 225
Renovēto vispārējās izglītības iestāžu 
skaits

Rīga 11 Plānots, ka 35 izglītības iestādēs optimizācijas 
plāna ietvaros tiks uzlabota infrastruktūra, 
lai nodrošinātu reorganizēto skolu skolēnu 
uzņemšanu un mācību procesu. Vidēji vienas 
skolas sakārtošanai plānoti 360 000 EUR.

Vidzeme 6

Kurzeme 6

Zemgale 5

Latgale 7

kopā Latvijā 35
Speciālās izglītības iestāžu skaits, kurās 
ir uzlabota infrastruktūra un mācību 
vide izglītojamiem ar speciālām 
vajadzībām 

Rīga 22 64 speciālās izglītības iestādēs tiks uzlabota 
infrastruktūra, lai nodrošinātu atbilstošus 
mācību apstākļus skolēniem ar speciālām 
vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem. 
Vienai iestādei plānotais atbalsts – vidēji 
140 000 EUR.

Vidzeme 10

Kurzeme 9

Zemgale 10

Latgale 13

kopā Latvijā 64
Vispārējās izglītības iestāžu skaits, 
kuras ir pielāgotas skolēniem ar 
funkcionāliem traucējumiem

Rīga 11 38 vispārējās izglītības iestādēs (katrā 
rajonā vismaz viena iestāde) tiks pielāgota 
infrastruktūra skolēniem ar funkcionāliem 
traucējumiem. Vienai iestādei plānotais 
atbalsts - vidēji 140 000 EUR. 

Vidzeme 6

Kurzeme 7

Zemgale 6

Latgale 8

kopā Latvijā 38
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reģions 2013.g. skaidrojums

Vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
audzēkņu īpatsvars, kuri mācās 
modernizētos dabaszinātņu kabinetos 
(% no audzēkņu kopskaita attiecīgajā 
gadā)

Rīga 100% Aprēķins veikts pret plānoto vispārējās 
izglītības iestāžu un skolēnu skaitu attiecīgajā 
gadā. Prognozējams, ka līdz 2013.gadam 
vispārējās vidējās izglītības programmu 
audzēkņu skaits samazināsies vispārējo 
demogrāfi sko izmaiņu rezultātā, kā arī plānots, 
ka 2012./ 2013.mācību gadā 60% pamatskolu 
beidzēju izglītības turpināšanai izvēlēsies 
vispārējās vidējās izglītības programmas (40% 
- profesionālās izglītības programmas)

Vidzeme 100%

Kurzeme 100%

Zemgale 100%

Latgale 100%

kopā Latvijā 100%

Izglītojamo ar speciālām vajadzībām 
īpatsvars, kam nodrošinātas izglītības 
iespējas uzlabotā mācību vidē

Rīga 100% Plānots, ka visās speciālās izglītības iestādēs 
tiks uzlabota infrastruktūra izglītojamajiem ar 
speciālām vajadzībām atbilstošas mācību vides 
nodrošinājumam 

Vidzeme 100%

Kurzeme 100%

Zemgale 100%

Latgale 100%

kopā Latvijā 100%
Izglītojamiem ar funkcionāliem 
traucējumiem pielāgoto vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu īpatsvars no 
kopējā vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu skaita

Rīga 12% Aprēķins veikts, ņemot vērā vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu skaitu, kuras plānots pielāgot 
izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem 
2007.-2013.gadā (38 izglītības iestādes – 
katrā rajonā vismaz viena iestāde)

Vidzeme 12%

Kurzeme 12%

Zemgale 12%

Latgale 12%

kopā Latvijā 12%
3.1.4. pasākums „nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 

Atbalstīto invaliditātes ekspertīzes 
institūciju teritoriālo struktūrvienību 
skaits

Rīga 2 Atbalstītas institūcijas, kurai normatīvajos 
aktos deleģēta invaliditātes ekspertīze, 
teritoriālās struktūrvienības.

Vidzeme 2

Kurzeme 1

Zemgale 0

Latgale 1

kopā Latvijā 6
Atbalstīto profesionālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sniedzošo institūciju 
struktūrvienību skaits

Rīga 3 Atbalstītas institūcijas struktūrvienības, kurai 
normatīvajos aktos deleģēta profesionālā 
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana

Vidzeme -

Kurzeme -

Zemgale -

Latgale -

kopā Latvijā 3
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Atbalstīto sociālās rehabilitācijas 
institūciju teritoriālo struktūrvienību 
skaits

Rīga 6 Izveidoti 2 sociālās rehabilitācijas centri dzirdes 
invalīdiem, 4 specializētās darbnīcas personām 
ar redzes traucējumiem, uzlabota vides 
pieejamība 6 rehabilitācijas un dienas centros 
personām ar redzes traucējumiem.
Izveidotas 5 darbnīcas un 5 atbalsta centri 
personām ar garīga rakstura traucējumiem – 1 
katrā no reģioniem. 

Vidzeme 2

Kurzeme 6

Zemgale 2

Latgale 6

kopā Latvijā 22

Atbalstīto tehnisko palīglīdzekļu 
institūcijas teritoriālo struktūrvienību  
skaits

Rīga - Atbalstītas institūcijas, kurai normatīvajos 
aktos deleģēta tehnisko palīglīdzekļu piegādes 
nodrošināšana, teritoriālās struktūrvienības.

Vidzeme 1

Kurzeme 1

Zemgale 1

Latgale -

kopā Latvijā 3
Izveidoto informācijas par darba tirgus 
institūciju sniegtajiem pakalpojumiem  
pieejas vietu skaits

Rīga 5 Izveidotas 5 darba informācijas pieejas 
vietas sabiedriskos objektos un izveidots 
informatīvais centrs iestādē, kura īsteno 
darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības 
un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības un 
kontroles jomā.

Vidzeme

Kurzeme 1

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 6
Atbalstīto pirmsskolas izglītības iestāžu 
skaits

Rīga 1 Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits, kuros 
nepieciešamas investīcijas, noteikts, balstoties 
uz plānošanas reģionu sniegto informāciju par 
nepieciešamajiem ieguldījumiem pirmsskolas 
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā.

Vidzeme 5 

Kurzeme 7 

Zemgale 5 

Latgale 5 

kopā Latvijā 23
Atbalstīto alternatīvās aprūpes centru 
skaits

Rīga 3 Atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaita 
prognoze tika noteikta, ņemot vērā apzināto 
situāciju par reģionos esošo pieprasījumu 
pēc alternatīvās aprūpes pakalpojumiem, 
kā arī vidējās viena alternatīvās aprūpes 
centra infrastruktūras izveides vai attīstības 
izmaksas, ņemot vērā pakalpojumu specifi ku, 
un iespējamā maksimālā atbalsta intensitāti 
aktivitātes ietvaros.  

Vidzeme 3

Kurzeme 2

Zemgale 2

Latgale 3

kopā Latvijā 13

Atbalstīto darba tirgus iestāžu un 
sociālo pakalpojumu sniedzēju 
institūciju sniegto pakalpojumu 
izmantojušo personu skaita pieaugums

Rīga 2% Uzlabojot pakalpojumu pieejamību gan 
teritoriāli, gan noteiktām mērķa grupām, 
kā arī izveidojot un ieviešot elektroniskos 
pakalpojumus, paaugstināsies iespēja 
apmierināt pieprasījumu pēc pakalpojumiem, 
pēc kuriem nepieciešamība ir augstāka, nekā 
līdzšinējās iespējas pakalpojumu saņemt.

Vidzeme 2%

Kurzeme 2%

Zemgale 2%

Latgale 2%

kopā Latvijā 2%
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Bērnu skaits rindās uz vietām 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
samazināšanās plānošanas reģionos

Rīga 2% Aprēķini tika veikti, pamatojoties uz plānoto 
jaunuzcelto vai paplašināto pirmsskolas 
izglītības iestāžu skaitu, kas nodrošinās 
vietu skaita pirmsskolas izglītības iestādēs 
pieaugumu.

Vidzeme 2%

Kurzeme 2%

Zemgale 2%

Latgale 2%

kopā Latvijā 2%
Alternatīvās aprūpes centru 
pakalpojumu izmantojošo personu 
skaits

Rīga 105 Nosakot prognozējamo atbalstīto alternatīvās 
aprūpes centru pakalpojumu izmantojošo 
personu skaita pieaugumu līdz 2013. gadam, 
tika ņemts vērā prognozējamais atbalstīto 
alternatīvās aprūpes centru skaits, vidējais 
viena alternatīvās aprūpes centra pakalpojumu 
izmantojošo personu skaits uz 2004. gadu 
(35 cilvēki), reģiona fi nansējuma kvota un 
nosacījums, saskaņā ar kuru tiek vērtēta iespēja 
piešķirt fi nansējumu, ka projekta ietvaros 
ir jāpalielina alternatīvās aprūpes centra 
pakalpojumu izmantojošo personu skaits ne 
mazāk, kā par 10 %.

Vidzeme 86

Kurzeme 105

Zemgale 93

Latgale 111

kopā Latvijā 500

3.1.5. pasākums „veselības aprūpes infrastruktūra” 
Atbalstīto ģimenes ārstu prakšu skaits Rīga 23 Primārās veselības aprūpes ārstu prakšu 

infrastruktūras stāvoklis 2004.gadā tiek ņemts 
par bāzes vērtību, līdz ar to esošā rādītāja 
vērtība 2004.gadā ir 0. Saskaņā ar Programmu 
plānots uzlabot 50 primārās veselības aprūpes 
ārstu prakses un izveidot 20 jaunās primārās 
veselības aprūpes ārstu prakses

Vidzeme 5

Kurzeme 7

Zemgale 9

Latgale 21

kopā Latvijā 65
Atbalstīto veselības aprūpes centru 
skaits

Rīga 7 Veselības aprūpes centru infrastruktūras 
stāvoklis 2004.gadā tiek ņemts par bāzes 
vērtību, līdz ar to esošā rādītāja vērtība 2004.
gadā ir 0. Saskaņā ar Programmu plānots 
izveidot 25 veselības aprūpes centrus

Vidzeme 3

Kurzeme 4

Zemgale 5

Latgale 6

kopā Latvijā 25
Vienotās neatliekamās medicīniskās 
palīdzības vadības sistēmas ietvaros 
izveidoti vadības un dispečeru centri

Rīga 2 Neatliekamās medicīniskās palīdzības vadības 
sistēma Latvijā ir decentralizēta, līdz ar to 
esošā rādītāja vērtība 2004.gadā ir 0. Saskaņā 
ar Programmu un NMP pamatnostādnēm 
paredzēts izveidot 6 vadības un dispečeru 
centrus.

Vidzeme 1

Kurzeme 1

Zemgale 1

Latgale 1

kopā Latvijā 6
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Stacionārās veselības aprūpes iestādes 
ar uzlabotu infrastruktūru

Rīga 18 Stacionārās veselības aprūpes iestāžu 
infrastruktūras stāvoklis 2004.gadā tiek ņemts 
par bāzes vērtību, līdz ar to esošā rādītāja 
vērtība 2004.gadā ir 0. Saskaņā ar Programmu 
Latvijā 2010.gadā būs 46 stacionārās veselības 
aprūpes iestādes.

Vidzeme 8

Kurzeme 6

Zemgale 7

Latgale 7

kopā Latvijā 46
Iegādāta un uzstādīta jaunā 
onkoloģijas slimnieku radioterapijas 
ārstēšanas aparatūra

Rīga 2 2004.gadā veselības aprūpes iestādēs jaunās 
onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas 
aparatūras nebija. Onkoloģijas slimnieku 
ārstēšanas pakalpojumu sniegšanu plānots 
koncentrēt 4 iestādes, līdz ar to tiks iegādāti 
un uzstādīti jaunās onkoloģijas slimnieku 
radioterapijas ārstēšanas aparatūras 4 
komplekti.

Vidzeme 0

Kurzeme 1

Zemgale 0

Latgale 1

kopā Latvijā 4

Vidējais pacientu skaits uz vienu 
primārās veselības aprūpes ārstu praksi

Rīga 1716 2004.gadā vidējais pacientu skaits uz primārās 
veselības aprūpes praksi bija 1728. Ņemot 
vērā primārās veselības aprūpes prakšu skaita 
palielinājumu un demogrāfi sko tendenci 
Latvijā, tiek prognozēts rezultāta rādītājs.

Vidzeme 1663

Kurzeme 1673

Zemgale 1663

Latgale 1676

kopā Latvijā ≤ 1691
Vidējais gultu noslogojums slimnīcās Rīga 85.0% 2004.gadā vidējais gultu noslogojums bija 

75,4%. Sasniedzamā rādītāja vērtība tiek 
plānota, ņemot vērā veselības aprūpes 
reformas plānotos rezultātus.

Vidzeme 87.7%

Kurzeme 85.0%

Zemgale 85.0%

Latgale 85.0%

kopā Latvijā ≥  85%
Operatīvajam medicīniskajam 
transportlīdzeklim nepieciešamais 
laiks, lai nokļūtu līdz pacientam laukos 
[minūtes]

Rīga

15 min
(75%-

80% gadījumos)

2004.gadā operatīvajam medicīniskajam 
transportlīdzeklim vidēji nepieciešamais 
laiks, lai nokļūtu līdz pacientam laukos bija 
25 minūtes 75% gadījumos. Sasniedzamā 
rādītāja vērtība tiek plānota, ņemot vērā, ka 
tiks izveidotas neatliekamās medicīniskās 
palīdzības jaunās brigādes, jaunie punkti un 
vienotā vadības sistēma.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

3.2.1.pasākums „pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 
Noasfaltēto valsts 1.šķiras autoceļu 
kopgarums

Rīga Teritoriālo sa dalī-
jumu nav iespējams 
ierakstīt, jo autoceļu 

posmi vēl nav atlasīti. 
Viena km izmaksa 
lielā mērā atkarīga 

no apvidus tipa, 
esošās ceļa klātnes 

ģeometrijas un esošā 
ceļa stāvokļa. Katrā 
Latvijas reģionā ir 

atšķirīga būvmateriālu 
pieejamība, 

konkurences situācija. 
Šādu dalījumu varēs 
uztaisīt tikai pēc pro-
jektu apstiprināšanas.

Vidējā 1 km grants ceļa pārbūve ar asfalta segu
plānota 850000 Ls/km (cena ar PVN). Cenām 
pieaugot, izmaksas var palielināties.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 330 km
Rekonstruēto tranzītielu kopgarums Rīga Teritoriālo sadalījumu 

nav iespējams 
ierakstīt, jo projekti 
tiks atlasīti atklātas 

projektu iesniegumu 
atlases kārtībā.

2004.gadā viena km vidējās izmaksas bija 
aptuveni 1,02 milj. EUR. Aprēķinot izmaksu 
pieaugumu laika periodā līdz 2007.gadam, 
paredzams, ka 2013.gadā 1 km izmaksas būs 
aptuveni 3,2 milj. EUR.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 20 km
Apstiprināto satiksmes drošības 
uzlabošanas projektu skaits apdzīvotās 
vietās ārpus Rīgas

Rīga Teritoriālo sadalījumu 
nav iespējams 

ierakstīt, jo projekti 
tiks atlasīti atklātas 

projektu iesniegumu 
atlases kārtībā.

171,1 tūkst. EUR/vidējais uz projektu (2004.-
2006.programmēšanas perioda vidējās viena 
projekta izmaksas). Cenām pieaugot, izmaksas 
var palielināties.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 90
Realizēto satiksmes drošības 
uzlabošanas projektu skaits Rīgā

Rīga 1-10 Vidējās projektu izmaksas iepriekšējā 
programmēšanas periodā.Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 1-10
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Realizēto projektu skaits mazo ostu 
infrastruktūras uzlabošanā

Rīga Līdz 2,5 milj. EUR vienam projektam. 
Pamatojoties uz līdzvērtīgu infrastruktūras 
projektu (kuģu ceļu padziļināšanas; kopējo 
hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas, krasta 
nostiprināšanas) realizācijas vidējām 
izmaksām mazajās ostās laika periodā 1998. 
g. – 2007. g.

Vidzeme 2

Kurzeme 1

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā Līdz 3
Pilsētu skaits, kurās uzlabota tramvaju 
pasažieru pārvadājumu sistēma

Rīga Pilsētu skaits, kurās nepieciešams uzlabot 
esošo sabiedriskā transporta sistēmu (pilsētas 
elektrotransportu)

Vidzeme

Kurzeme 1

Zemgale

Latgale 1

kopā Latvijā 2
Laika ietaupījuma vērtība pasažieriem 
dēļ noasfaltēta 1. šķiras a/c

Rīga Teritoriālo sadalījumu 
nav iespējams 

ierakstīt, jo autoceļu 
posmi vēl nav atlasīti. 

Viena km izmaksa 
lielā mērā atkarīga 

no apvidus tipa, 
esošās ceļa klātnes 

ģeometrijas un esošā 
ceļa stāvokļa. Katrā 
Latvijas reģionā ir 

atšķirīga būvmateriālu 
pieejamība, 

konkurences situācija. 
Šādu dalījumu 
varēs uztaisīt 

tikai pēc projektu 
apstiprināšanas.

Pieņemot, ka braukšanas ātrums uz grantētiem 
ceļiem nepārsniedz 70 km/h dēļ to sliktā 
seguma (bedres un līkumots maršruts), pēc tā 
rekonstrukcijas un noasfaltēšanas sasniegs līdz 
90 km/h. Līdz ar to braukšanas ātrums vidēji 
palielināsies par 20 km/h.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 611 734 Eur/gadā
Rekonstruēto tranzītielu km skaits no 
kopējā tranzītielu skaita

Rīga Teritoriālo sadalījumu 
nav iespējams 

ierakstīt, jo projekti 
tiks atlasīti atklātas 

projektu iesniegumu 
atlases kārtībā.

Tranzītielu kopgarums apdzīvotās vietās ir 
ap 240 km, izņemot Rīgas pilsētu, kur nav 
paredzēta tranzītielu rekonstrukcija.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 8%
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Negadījumu skaita samazinājums 
apdzīvotās vietās ārpus Rīgas tajās 
vietās, kur negadījumu skaits ir 
identifi cēts

Rīga Teritoriālo sadalījumu 
nav iespējams 

ierakstīt, jo projekti 
tiks atlasīti atklātas 

projektu iesniegumu 
atlases kārtībā.

Konstatēts negadījumu skaita samazinājums 
tajās vietās, kur negadījumi ir iepriekš tikuši 
identifi cēti (reģistrēti) 

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā
Ceļu satiksmes negadījumos bojā 
gājušo skaita attiecības pret satiksmes 
intensitātes pieaugumu samazinājums 
Rīgā

Rīga Par 2% CSDD dati liecina, ka satiksmes negadījumos 
bojā gājušo skaits Rīgā 2005. - 2006. Rīgā 
palielinājās vidēji par 4% gadā. Tajā pašā laikā 
satiksmes intensitāte (mērot automašīnu 
plūsmu uz Rīgas tiltiem) pieaug par 4-6% 
gadā.
Dēļ pieaugošās satiksmes intensitātes var 
prognozēt absolūto satiksmes negadījumu 
indikatoru pieaugumu, tomēr piedāvātie 
pasākumi samazinās relatīvo rādītāju.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā par 2%

Kuģu ar kravnesību virs 5000 GT 
īpatsvars mazajā ostā

Rīga Pēc kuģu ceļu padziļināšanas plānots 
pakāpenisks kuģu virs 5000 T apstrādes 
pieaugums mazajās ostās. Dinamika analoga 
kuģu virs 3000 T apstrādes pieaugumam 
realizējot padziļināšanas projektus 1998. gadā 
Mērsraga ostā, 2002 gadā Salacgrīvas un 
Skultes ostā. 

Vidzeme 15%

Kurzeme 15%

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 15%
3.2.2.pasākums „ikt infrastruktūra un pakalpojumi” 

Izveidoti elektroniskie pakalpojumi 
(t.sk. publiski pieejamie elektroniskie 
pakalpojumi un publiskās pārvaldes 
elektroniskie pakalpojumi)

Rīga 70*

Vidzeme 70*

Kurzeme 70*

Zemgale 70*

Latgale 70*

kopā Latvijā 150

* 10 elektroniskie 
pakalpojumi izveidoti 
reģiona ietvaros, 20 

visas Latvijas ietvaros

Iegādātas IKT vienības izglītības 
iestādēs

Rīga 7132

Vidzeme 1983

Kurzeme 2406

Zemgale 2152

Latgale 2210

kopā Latvijā 15883
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Jaunizveidoto publisko interneta 
pieejas punktu skaits 

Rīga 77 Aktivitātes ietvaros plānots izveidot 400 
publiskos interneta pieejas punktus. Viena 
punkta izmaksas ietver publiskā interneta 
pieejas punkta izveidi, nepieciešamo IT 
risinājumu nodrošināšanu, pielāgošanu 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī 
uzturēšanas izmaksas. 

Vidzeme 77

Kurzeme 81

Zemgale 84

Latgale 81

kopā Latvijā 400
Interneta lietotāju īpatsvars uz 100 
iedzīvotājiem

Rīga 90

Vidzeme 60

Kurzeme 60

Zemgale 60

Latgale 60

kopā Latvijā 75
Izveidots Valsts nozīmes elektronisko 
sakaru tīkls (112)

Rīga Izveidota vienota 
112 tehnoloģiskā 

platforma
Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā
Tiešās valsts pārvaldes iestādes, kurām 
nodrošināta datoru drošības incidentu 
reaģēšanas vienības pakalpojumi

Rīga 80%

Vidzeme 80%

Kurzeme 80%

Zemgale 80%

Latgale 80%

kopā Latvijā 80%
Elektronisko pakalpojumu lietotāju 
īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem

Rīga 35 Lietotāju skaitu ietekmē interneta lietotāju 
skaita pieaugums un pakalpojumu pieejamība.
2004.gadā orientējošs skaitlis , jo pēc 2005.
gada pētījuma datiem bija 25.3% interneta 
lietotāju no kuriem 1/3 izmantojusi vismaz 1 
pakalpojumu

Vidzeme 35

Kurzeme 35

Zemgale 35

Latgale 35

kopā Latvijā 35
Mājsaimniecības ar platjoslas 
pieslēgumu internetam

Rīga 85%

Vidzeme 55%

Kurzeme 55%

Zemgale 55%

Latgale 55%

kopā Latvijā 75%
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Operatīvie dienesti nodrošināti ar balss 
un datu pārraidi ārkārtas gadījumos

Rīga 100%

Vidzeme 100%

Kurzeme 100%

Zemgale 100%

Latgale 100%

kopā Latvijā 100%
Publisko iestāžu informācijas sistēmām 
nodarītie kaitējumi no „ārpuses”

Rīga 20%

Vidzeme 20%

Kurzeme 20%

Zemgale 20%

Latgale 20%

kopā Latvijā 20%
3.4.1.pasākums „vide” 

Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti 
ūdenssaimniecības projekti

Rīga 31 220

Vidzeme 25 721

Kurzeme 21 786

Zemgale 33 194

Latgale 28 079

kopā Latvijā 140 000
Izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 
teritoriju iezīmēšanai dabā

Rīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 18 000
Antropogēno slodzi samazinošo 
infrastruktūras projektu skaits Natura 
2000 teritorijās

Rīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 50
Optimālu uzturēšanas apstākļu 
nodrošināšana augu un dzīvnieku 
kolekcijām, kolekciju skaits

Rīga 5

Vidzeme 0

Kurzeme 0

Zemgale 0

Latgale 0

kopā Latvijā 5
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta 
no vēsturiskā piesārņojuma, ha

Rīga 4,5

Vidzeme 0

Kurzeme 43,0

Zemgale 2,5

Latgale 0

kopā Latvijā 50
Plūdu apdraudēto teritoriju risku 
samazināšanas projekti, skaits

Rīga 0

Vidzeme 0

Kurzeme 0

Zemgale 5

Latgale 0

kopā Latvijā 5
Rekonstruētie hidrotehnisko būvju 
kompleksi, skaits

Rīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 5
Īstenotās ES direktīvas ūdeņu un gaisa 
stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, skaits

Rīga Jānodrošina četru ES direktīvu prasību pilnīga 
izpilde vides stāvokļa kontrolei un uzraudzībai 
(monitorings). 2004. gadā tika īstenotas 
tajā brīdī spēkā esošo ES direktīvu prasības, 
nodrošinot daļēju kontroli un uzraudzību

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 4
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti 
normatīvo aktu prasībām atbilstoši 
notekūdeņu apsaimniekošanas 
pakalpojumi, % 

Rīga 3,3 2004. g. norādīts iedz. īpatsvars attiecībā uz 
visu Latviju, t.sk. aglomerācijās ar CE>2000; 
2009., 2013. g. norādīts kādu palielinājumu 
sasniegs ar ERAF fi nansējumu. 2009.g. -1,5%, 
2013.g. – 6%

Vidzeme 2,7

Kurzeme 2,3

Zemgale 3,5

Latgale 3,3

kopā Latvijā 15,0%
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti 
normatīvo aktu prasībām atbilstoši 
dzeramā ūdens apsaimniekošanas 
pakalpojumi, %

Rīga 11,0

Vidzeme 9,0

Kurzeme 7,5

Zemgale 11,5

Latgale 11,0

kopā Latvijā 50,0%



100 Sagatavoja ES fondu vadošā iestāde – 
Finanšu ministrija

Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam 

rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Natura 2000 teritorijas, uz kurām 
vērsti antropogēno slodzi samazinošie 
projekti, skaits 

Rīga Natura 2000 teritoriju skaits, kur atbilstoši 
izdalītajam indikatīvajam fi nansējumam varēs 
izveidot infrastruktūru.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 35
Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti 
plūdu samazināšanas projekti, skaits

Rīga 29 900

Vidzeme 0

Kurzeme 0

Zemgale 35 100

Latgale 0

kopā Latvijā 65 000
3.4.2.pasākums „tūrisms” 

Kultūras tūrisma produktu skaits valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļos

Rīga 3 Atbalstīto projektu skaits proporcionāli 
piešķirtajam ES līdzfi nansējumam.Vidzeme 3

Kurzeme 3

Zemgale 3

Latgale 3

kopā Latvijā 15
Nacionālas nozīmes kultūras, aktīvā, 
veselības un rekreatīvā tūrisma 
produktu skaits

Rīga 4 Apakšaktivitātē pieejamais kopējais 
fi nansējuma apjoms /vidējais fi nansējums 
vienam projektam 

Vidzeme 4

Kurzeme 4

Zemgale 4

Latgale 4

kopā Latvijā 20
Izveidoti jauni, labiekārtoti veloceliņi 
(km)

Rīga 14 Tiks izveidoti veloceliņi pašvaldību teritorijās. 
Veloceliņu garums iegūts, ņemot vērā 
apakšaktivitātē pieejamo fi nansējumu un viena 
km veloceliņa izbūves izmaksas.

Vidzeme 7

Kurzeme 14

Zemgale 7

Latgale 7

kopā Latvijā 49km
Īstenoti tūrisma informācijas sistēmas 
attīstības projekti

Rīga Atbalstāmās investīcijas ir vērstas uz vienotas 
tūrisma informācijas sistēmas attīstību.Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 1
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Nakšņojošo tūristu skaits pašvaldībās 
– potenciālajās projektu realizācijas 
vietās - pilsētbūvniecības pieminekļu 
teritorijās

Rīga 757 836 Potenciālais nakšņojošo tūristu skaita 
pieaugums – 10% apmērā, projekta 
īstenošanas gadā, 3% - pēc projekta 
īstenošanas katru gadu   

Vidzeme 15 526

Kurzeme 88 725

Zemgale 22 363

Latgale 27 222

kopā Latvijā 911 672
Izstrādātie tūrisma maršruti valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu 
teritorijās

Rīga 3 Atbilstoši atbalstīto projektu skaitam 

Vidzeme 3

Kurzeme 3

Zemgale 3

Latgale 3

kopā Latvijā 15
3.4.3.pasākums „kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” 

Izveidoto daudzfunkcionālo kultūras 
centru skaits

Rīga 0 Atbalstīto projektu skaits proporcionāls 
piešķirtajam ES un nacionālajam 
līdzfi nansējumam. 

Vidzeme 1

Kurzeme 2

Zemgale 0

Latgale 1

kopā Latvijā 4
Atjaunoto un saglabāto
kultūras mantojuma
objektu skaits

Rīga 2 Atbalstīto projektu skaits proporcionāls 
piešķirtajam ES un nacionālajam 
līdzfi nansējumam

Vidzeme 2

Kurzeme 2

Zemgale 2

Latgale 2

kopā Latvijā 10
Privātīpašumā esošo atjaunoto un 
saglabāto kultūras mantojuma objektu 
skaits

Rīga 1 Atbalstīto projektu skaits proporcionāls 
piešķirtajam ES un privātajam 
līdzfi nansējumam

Vidzeme 1

Kurzeme 1

Zemgale 1

Latgale 1

kopā Latvijā 5
Kultūras pieminekļu īpatsvars, kuru 
tehniskais stāvoklis var tikt vērtēts kā 
labs vai apmierinošs

Rīga 16% Šobrīd kultūras pieminekļu tehniskais 
stāvoklis tikai 18% ir vērtējams kā labs, 45% 
- apmierinošs, 32% - slikts, 4% - avārijas 
stāvoklī un 1% objektu ir daļēji vai pilnīgi 
gājuši bojā, bet tikai 27% pieminekļos pēdējo 
piecpadsmit gadu laikā veikti remontdarbi.

Vidzeme 16%

Kurzeme 11%

Zemgale 11%

Latgale 16%

kopā Latvijā 70%
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Kultūras pakalpojumu pieprasījums Rīga 25% Piesaistītās investīcijas veidotu vidēji 30 % 
apmeklējuma pieaugumu periodā. Prognoze 
veikta, pamatojoties uz novērojumu, ka 
pirmajos gados pēc kultūras infrastruktūras 
sakārtošanas ievērojami pieaug pieprasījums 
pēc tajā sniegtajiem pakalpojumiem. Ilgākā 
laika periodā šis pieprasījums stabilizējas. 3-5 
gadus pēc investīcijām infrastruktūrā kultūras 
institūcijās tiek sasniegts apmeklējumu skaita 
un pašieņēmumu pieaugums līdz pat 70% 
gadā.

Vidzeme 20%

Kurzeme 22%

Zemgale 17%

Latgale 16%

kopā Latvijā 2,47 milj. 
apmeklējumu

3.4.4.pasākums „mājokļu energoefektivitāte” 

Ieviesti energoefektivitātes pasākumi 
daudzdzīvokļu mājās

Rīga 43 Tiek pieņemts, ka 2/3 no mājām ņems kredītu 
līdz 142,3 tūkst.EUR, bet 1/3 būs lielākas ēkas 
ar kredīta apjomu līdz 313 tūkst.EUR.

Vidzeme 19

Kurzeme 20

Zemgale 16

Latgale 22

kopā Latvijā 120
Izveidotas energoefektīvas sociālās 
mājas

Rīga 26 Maksimālais atbalsts vienai sociālajai mājai 
199,2 tūkst. EUR. Tiek pieņemts, ka visas 
sociālās mājas nepieteiksies uz maksimālo 
atbalsta apjomu.

Vidzeme 12

Kurzeme 12

Zemgale 11

Latgale 12

kopā Latvijā 73
Siltumenerģijas patēriņa samazinājums 
atbalstītajās daudzdzīvokļu mājās

Rīga 15% Patērētās siltumenerģijas apjoms saskaņā ar 
uzskaites datiem mājas ievadā (pirms un pēc 
pasākuma veikšanas).

Vidzeme 15%

Kurzeme 15%

Zemgale 15%

Latgale 15%

kopā Latvijā 15% no
 fi ksētā 

siltumenerģijas 
patēriņa pirms 

pasākumu 
veikšanas

Siltumenerģijas patēriņa samazinājums 
atbalstītajās sociālajās mājās (MWh 
gadā)

Rīga 2% Katrai sociālajai mājai jāīsteno vismaz divi ēkas 
energoaudita pārskatā norādītie pasākumiVidzeme 2%

Kurzeme 2%

Zemgale 2%

Latgale 2%

kopā Latvijā 2%
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

3.6.1.pasākums „kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” 

Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides 
atjaunošanu un/vai revitalizāciju, 
nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību 
un uzlabojot to pievilcību

Rīga 13 Aprēķini veikti pamatojoties uz pilsētu aptauju 
darbības programmas papildinājuma izstrādes 
procesā un ir provizoriski, jo projektu skaits 
tiks noteikts balstoties uz pašvaldību integrēto 
attīstības programmu investīciju plāniem, kuri 
šobrīd ir izstrādes stadijās.

Vidzeme 4

Kurzeme 4

Zemgale 5

Latgale 1

kopā Latvijā 27
Projektu skaits, kas veicina pilsētu 
konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē 
uzņēmējdarbības un tehnoloģiju 
attīstību

Rīga 7 Aprēķini veikti pamatojoties uz pilsētu aptauju 
darbības programmas papildinājuma izstrādes 
procesā un ir provizoriski, jo projektu skaits 
tiks noteikts balstoties uz pašvaldību integrēto 
attīstības programmu investīciju plāniem, kuri 
šobrīd ir izstrādes stadijās.

Vidzeme 3

Kurzeme 4

Zemgale 2

Latgale -

kopā Latvijā 16
Projektu skaits, kas sekmē kopienas 
attīstību, uzlabojot pakalpojumu 
pieejamību, nodrošinot vienādas 
tiesības visām iedzīvotāju grupām

Rīga 9 Aprēķini veikti pamatojoties uz pilsētu aptauju 
darbības programmas papildinājuma izstrādes 
procesā un ir provizoriski, jo projektu skaits 
tiks noteikts balstoties uz pašvaldību integrēto 
attīstības programmu investīciju plāniem, kuri 
šobrīd ir izstrādes stadijās.

Vidzeme 5

Kurzeme 3

Zemgale 3

Latgale -

kopā Latvijā 20
Teritorijas attīstības indeksa7 ranga 
pieaugums

Rīga Teritorijas attīstības 
indeksa palielināšanās 

nacionālas nozīmes 
attīstības centros 

par 3 rangiem, bet 
reģionālas nozīmes 

attīstības centros par 5 
rangiem

Teritorijas attīstības indeksa ranga plānotais 
pieaugums rēķināts, ņemot vērā, ka aktivitāšu 
ietvaros īstenojamie projekti vērsti uz bezdarba 
līmeņa samazināšanu, iedzīvotāju ienākuma 
nodokļu apmēra uz vienu iedzīvotāju 
palielināšanu, kā arī ņemot vērā pilsētu 
pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņām.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā

7  Teritorijas attīstības indekss – sintētisks rādītājs, kas apkopo atsevišķu teritoriju grupu rādītājus un raksturo teritorijas attīstības līmeni.
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kohēzijas fonda galvenie vēstījumi 

vides, transporta un enerģētikas pasākumiem 2007. – 2015.gadā Latvijai ir pieejami 1,5 
(1 539 776) miljardi eiro kohēzijas fonda fi nansējuma (34% jeb 1/3 no kopējā 4.5 miljardu eiro ES fondu 
fi nansējuma).

Kohēzijas fonda līdzekļi tiek ieguldīti transporta, vides un enerģētikas nozares attīstības pasākumos. Transporta 
nozarē tiek atbalstīta trans–Eiropas transporta tīkla (tEn-t) attīstība, kā arī pastāvīga un stabila 
transporta attīstība Latvijā. Trans-Eiropas transporta tīkls ir Eiropas mēroga transporta tīkls, kas uzlabo piekļuvi 
attāliem Eiropas Savienības valstu rajoniem un veido globālu transporta sistēmu. Vides nozarē Kohēzijas fonds atbalsta 
liela mēroga vides infrastruktūras izveides un uzlabošanas projektus, kā arī sniedz ieguldījumu 
energoefektivitātes uzlabošanā un atjaunojamās enerģijas ražošanā un izmantošanā.

transporta nozarē kohēzijas fonds palīdz sasniegt šādus mērķus:
• Izveidot kvalitatīvu, drošu un kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrētu autotransporta infrastruktūru;
•  Attīstīt kvalitatīvu, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrētu dzelzceļa transporta infrastruktūru, palielinot 

Austrumu – Rietumu koridora caurlaides spējas un samazinot vilcienu kustības ātruma un citu tehniskās 
ekspluatācijas ierobežojumu daudzumu;

• Uzsākt Baltijas valstu savienošanu ar Centrāleiropu ar efektīvu dzelzceļa sistēmu;
•  Palielināt ostu caurlaides spēju un drošības līmeni, kā arī veicināt ostu attīstību un nodrošināt funkcionalitāti;
• Panākt drošu, efektīvu un augošam pārvadājumu apjomam atbilstošu gaisa transporta infrastruktūru;
•  Nodrošināt komfortablu un drošu satiksmi pilsētu ielās, pilnveidot pilsētu infrastruktūras sasaisti ar TEN-T8 un Via 

Baltica;
•  Modernizēt Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmu, paaugstināt pasažieru pārvadājumu 

kvalitāti un efektivitāti;
•  Attīstīt Rīgas un Pierīgas sabiedriskā transporta sistēmu, izstrādājot Rīgas pilsētas un reģiona mobilitātes plānu.

Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstības un pastāvīgas transporta uzlabošanas pasākumu īstenošanai
Latvijā ir pieejami Kohēzijas fonda līdzekļi 518,98 miljonu LvL (741,4 miljonu eiro) apmērā.

vides nozarē kohēzijas fonds palīdz sasniegt šādus mērķus:
•  Uzlabot ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāti un paplašināt pakalpojumu pieejamību, 

nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un sekmējot ūdens resursu un energoresursu 
racionālu izmantošanu;

•  Samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada atkritumi un vides aizsardzības prasībām neatbilstošās izgāztuves;
•  Izveidot stabilu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, nodrošinot atkritumu glabāšanu un apstrādi cilvēku veselībai 

un videi drošā veidā, un nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību pilsētās 100% 
un lauku teritorijās 80% iedzīvotāju;

•  Atbalstīt dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūras attīstību, līdz ar to veicinot materiālu otrreizēju izmantošanu.

8   Eiropas mēroga transporta tīkls, kas uzlabo piekļuvi attāliem Eiropas Savienības valstu rajoniem un veido globālu transporta sistēmu
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Enerģētikas nozarē kohēzijas fonds palīdz sasniegt šādus mērķus:
•  Būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales 

sistēmās un sekmēt importēto fosilo kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamajiem vai cita veida vietējiem 
kurināmajiem;

•  Paaugstināt elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas apjomus no atjaunojamajiem energoresursiem, tādējādi 
mazinot Latvijas atkarību no primāro enerģijas resursu importa;

•  Paaugstināt elektroenerģijas ražošanas apjomus no vēja resursiem, dažādot primāro enerģijas resursu piegādes un 
paaugstināt elektroenerģijas pašnodrošinājumu;

•  Īstenot Daugavas HES kaskādes aizsprostu drošības paaugstināšanas projektu, tādējādi būtiski samazināt aizsprostu 
pārrāvuma riskus un iespējamos neatgriezeniskos zaudējumus, kas varētu tikt nodarīti cilvēkiem, apkārtējai videi 
un infrastruktūrai.

vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšanas pasākumiem ir pieejami 606,4 
miljoni eiro Kohēzijas fonda līdzfi nansējuma.

Seko Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentos noteiktie Kohēzijas fonda ietvaros sasniedzamie rādītāji 
(rezultāti), kas izmantojami specifi sku vēstījumu konkrētām mērķauditorijām veidošanai.

kohēzijas fonda ietvaros sasniedzamie rādītāji

rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

transporta nozarē 
Izbūvētā un rekonstruētā TEN autoceļa 
kopgarums

Rīga 23,7 km 3,8 milj.EUR/viena km vidējā cena

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale 32,7 km 

kopā Latvijā 56,4 km
Izbūvētā TEN dzelzceļa kopgarums Rīga 1,35 milj. EUR/viena km vidējā cena

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale 52 km

kopā Latvijā 52 km
Ostu skaits, kurās veiktas investīcijas 
pieejamības un hidrotehnisko būvju 
uzlabošanā

Rīga 1 TEN-T tīkla ostu skaits

Vidzeme

Kurzeme 2

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 3
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

transporta nozarē 
Lidostu skaits, kurās veikta infrastruktūras 
izbūve un/vai rekonstrukcija

Rīga 1 TEN-T tīkla lidostu skaits

Vidzeme

Kurzeme 2

Zemgale

Latgale 1

kopā Latvijā 4
Laika ietaupījuma vērtība pasažieriem dēļ 
izbūvēta un rekonstruēta TEN autoceļa

Rīga  7,05 milj. 
EUR/gadā

Projekts „Ludza – Terehova” - Būvniecība 
jaunā trasē, kur laika ietaupījums rodas sakarā 
ar to, ka nav jāšķērso dzelzceļš un km skaita 
samazināšanos. Esošajā trasē braukšanas ātrums 
sakarā ar neatbilstošām plāna un garenprofi la 
līknēm un seguma stāvokli ir vidēji 20 km/h 
mazāks, nekā jaunajā trasē.
Projekts „
Tīnūži – Koknese” -  Esošajā trasē braukšanas 
ātrums sakarā ar neatbilstošām plāna un 
garenprofi la līknēm un seguma stāvokli ir vidēji 20 
km/h mazāks, nekā jaunajā trasē, kura pēc izbūves 
būs ātrsatiksmes autoceļš.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale 3,25 milj. 
EUR/gadā

kopā Latvijā 10,3 milj. 
Eur/
gadā

Dzelzceļa posma Rīga - Krustpils (t.sk., 
Skrīveri-Krustpils iecirknis) caurlaides spēja

Rīga 2004.gadā dzelzceļa posmā Rīga -Krustpils (t.sk., 
Skrīveri-Krustpils iecirknis) caurlaides spēja ir 
28 milj. t gadā, 2009.gadā atbilstoši projekta 
īstenošanas plānam caurlaides spēja saglabājas 
iepriekšējā līmenī, 2013.gadā pēc projekta 
īstenošanas posma caurlaides spēja būs 55 milj. t 
gadā, t.i., praktiski bez ierobežojumiem.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale 55 miljoni 
tonnas 
gadā

kopā Latvijā 55 
miljoni 
tonnas 

gadā
Rīgas dzelzceļa mezgla staciju pārstrādes spēja Rīga 39,3 milj. t 

gadā
2004.gadā Rīgas dzelzceļa mezgla staciju 
pārstrādes spēja – 26,1 mil./tonnu, kas ierobežo 
krava plūsmu caur Rīgas dzelzceļa mezglu, 2009.
gadā situācija saglabāsies tāda pati (projektēšanas 
un būvniecības darbu sākums), 2013.gadā 
Rīgas dzelzceļa mezgla staciju pārstrādes spēja 
palielināta līdz 39,3 milj./tonnu.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 39,3 milj. 
t gadā
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

transporta nozarē 
Palielināta ostu caurlaides spēja Rīga Par 2%

Vidzeme

Kurzeme Par 5%

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā par 7%
Lidostas „Rīga” termināla jaudas palielinājums Rīga Par 25 % Apkalpotie pasažieri (prognoze)

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā par 25 %
Radīti priekšnoteikumi regulāro reisu 
uzsākšanai reģionālajās lidostās

Rīga Reģionālo lidostu skaits

Vidzeme

Kurzeme 2

Zemgale

Latgale 1

kopā Latvijā 3 reģ.
lidostas

 Līniju skaits, kurā veikta dz/c elektrovilcienu 
sistēmas modernizācija

Rīga 4 Latvijā ir tikai četri elektrifi cēti dzelzceļa maršruti

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 4
Izstrādāto Pierīgas mobilitātes ģenerālplānu 
skaits

Rīga 1

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 1
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

transporta nozarē 
Iegādāto trīsvagonu dīzeļvilcienu skaits Teritoriālais 

sadalījums nav 
nosakāms, jo 
dīzeļvilcieni 
kursēs 
atkarībā no 
nepieciešamības 
pēc pasažieru 
pārvadājumiem.

7

Apm. 3 milj. EUR viena trīsvagonu dīzeļvilciena 
izmaksas. Cenām pieaugot, izmaksas var 
palielināties.

Pārvadāto pasažieru skaits Rīgā un piepilsētā Rīga 35,789 
miljoni

Pārvadāto pasažieru skaita pieauguma prognoze

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 35,789 
miljoni

Vidējais elektrovilcienu vagonu parka vecums Rīga 24 gadi Piepilsētas elektrovilcienu parka raksturojums - 
2004.gadā vidējais vagonu parka vecums ir 23 
gadi, 2007.gadā – 26 gadi, 2009.gadā – 28 gadi, 
2013.gadā – 24 gadi.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 24 gadi
Vidējais dīzeļvilcienu vagonu parka vecums Rīga 15 gadi Dīzeļvilcienu parka raksturojums – 2004.gadā 

vidējais vagonu parka vecums ir 21 gads, 2007.
gadā – 24 gadi, 2009.gadā – 25 gadi, 2013.
gadā – 15 gadi

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

kopā Latvijā 15 gadi
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

vides nozarē
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti 
ūdenssaimniecības projekti, milj.

Rīga 0,99 Ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabo-šana 
plānota 88 aglomerācijās ar kopējo iedzīvotāju 
skaitu - 1,67 milj.

Vidzeme 0,12

Kurzeme 0,20

Zemgale 0,15

Latgale 0,21

kopā Latvijā 1,67 milj.
Rekultivēto normatīvo aktu prasībām 
neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits

Rīga 12 Plānots, ka ar KF atbalstu uz 2009.g. papildus tiks 
rekultivētas 30 izgāztuves, uz 2013.g. – kopā 85 
izgāztuves.

Vidzeme 46

Kurzeme 77

Zemgale 77

Latgale 49

kopā Latvijā 261
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti 
atkritumu apsaimniekošanas projekti, milj.

Rīga 1,03 Plānots, ka 100% pilsētu un 80% lauku 
iedzīvotāju būs pieejami kvalitatīvi atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumi.

Vidzeme 0,23 

Kurzeme 0,30

Zemgale 0,28 

Latgale 0,35 

kopā Latvijā 2,19 milj.
Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits Rīga 4120 Plānots, ka ar KF atbalstu uz 2009.g. papildus tiks 

ierīkoti 2880 punkti, uz 2013.g. - 7490 punkti.Vidzeme 917

Kurzeme 1163

Zemgale 1080

Latgale 1360

kopā Latvijā 8640
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti 
normatīvo aktu prasībām atbilstoši 
notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, 
% no Latvijas iedz.

Rīga 37,0% 2004. g. norādīts iedz. īpatsvars attiecībā uz 
visu Latviju, t.sk. apdzīvotās vietās ar iedz skaitu 
mazāku par 2000; 2009.g., 2013.g. norādīts, 
kādu palielinājumu sasniegs ar Kohēzijas fonda 
fi nansējumu.

Vidzeme 4,5%

Kurzeme 8,0%

Zemgale 5,0%

Latgale 7,5%

kopā Latvijā 62%
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti 
normatīvo aktu prasībām atbilstoši 
ūdensapgādes pakalpojumi, % no Latvijas 
iedz.

Rīga 40,5%

Vidzeme 4,5%

Kurzeme 7,5%

Zemgale 6,0%

Latgale 7,5%

kopā Latvijā 66%



110 Sagatavoja ES fondu vadošā iestāde – 
Finanšu ministrija

Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.- 2015.gadam 

rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Enerģētikas nozarē
Rekonstruētās siltumenerģijas ražošanas 
jaudas, MW.

Rīga 70 Kvantitatīvs īstenoto pasākumu apjoma 
novērtējums pamatojoties uz siltumavotu 
rekonstrukciju īpatnējām izmaksām.

Vidzeme 130

Kurzeme 70

Zemgale 100

Latgale 130

kopā Latvijā 500
Rekonstruētie siltumtīkli, km. Rīga 30 Kvantitatīvs īstenoto pasākumu apjoma 

novērtējums pamatojoties uz siltumtīklu 
īpatnējām rekonstrukciju izmaksām.

Vidzeme 40

Kurzeme 20

Zemgale 30

Latgale 40

kopā Latvijā 160

Uzstādītās atjaunojamos energoresursus 
izmantojošas koģenerācijas jaudas, MWel.

Rīga 4 Kvantitatīvs īstenoto pasākumu apjoma 
novērtējums pamatojoties uz īpatnējām izmaksām 
atjaunojamos energoresursus izmantojošu 
koģenerācijas elektrostaciju būvei.

Vidzeme 4

Kurzeme 4

Zemgale 0

Latgale 4

kopā Latvijā 16
Uzstādīto vēja elektrostaciju jauda, MW el Rīga 0 Kvantitatīvs īstenoto pasākumu apjoma 

novērtējums pamatojoties uz īpatnējām izmaksām 
vēja elektrostaciju būvei.

Vidzeme 1

Kurzeme 60

Zemgale 0

Latgale 0

kopā Latvijā 61
Izbūvēto plūdu pārgāžņu skaits Daugavas HES 
aizsprostos

Rīga 0 Pārgāzne ir jāizbūvē vienā konkrētā objektā:
Pļaviņu HES aizsprostāVidzeme 0

Kurzeme 0

Zemgale 1

Latgale 0

kopā Latvijā 1

rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

vides nozarē
Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras 
nodrošinājums

Rīga

vidēji 
1 punkts uz 

500 iedz.

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale
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rādītāji plānošanas 
reģions 2013.g. skaidrojums

Enerģētikas nozarē
Siltumenerģijas ražošanas efektivitāte 
rekonstruētajos siltumavotos.

Rīga 80-85% Bāze – vidējie rādītāji nolietotos siltumavotos.
Mērķis – ražošanas efektivitāte labākajos 
siltumavotos.

Vidzeme 80-85%

Kurzeme 80-85%

Zemgale 80-85%

Latgale 80-85%

kopā Latvijā 80%
Siltumenerģijas zudumi rekonstruētajos 
siltumtīklos.

Rīga 16-18% Bāze – vidējie rādītāji nolietotos siltumtīklos.
Mērķis – relatīvo zudumu rādītāji labi sakārtotos 
siltumtīklos.

Vidzeme 16-18%

Kurzeme 16-18%

Zemgale 16-18%

Latgale 16-18%

kopā Latvijā 16%
Ar atjaunojamiem energoresursu saražotās 
elektroenerģijas īpatsvars

Rīga 1% Uzstādītā jauda reizināta ar optimālo izmantošanas 
stundu skaitu gadā.Vidzeme 0,25%

Kurzeme 0,25%

Zemgale 0,5%

Latgale 0,5%

kopā Latvijā 2,5%
Iespējamie zaudējumi Daugavas HES dambju 
pārrāvuma gadījumā:

Iespējamie zaudējumi Daugavas HES dambju 
pārrāvuma gadījumā raksturo iespējamos 
zaudējumus plūdu gadījumā, neveicot un veicot 
paredzētos drošības paaugstināšanas pasākumus

Bojāgājušie cilvēki Rīga 8

Vidzeme 0

Kurzeme 0

Zemgale 0

Latgale 0

kopā Latvijā 8
Videi nodarītie zaudējumi, miljardi LVL Rīga 0,2

Vidzeme 0

Kurzeme 0

Zemgale 0

Latgale 0

kopā Latvijā 0,2
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