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I Vadlīniju mērķis 
 

1. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) horizontālo politiku 

uzraudzības sistēmas darbību, kā arī lai novērstu potenciālos riskus, ka par horizontālo 

politiku koordināciju atbildīgajām institūcijām horizontālo politiku ieviešanas uzraudzībā 

varētu būt atšķirīga pieeja, tādējādi mazinot  horizontālo politiku uzraudzības efektivitāti un 

tās rezultātus padarot dažādi interpretējamus, ES fondu  vadošā iestāde (turpmāk ─ vadošā 

iestāde) ir izstrādājusi vadlīnijas. 

2. Šo vadlīniju mērķis ir detalizētāk raksturot Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra  

noteikumos Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas 

kārtība”  noteikto horizontālo prioritāšu uzraudzības sistēmu, t.sk., precizējot atbildīgo un 

koordinējošo iestāžu veicamās darbības. ES fondu finansējuma saņēmēji vadlīnijas var 

izmantot vispārējas informācijas iegūšanai par horizontālo politiku ieviešanu un uzraudzības 

kārtību. 

 

II Normatīvie akti 

 

3. Vadlīnijas ir izstrādātas, pamatojoties uz šādiem normatīvajiem aktiem: 

3.1. Valsts stratēģiskais ietvardokuments (turpmāk ─ VSID), kas definē horizontālās 

prioritātes, apraksta to stratēģiskos mērķus, kā arī sasniedzamos horizontālo prioritāšu 

ietekmes rādītājus; 

3.2. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums, kas nosaka ES 

fondu vadības pamatprincipus un par horizontālo politiku koordināciju  atbildīgo institūciju 

noteikšanas kārtību;  

3.3. Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 

plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”, kurā noteiktas iestādes, kas 

atbildīgas par katras horizontālās prioritātes (turpmāk ─ HP) ieviešanas koordināciju; 

3.4. Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra  noteikumi Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu 

ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi), kas apraksta 

horizontālo prioritāšu ieviešanas uzraudzības un atskaitīšanās kārtību un saturu; 

3.5. Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra  noteikumi Nr. 140 „Kārtība, kādā vadošā 

iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā”, kas 

nosaka, ka veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, ir jāpārliecinās, ka projektu 

īstenošanā ņemtas vērā normatīvo aktu prasības Kopienas horizontālo politiku (t.sk. vides 

aizsardzības prasības un vienlīdzīgu iespēju pamatprincipi) jomās.  
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III Horizontālo prioritāšu ieviešanas uzraudzības darbības pamatprincipi 

4. Līdztekus plānošanas dokumentos noteiktajiem ES fondu prioritārajiem mērķiem, uz kuru 

ieviešanu  tiešā veidā ir vērstas ES fondu investīcijas, VSID nosaka arī horizontālos mērķus 

jeb prioritātes, kas kopīgas visām darbības programmām un kuru sasniegšanu iespēju robežās 

jāsekmē visu prioritāro virzienu ietvaros.  

5. VSID nosaka sešas HP, kuru attiecināmība uz darbības programmu  (turpmāk ─ DP) 

pasākumiem/ aktivitātēm/ apakšaktivitātēm atspoguļota vadlīniju 1.pielikumā
1
 un kuras sīkāk 

aprakstītas V-IX nodaļā.  

6. VSID izvirzītās HP ir saistītas, bet nav vienādojamas ar Eiropas Kopienas horizontālajām 

politikām un normatīvo aktu prasībām dzimumu līdztiesības un  dabas aizsardzības jomā. Šo 

prasību ievērošanu projektu īstenošanā sīkāk apraksta vadošās iestādes  metodika par 

pārbaudēm projektu īstenošanas vietā.   

7. HP ieviešanā iesaistītās puses ir: 

      7.1. ES fondu finansējuma saņēmēji; 

7.2. atbildīgās iestādes; 

7.3. par horizontālo politiku  koordināciju atbildīgās  institūcijas (turpmāk ─ 

koordinējošās iestādes); 

7.4. vadošā iestāde. 

8. HP ieviešanas uzraudzībā iespēju robežās izmanto ES SF KF vadības informācijas sistēmā 

(turpmāk  ─  VIS)  pieejamos datus.  

9. Lai sniegtu atbalstu vadlīniju 7.punktā minētajām HP īstenošanā iesaistītajām pusēm, ir 

izveidota HP ieviešanas uzraudzības sistēma, kas aprakstīta šajās vadlīnijās.   

10. HP ieviešanas uzraudzībā izmanto arī „ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās 

iestādes metodiku pārbaužu veikšanai projektu īstenošanas vietās 2007.-2013.gada plānošanas 

periodam” un vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu ES finansētajos projektos, kuras 

nosaka finanšu korekcijas piemērošanas vispārējos principus, tostarp tās piemērošanu 

gadījumos, kad projektu iesniegumu vērtēšanas procesā par darbībām HP jomās ir piešķirti 

papildu punkti, bet projekta īstenošanas laikā ietekme uz HP nav sasniegta.  

 

IV Iesaistīto pušu  atbildības jomas, pienākumi un tiesības 

11. Atbildīgās iestādes, kas atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošina  attiecīgās ES 

fondu aktivitātes projektu īstenošanu, uzraudzību un kontroli: 

11.1. izstrādājot normatīvos aktus un metodiskos materiālus, kā arī slēdzot līgumus par 

projektu ieviešanu, nodrošina, lai to pārziņā esošajās aktivitātēs, kuras ir vērstas uz 

                                                 
1
 Vadlīniju 1.pielikums ir papildināts ar aili „Komentāri”, kura paredzēta papildinošām/skaidrojošām piezīmēm, 

t.sk., par izmaiņām, tendencēm, specifiku utt. atsevišķās aktivitātēs/apakšaktivitātēs, ko rekomendāciju līmenī 

iestādes var ņemt vērā procesu analīzē. 
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horizontālo principu ieviešanu, tiktu pilnvērtīgi iestrādāti un projektu īstenošanā tiktu ņemti 

vērā horizontālie apsvērumi (saskaņā ar vadlīniju 1.pielikumā iekļauto informāciju). Ja 

attiecināms, šo pienākumu var deleģēt sadarbības iestādei; 

11.2. balstoties uz projektu iesniegumos un projektu progresa pārskatos sniegtajiem datiem, 

apkopo datus par HP ieviešanu projektu un aktivitāšu līmenī; 

11.3. reizi gadā līdz 20.februārim iesniedz koordinējošām iestādēm ziņojumu par HP 

īstenošanu ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros, apkopojot informāciju par 

projektos iesaistītajām mērķa grupām un horizontālo politiku īstenošanu projektu atlasē un 

ieviešanā. 

12. Koordinējošās iestādes: 

12.1. sagatavo atzinumus par ES fondu plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, kas 

skar konkrētās HP ieviešanu (saskaņā ar vadlīniju 1.pielikumā iekļauto informāciju attiecībā 

uz ES fondu līdzfinansētajām aktivitātēm/apakšaktivitātēm un to ietekmi uz horizontālo 

principu ievērošanu); 

12.2. izstrādā kvantificējamu un savstarpēji salīdzināmu uzraudzības datu kopumu par 

attiecīgo horizontālo politiku ieviešanu, nosakot attiecīgus rezultatīvos rādītājus iekļaušanai  

projektu atskaitēs un atbildīgās iestādes ziņojumā par horizontālo politiku īstenošanu ES 

fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros; kā arī sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm 

nosaka HP netiešās ietekmes atspoguļojuma un analīzes aspektus katram pasākumam/ 

aktivitātei saskaņā ar plānošanas dokumentos noteikto (atbilstoši vadlīniju 1.pielikumā 

iekļautajai informācijai); 

12.3. izstrādā metodiku horizontālās prioritātes ieviešanai projektu vērtēšanas kritēriju 

izstrādē; 

12.4. sniedz metodisko un konsultatīvo atbalstu pārējām ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām un ES fondu projektu iesniedzējiem un īstenotājiem  saistībā ar attiecīgās 

horizontālās prioritātes ieviešanu konkrētajās ES fondu atbalsta jomās;  

12.5. reizi gadā līdz 20.martam iesniedz vadošajā iestādē ziņojumu ar analīzi par ES fondu 

ieguldījumu attiecīgo HP mērķu sasniegšanā un sasniegtajiem horizontālajiem rādītājiem 

iepriekšējā gadā, kas balstīta uz atbildīgo iestāžu ziņojumu par horizontālo politiku īstenošanu 

ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros struktūru un tajos iekļauto 

informāciju, to grupējot šādi:  

12.5.1. informācija par to, ko veikusi institūcija HP ieviešanas un uzraudzības nodrošināšanā 

(aprakstot izstrādātās vadlīnijas un citus skaidrojošos materiālus, novadītos seminārus un 

sanāksmes u.tml.); 

12.5.2. progress, kas sasniegts HP īstenošanā attiecībā uz detalizētajiem rādītājiem, kas 

definēti HP ieviešanas uzraudzībai ES fondu aktivitāšu īstenošanā. Informāciju par šiem 

rādītājiem koordinējošās iestādes iegūst no atbildīgo iestāžu ziņojumiem par HP īstenošanu šo 

iestāžu pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros; 
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12.5.3. detalizēta kvalitatīva analīze par šī ES fondu aktivitāšu ietvaros sasniegto detalizēto 

HP rādītāju progresu kontekstā ar HP mērķiem;  

12.5.4. VSID noteikto HP ietekmes rādītāju progress un šī progresa analīze; 

12.5.5. pārskats par labās prakses piemēriem saistībā ar HP ieviešanu. 

 

13.Horizontālo politiku koordināciju ES fondu ieviešanā veic šādas iestādes: 

13.1. Labklājības ministrija par prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas”; 

13.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par  prioritātēm „Ilgtspējīga 

attīstība”, „Teritorijas līdzsvarota  attīstība”, „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” un 

„Informācijas sabiedrība”; 

13.3. Finanšu ministrija par prioritāti „Makroekonomiskā stabilitāte”.  

14. Vadošā iestāde ir atbildīga par ES fondu plānošanas dokumentu īstenošanu un 

īstenošanas uzraudzību, tātad atbild arī par kopējo HP ieviešanu un mērķu sasniegšanu 

atbilstoši VSID noteiktajam, tai skaitā: 

14.1. izstrādā kopējo HP ieviešanas sistēmu un vispārējos HP īstenošanas principus; 

14.2. koordinē un uzrauga HP īstenošanā iesaistīto iestāžu darbu;   

14.3. analizē koordinējošo iestāžu sagatavotos ikgadējos ziņojumus par HP ieviešanu un 

sadarbībā ar koordinējošajām iestādēm lemj par nepieciešamajiem uzlabojumiem prioritāšu 

īstenošanā;  

14.4. balstoties uz koordinējošo iestāžu iesniegtajiem ziņojumiem, saskaņā ar Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 67.pantu, nodrošina apkopojošas informācijas  par horizontālo 

politiku ieviešanu sagatavošanu un iekļaušanu gada ziņojumā Eiropas Komisijai. 

 

V  Horizontālo prioritāšu „Teritorijas līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā 

konkurētspēja” apraksts  

15. HP „Teritorijas līdzsvarota attīstība” (turpmāk ─ TLA)  mērķis ir nodrošināt sociālās un 

ekonomiskās attīstības līmeņu un tempu sabalansēšanu atsevišķās valsts teritorijās (t.sk. 

plānošanas reģionos, konkrētās pašvaldībās), efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus 

(dabas, cilvēkresursus, kultūras u.c.) izaugsmes sekmēšanai un nodrošinot iedzīvotājiem 

kvalitatīvus dzīves apstākļus un izaugsmes priekšnosacījumus neatkarīgi no to piederības 

konkrētai teritorijai.  

16. HP „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” (turpmāk ─ RSK)  mērķis ir nodrošināt Rīgas kā 

ekonomisko aktivitāšu jeb darījumu, transporta un komunikāciju, inovāciju un jaunu zināšanu 

radīšanas, kā arī kultūras centra izaugsmi un atpazīstamību starptautiskā mērogā, izmantojot 

tajā pieejamos resursus un izaugsmes potenciālu, vienlaikus radot priekšnosacījumus valsts 

kopējai atpazīstamībai un izaugsmei starptautiskā vidē.  

17.Uzraudzības parametri  ES fonda finansējuma saņēmējiem 
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17.1. Projekta īstenotājam (finansējuma saņēmējam) jāsniedz informācija atbildīgajai iestādei 

vai sadarbības iestādei par šādu rādītāju (ja kāds no rādītājiem ir saistošs projektam) vērtībām 

uz projekta uzsākšanas brīdi un pēc projekta īstenošanas vai uz pārskata sniegšanas brīdi: 

17.1.1.radītās pastāvīgās darba vietas (skaits); 

17.1.2. saglabātās pastāvīgās darba vietas; 

17.1.3.darba vietas, kurās pilnveidota kvalifikācija (skaits); 

17.1.4. darbinieku atalgojuma izmaiņas, salīdzinot ar stāvokli pirms projekta īstenošanas 

(latos); 

17.1.5. apgrozījuma izmaiņas ES fondu atbalsta saņēmējiem, salīdzinot ar stāvokli pirms 

projekta īstenošanas (latos); 

17.1.6. nefinanšu investīciju
2
 izmaiņas, salīdzinot ar stāvokli pirms projekta īstenošanas 

(latos);  

17.1.7. izdevumu izmaiņas publisko
3
 un sabiedrisko

4
 pakalpojumu sniegšanai, salīdzinot ar 

stāvokli pirms projekta īstenošanas (latos); 

17.1.8. klientu skaita izmaiņas publiskajos un sabiedriskajos pakalpojumos, salīdzinot ar 

stāvokli pirms projekta īstenošanas (skaits). 

17.2. Atsevišķos gadījumos (piem., ja projekta ietvaros tiek paredzēti teritoriju līdzsvarotu 

attīstību veicinoši instrumenti) HP ieviešanas uzraudzība projektu līmenī tiek nodrošināta, 

izvērtējot MK noteikumu 1.pielikuma „Progresa pārskats par Eiropas Savienības fondu 

līdzfinansētā projekta ieviešanu” 3.punktā „Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji” sniegto 

informāciju par iznākuma un rezultāta rādītāju vērtībām reģionu iedalījumā. 

18. Uzraudzības parametri  ES fondu atbildīgajai iestādei 

18.1. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par iesniedzamās informācijas saturu MK noteikumu 

5.pielikuma „Atbildīgās iestādes ziņojums par horizontālo prioritāšu  īstenošanu Eiropas 

Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros” 1.sadaļas „Horizontālo 

prioritāšu „TLA” un „RSK” ieviešana” aizpildīšanā, atbildīgajām  iestādēm ir jāievēro šādi 

nosacījumi: 

18.1.1. jāsniedz norāde, uz kādu HP ─ TLA un/vai RSK – aktivitāte / apakšaktivitāte ir vērsta; 

                                                 
2
 Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi, dzīvojamās ēkas, citas būves un celtnes, ilggadīgie stādījumi, 

tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs, kā arī pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigto būvobjektu un kapitālā remonta izmaksas. 

3
 Pakalpojumi, izņemot sabiedriskos pakalpojumus,. ko iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniedz publiskais un 

nevalstiskais sektors. 

4
 Pakalpojumi, kuru sniegšanu regulē likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un nozaru speciālie 

normatīvie akti. 
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18.1.2. jānorāda un jāapraksta darbības programmā, darbības programmas papildinājumā un 

MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktos principus HP ieviešanai, t.i.: 

18.1.2.1. specifiski projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (atbilstības vai kvalitātes 

vērtēšanas kritēriji); 

18.1.2.2. aktivitāte / apakšaktivitāte kopumā vērsta uz konkrētu teritoriju (piem., noteikta 

līmeņa attīstības centru, atsevišķu plānošanas reģionu u.c.) attīstību; 

18.1.2.3.projektu atlasē piemērota diferencēta Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma 

likme; 

18.1.2.4. finansējuma sadalē piemērota teritoriālā kvota; 

18.1.3. jāsniedz informācija par veiktajām darbībām HP īstenošanai (piem., semināru un 

apmācību organizēšana, informācijas ievietošana mājas lapā, metodiskais atbalsts projektu 

iesniedzējiem u.c.); 

18.1.4. jāsniedz vērtējums par HP principu ievērošanu un ietekmi uz darbības programmas 

papildinājumos noteikto uzraudzības rādītāju izpildi, t.sk. analizējot: 

18.1.4.1. vai un kādā veidā programmēšanas līmenī noteiktie HP ieviešanas principi ir 

izvērtēti aktivitāšu / apakšaktivitāšu ieviešanas nosacījumos, norādot iemeslus atbilstībai / 

neatbilstībai; 

18.1.4.2. vai un kādā veidā HP principi ir ietekmējuši darbības programmas papildinājumos 

noteikto uzraudzības rādītāju reģionālā iedalījumā izpildes progresu, norādot iemeslus rādītāju 

izpildei / neizpildei; 

18.1.5. jāapraksta labās prakses piemēri atbalsta aktivitāšu / apakšaktivitāšu plānošanā, kā arī 

projektu sagatavošanā un īstenošanā. Par vienu no labās prakses piemēriem ir uzskatāma 

pieeja, kas paredz nodrošināt saskaņu ar teritorijas attīstības programmā definētajām 

teritorijas attīstības prioritātēm un ņemt vērā teritorijas plānojumā noteiktās teritorijas 

izmantošanas iespējas). Kā pozitīvs piemērs šādas pieejas ievērošanai ir Eiropas Savienības 

fondu DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritāte „Policentriska attīstība”, jo par 

priekšnosacījumu investīciju apguvei prioritātes ietvaros kalpo pašvaldības attīstības 

programma, kas izstrādāta, ievērojot integrētu pieeju teritoriju attīstībai (t.i., paredzot dažādu 

nozaru vajadzību koordinēšanu, plānoto investīciju savstarpējo papildinātību, sadarbību ar 

apkārtējām teritorijām);  

18.1.6. jāsniedz priekšlikumi nepieciešamajām darbībām / izmaiņām HP īstenošanas   

uzlabošanai, nodrošinot nozaru atbalsta sniegšanu atbilstoši šādiem principiem: 

18.1.6.1. ievērojot jauno administratīvi teritoriālo struktūru, īpaši publisko pakalpojumu 

nodrošināšanā; 

18.1.6.2. plānojot ieguldījumus nolūkā nostiprināt attīstības centrus un to funkcionālos tīklus 

atbilstoši perspektīvajai valsts telpiskajai struktūrai, kas veidota, balstoties uz plānošanas 

reģionu teritorijas attīstības plānojumiem; 
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18.1.6.3. paredzot nozaru ieguldījumus atbilstoši teritoriju (plānošanas reģionu un pašvaldību) 

izaugsmes resursiem un attīstības prioritātēm. 

19. Ievadot informāciju VIS,  atbildīgās iestādes / sadarbības iestādes projektu līmenī norāda 

informāciju par projekta ietekmi
5
: 

19.1. vietēja mēroga ietekme (vienas pašvaldības teritorijā); 

19.2. reģionāla mēroga ietekme (reģiona teritorijā); 

19.3. nacionāla mēroga ietekme (visas Latvijas teritorijā). 

20. Papildus projektu līmenī atbildīgās iestādes/ sadarbības iestādes VIS atspoguļo rādītājus 

(ja attiecas uz projektu): 

21. Uzraudzības parametri horizontālo politiku „Teritorijas līdzsvarota attīstība” un „Rīgas 

starptautiskā konkurētspēja” koordinējošai iestādei 

21.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā HP koordinējoša iestāde katru 

gadu, balstoties uz atbildīgo iestāžu sniegto informāciju, sagatavo un iesniedz vadošajai 

iestādei ziņojumu par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu atbilstību attiecīgajiem 

horizontālajiem mērķiem un sasniegtajiem horizontālajiem rādītājiem. Ziņojuma par Eiropas 

Savienības fondu ieguldījumu ietekmi uz teritoriju attīstību saturu plānots strukturēt šādi:  

21.1.1. HP uzraudzība (analīze par VSID noteikto HP uzraudzības rādītāju progresu); 

21.1.2. Eiropas Savienības fondu ieguldījumi Latvijas teritorijās: 

21.1.2.1. Eiropas Savienības fondu ieguldījumi HP „Teritoriju līdzsvarota attīstība” 

īstenošanai (analīze par ieguldījumu jomām, apjomu, ieguldījumu sadalījumu pa 

aktivitātēm/apakšaktivitātēm plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās); 

21.1.2.2. Eiropas Savienības fondu ieguldījumi HP „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” 

īstenošanai (analīze par ieguldījumu jomām, apjomu, ieguldījumu sadalījumu pa 

aktivitātēm/apakšaktivitātēm Rīgas pilsētas pašvaldībā); 

21.1.3. aktivitāšu / apakšaktivitāšu uzraudzības rādītāju izpilde teritoriālā dalījumā (analīze 

par aktivitāšu / apakšaktivitāšu uzraudzības rādītāju izpildes teritoriālā dalījumā progresu 

attiecībā pret 2009. un 2013.gadā noteiktajām rādītāju vērtībām); 

21.1.4. secinājumi: 

21.1.4.1. informācija par to, ko institūcija veikusi horizontālās prioritātes ieviešanas un 

uzraudzības nodrošināšanā; 

21.1.4.2. problēmas HP īstenošanā, īstenošanas uzraudzībā un koordinācijā iepriekšējā gadā; 

                                                 
5 Projekta ietekmes teritoriālo līmeni raksturo projekta īstenošanas rezultātu (radīto ieguvumu / labumu) mērogs. 

Piemēram, ja atbalsts tiek sniegts pakalpojumu pilnveidošanai institūcijā, kas darbojas visas Latvijas mērogā, neatkarīgi no 

tā, vai pakalpojumi tiek sniegti decentralizēti (klienti tiek apkalpoti filiālēs) vai centralizēti (viens klientu apkalpošanas centrs 

visā Latvijā), tad projektam ir nacionāla mēroga ietekme. Savukārt, ja projekta ietvaros tiek pilnveidota pakalpojumu 

sniegšana konkrētā pašvaldībā, tad šim projektam ir vietēja mēroga ietekme. Gadījumā, ja projekta rezultāti sniedzas ārpus 

vienas pašvaldības administratīvajām robežām (piem., pakalpojums tiks sniegts arī apkārtējo novadu iedzīvotājiem), tad šim 

projektam ir reģionāla mēroga ietekme. 
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21.1.4.3. labās prakses piemēri HP īstenošanā iepriekšējā gadā; 

21.1.4.4. izaicinājumi HP īstenošanā nākamajā gadā un priekšlikumi HP veiksmīgai 

īstenošanai, HP uzraudzības sistēmas pilnveidošanai. 

VI  Horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” apraksts 

22. HP “Ilgtspējīga attīstība”  (turpmāk ─ IA) mērķis ir vides piesārņojuma samazināšana un 

kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, dabas un 

energoresursu racionāla izmantošana, draudu novēršana iedzīvotāju veselībai, vides 

piesārņojuma kontrole un uzraudzība un  vides apziņas paaugstināšana.  

VSID ir norādīts, ka ilgtspējīga attīstība mērķtiecīgi tiek aplūkota kā vides aizsardzība. Dabas 

resursu saprātīga izmantošana un vides saglabāšana nākamajām paaudzēm ir priekšnoteikums 

valsts izaugsmei, t.i., tautsaimniecības un sociālie panākumi nevar būt iegūti uz dabas resursu 

pārmērīgas izmantošanas un vides kvalitātes pasliktināšanas rēķina.  

23. HP „Ilgtspējīga attīstība” uzraudzības parametri un uzraudzības rādītāji saskaņā ar 

augšminētajiem mērķiem iedalāmi šādās grupās (rādītāju skaidrojumu skatīt vadlīniju 

2.pielikuma 1.tabulā): 

23.1.Vides piesārņojuma samazināšana un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana 

IA īstenošanas uzraudzības rādītājs 
Projektu 

līmenis 

Aktivitātes 

līmenis 

Gaisa piesārņojuma samazinājums   

Biogēno elementu emisiju samazinājums virszemes ūdeņos   

Skābekli patērējošo organisko vielu ieneses samazinājums 

virszemes ūdeņos 

  

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums   

Sanēto, rekultivēto piesārņoto teritoriju platība   

Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz ūdens piesārņojuma 

samazinājumu un ūdens zudumu samazinājumu 
NA 

 

Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz gaisa piesārņojuma 

samazinājumu 
NA 

 

Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz siltumnīcas efekta 

gāzu emisiju samazinājumu 
NA 

 

23.2. Dabas un energoresursu racionāla izmantošana 

IA īstenošanas uzraudzības rādītājs 
Projektu 

līmenis 

Aktivitātes 

līmenis 

Virszemes ūdens ņemšanas apjoms   

Pazemes ūdens ņemšanas apjoms   

Ūdens zudumu samazinājums   

Sanēto, rekultivēto piesārņoto teritoriju platība   

Radītais sadzīves un bīstamo atkritumu apjoms   
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Radīto atkritumu (sadzīves un bīstamo atkritumu) apjoma 

samazinājums 
 

 

Apglabāto sadzīves atkritumu daudzuma samazinājums   

Pārstrādāto sadzīves un bīstamo atkritumu apjoms   

Energoresursu patēriņa samazinājums    

Radīto energoefektīvo tehnoloģiju skaits   

Ieviesto ekoinovāciju skaits   

Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz ūdens zudumu 

samazinājumu 
NA 

 

23.3. Draudu novēršana iedzīvotāju veselībai 

IA īstenošanas uzraudzības rādītājs 
Projektu 

līmenis 

Aktivitātes 

līmenis 

Gaisa piesārņojuma samazinājums   

Biogēno elementu emisiju samazinājums virszemes ūdeņos   

Skābekli patērējošo organisko vielu ieneses samazinājums 

virszemes ūdeņos 
  

Sanēto, rekultivēto piesārņoto teritoriju platība   

Vides risku samazināšana (plūdu draudu samazinājums)   

Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz ūdens piesārņojuma 

samazinājumu 
NA 

 

Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz atkritumu 

apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanu 
NA 

 

Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz gaisa piesārņojuma 

samazinājumu 
NA 

 

Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz siltumnīcas efekta 

gāzu emisiju samazinājumu 
NA 

 

Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz trokšņa līmeņa 

samazinājumu 
NA 

 

23.4. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 

IA īstenošanas uzraudzības rādītājs 
Projektu 

līmenis 

Aktivitātes 

līmenis 

Apstiprināto projektu skaits, kuriem piešķirti punkti 

horizontālajā prioritātē IA 
NA 

 

Apstiprināto projektu skaits, kuros norādīta labā prakse 

horizontālās prioritātes IA īstenošanā 
NA 

 

23.5. Vides piesārņojuma kontrole un uzraudzība 

IA īstenošanas uzraudzības rādītājs 
Projektu 

līmenis 

Aktivitātes 

līmenis 

Apstiprināto projektu skaits, kuros norādīta labā prakse 

horizontālās prioritātes IA īstenošanā 
NA 

 



Iestāde: Finanšu ministrija 
Struktūrvienība: 

Eiropas Savienības fondu uzraudzības 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo prioritāšu 

ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības 

pamatprincipus un uzraudzības kārtību 2007.-

2013.gada plānošanas periodā  

Sagatavoja:  

Eiropas Sociālā fonda uzraudzības nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes vadītāja 

vietā – Eiropas Savienības 

fondu uzraudzības 

departamenta direktora 

vietnieks VIS jautājumos 

Normunds Eglītis 

 

Variants: 

7 

Datums: 

 
Lappuse: 

    11 no 25 

 

 

Apstiprināto projektu skaits, kuriem piešķirti punkti 

horizontālajā prioritātē IA 
NA 

 

23.6. Vides apziņas paaugstināšana 

IA īstenošanas uzraudzības rādītājs 
Projektu 

līmenis 

Aktivitātes 

līmenis 

Apstiprināto projektu skaits, kuros norādīta labā prakse 

horizontālās prioritātes IA īstenošanā 
NA 

 

Apstiprināto projektu skaits, kuriem piešķirti punkti 

horizontālajā prioritātē IA 
NA 

 

24. Uzraudzības parametri  ES fonda finansējuma saņēmējiem 

24.1. Finansējuma saņēmējs nodrošina MK noteikumu 2. pielikuma „Ikgadējais pārskats par 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu 

ieviešanu” iesniegšanu  atbildīgajā (sadarbības) iestādē, sniedzot informāciju 4.3. apakšsadaļā  

„Ilgtspējīga attīstība” (rādītāju skaidrojumu skatīt vadlīniju 2.pielikuma 1.tabulā (9. līdz 

18.rādītājs un 2.tabulā). Projekta īstenošana var ietekmēt vairākus IA īstenošanas uzraudzības 

rādītājus;  

24.2. tabulu finansējuma saņēmējs aizpilda ar katra konkrētā rādītāja, kas piemērojams 

projektam, skaitlisko izteiksmi. Finansējuma saņēmējs ieraksta gan plānoto rādītāja apjomu, 

kam jāatbilst projekta iesniegumā uzrādītajam, gan sasniegto rādītāja apjomu:  

24.2.1.rādītājam „Gaisa piesārņojuma samazinājums” norāda emisiju samazinājumu katrai no 

tām vielām (SO2, NOx, CO, PM10, PM2,5, C6H6, nemetāna gaistošie organiskie savienojumi), 

kurām projekta iesniegumā plānots samazinājums; 

24.2.2. rādītājam „Biogēno elementu emisiju samazinājums virszemes ūdeņos” norāda 

emisiju samazinājumu katrai no tām vielām (kopējā slāpekļa un kopējā fosfora samazinājums 

(Nkop un Pkop)), kurām projekta iesniegumā plānots samazinājums; 

24.2.3. rādītājiem „Radīto atkritumu (sadzīves un bīstamo atkritumu) apjoma samazinājums”, 

„Radīto (sadzīves un bīstamo atkritumu) apjoms” un „Pārstrādāto sadzīves un bīstamo 

atkritumu apjoms” norāda atsevišķi bīstamo un atsevišķi sadzīves atkritumu apjomu; 

24.2.4. rādītājam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums” norāda kopējo 

siltumnīcefekta gāzu samazinājumu un emisiju samazinājumu katrai no siltumnīcefekta 

gāzēm (CO2, CH4, N2O), pārrēķinot atbilstoši tās globālās sasilšanas potenciālam; 

24.3. ja nav iespējams norādīt IA īstenošanas uzraudzības rādītāja kvantitatīvās vērtības, bet 

projektam ir ietekme uz konkrēto rādītāju, finansējuma saņēmējs kolonnā „Plānotais rādītāja 

apjoms saskaņā ar apstiprinātā projekta iesniegumā uzrādīto” ieraksta „A” (attiecināms) un 

kolonā „Sasniegtais rādītāja apjoms” ieraksta „+”, „+/-”, „-” atbilstoši projekta radītajai 

ietekmei; 

24.4. ja projektam nav ietekme uz konkrēto IA īstenošanas uzraudzības rādītāju, finansējuma 

saņēmējs kolonās „Plānotais rādītāja apjoms saskaņā ar apstiprināto projektu iesniegumā 

uzrādīto” un „Sasniegtais rādītāja apjoms” ieraksta „NA” (nav attiecināms). 
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25. Uzraudzības parametri  ES fondu atbildīgajai iestādei 

25.1. Lai nodrošinātu HP IA īstenošanas uzraudzību un sniegtu informāciju  saskaņā ar MK 

noteikumu 5.pielikumu „Atbildīgās iestādes ziņojums par horizontālo prioritāšu īstenošanu 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros”, atbildīgā iestāde:  

25.1.1.norāda tās kompetencē esošajām aktivitātēm (apakšaktivitātēm), kurām ir ietekme uz 

IA, t.i., ir apstiprināti HP projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, IA īstenošanas uzraudzības 

rādītāju (rādītājus) projektu un aktivitātes (apakšaktivitātes) līmenī. IA īstenošanas 

uzraudzības rādītāju (rādītājus) projektu līmenī, atbildīgā iestāde nosaka visām aktivitātēm, 

kur projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju kopās iekļauts HP IA kritērijs (rādītāju 

skaidrojumu skatīt vadlīniju 2.pielikuma 1.tabulā). HP IA īstenošanas uzraudzības rādītāju 

(rādītājus) aktivitātei nosaka atbilstoši aktivitātes ietvaros atbalstāmajām darbībām un 

attiecināmajām izmaksām, kas vērstas uz atbilstošu IA mērķu sasniegšanu; 

25.1.2. iesniedz par horizontālās politikas IA koordināciju atbildīgajai institūcijai – Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – informāciju, kādi IA īstenošanas uzraudzības 

rādītāji tiks piemēroti aktivitāšu (apakšaktivitāšu) uzraudzībai gan projektu, gan aktivitāšu 

līmenī (rādītāju skaidrojumu skatīt vadlīniju 2.pielikuma 1.tabulā); 

25.1.3. norāda vadlīnijās (metodikā) projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu veidlapas 

aizpildīšanai, kāda informācija projekta iesniedzējam jāsniedz sadaļā „Saskaņā ar HP  

„Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Ilgtspējīga attīstība”: 

25.1.3.1. kādu IA mērķu (vides piesārņojuma samazināšana un kvalitatīvas dzīves vides 

nodrošināšana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, dabas un energoresursu racionāla 

izmantošana, draudu novēršana iedzīvotāju veselībai, vides piesārņojuma kontrole un 

uzraudzība un vides apziņas paaugstināšana) sasniegšana tiks veicināta (23.1., 23.2., 23.3. 

apakšpunktos skatīt, kādiem mērķiem atbilst noteiktie uzraudzības rādītāji);  

25.1.3.2. konkrētās darbības ─ projekta aktivitātes, kas veicina IA mērķu sasniegšanu; 

25.1.3.3. plānotie IA īstenošanas uzraudzības rādītāji – rādītāja skaitliskā vērtība, uzsākot 

projektu, un sasniedzamā rādītāja skaitliskā vērtība. Ja nav iespējams norādīt rādītāja 

kvantitatīvās vērtības, projekta iesniedzējam jāapraksta, kādus IA rādītājus ietekmē projekts, 

un darbības, kas ietekmē atbilstošo rādītāju; 

25.2. iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā MK noteikumu 

5.pielikuma „Ziņojuma par horizontālo prioritāšu īstenošanu Eiropas Savienības fondu 

līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros” aizpildītu 4.sadaļu „Horizontālās prioritātes 

„Ilgtspējīga attīstība” ieviešana” atbilstoši šo vadlīniju 2.pielikuma 1.tabulā sniegtajiem 

skaidrojumiem un norādēm:  

25.2.1. ziņojuma tabulā uzraudzības rādītājiem 1. līdz 11.ailē „Plānotais rādītāja apjoms 

saskaņā ar apstiprināto projektu iesniegumos uzrādīto” norāda aktivitāšu (apakšaktivitāšu) 

ietvaros pārskata periodā visu apstiprināto projektu skaitu. Ailē „Sasniegtais rādītāja apjoms” 

katram uzraudzības rādītājam norāda apstiprināto projektu skaitu, kas vērsti uz atbilstošā 

rādītāja sasniegšanu. 



Iestāde: Finanšu ministrija 
Struktūrvienība: 

Eiropas Savienības fondu uzraudzības 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo prioritāšu 

ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības 

pamatprincipus un uzraudzības kārtību 2007.-

2013.gada plānošanas periodā  

Sagatavoja:  

Eiropas Sociālā fonda uzraudzības nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes vadītāja 

vietā – Eiropas Savienības 

fondu uzraudzības 

departamenta direktora 

vietnieks VIS jautājumos 

Normunds Eglītis 

 

Variants: 

7 

Datums: 

 
Lappuse: 

    13 no 25 

 

 

 Ja attiecīgais uzraudzības rādītājs nav attiecināms, ailē „Sasniegtais rādītāja apjoms” ieraksta 

„NA” (nav attiecināms); 

25.2.2. ziņojuma tabulā uzraudzības rādītājiem 12. līdz 18.ailē „Plānotais rādītāja apjoms 

saskaņā ar apstiprināto projektu iesniegumos uzrādīto” norāda atsevišķu apstiprināto projektu 

iesniegumos norādīto (skatīt 2.pielikuma 2.tabulu) rādītāju kopsummu skaitliskā izteiksmē; 

25.2.3. ziņojuma tabulā uzraudzības rādītājiem 12. līdz 18.ailē „Sasniegtais rādītāja apjoms” 

norāda atsevišķu projektu īstenošanā sasniegto rādītāju kopsummu skaitliskā izteiksmē; 

25.2.4. ziņojuma 4.1. apakšsadaļā „Īstenotās specifiskās aktivitātes, kas veicinājušas 

horizontālās prioritātes īstenošanu un mērķu sasniegšanu” jāiekļauj informācija par semināru 

un apmācību organizēšanu, informācijas ievietošanu mājas lapā, kā arī citām horizontālo 

prioritāšu ieviešanu veicinošām aktivitātēm; 

25.2.5. ziņojuma 4.2.apakšsadaļā „Vērtējums par HP principu ievērošanu un labās prakses 

piemēri, kas veicinājuši HP principu ievērošanu un ietekmi uz DPP noteikto uzraudzības 

rādītāju izpildi” atbildīgajām (sadarbības) iestādēm jāiesniedz detalizēta analīze par to pārziņā 

esošajām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm šādos aspektos:  

25.2.5.1. informācija par apstiprinātajiem projektiem – projektu skaitu no visiem pasākuma, 

aktivitātes/apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases kārtā apstiprinātajiem projektu 

iesniegumiem, kur norādīta ietekme uz IA mērķu sasniegšanu; 

25.2.5.2. kādus IA mērķus ietekmē atbilstošais pasākums, atbilstošā aktivitāte/atbilstošās 

aktivitātes (23.1., 23.2., 23.3., 23.4., 23.5., 23.6. apakšpunktos skatīt, kādiem mērķiem atbilst 

noteiktie uzraudzības rādītāji), kuras no pasākuma aktivitātēm/apakšaktivitātēm vērstas uz IA 

mērķu sasniegšanu; 

25.2.5.3. kādas darbības veiktas šo mērķu sasniegšanai;  

25.2.5.4. investīciju apjoms, kas aktivitātes/apakšaktivitātes ietvaros tiek novirzīts projektiem, 

kur norādīta ietekme uz IA mērķu sasniegšanu; 

25.2.5.5. analīze par sasniedzamo IA uzraudzības rādītāju/rādītājiem un pasākuma, 

aktivitātes/apakšaktivitātes ietvaros sasniegto rādītāju/rādītājiem uz ziņojuma sagatavošanas 

brīdi (absolūtās vērtībās un %). Jānorāda vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazinājums 

(%), kas sasniegts, īstenojot konkrētos pasākumus, konkrētās aktivitātes/apakšaktivitātes; 

25.2.5.6. vispārējas darbības, kas vērstas uz IA veicināšanu ─ labās prakses piemēri (projektā 

plānots aizstāt drukātos materiālus (vai to daļu) ar elektroniskajiem datu nesējiem, plānots 

materiālus drukāt uz otrreiz izmantojamā papīra, paredzēti informēšanas pasākumi par vides 

aizsardzības jautājumiem, kas pārsniedz minimālās prasības/tiek izmantotas inovatīvas 

metodes sabiedrības informēšanai u.c.) un „zaļā iepirkuma” piemērošana; 

Informācija jāgrupē atbilstoši darbības programmu papildinājumu pasākumiem. Šī 

informācija ir jāsniedz arī gadījumos, kad aktivitātes ietvaros tiek īstenots tikai viens projekts. 

25.2.6. ziņojuma 4.3.apakšsadaļā „Priekšlikumi nepieciešamajām darbībām/izmaiņām 

horizontālās prioritātes īstenošanas uzlabošanai” jāsniedz priekšlikumi, ievērojot uzkrāto 

pieredzi un analizējot radušās problēmas HP IA īstenošanas uzraudzībā. 
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26. Ievadot informāciju  VIS, atbildīgās iestādes /sadarbības iestādes projektu līmenī norāda 

informāciju par projekta ietekmi: 

26.1. Neattiecas – kritērijs aktivitātei attiecībā uz HP IA nav noteikts; 

26.2. Neitrāls – kritērijs aktivitātei attiecībā uz HP IA ir noteikts, bet projekts nav ieguvis 

punktus (kvalitātes kritērijs); 

26.3.Ietekmē vidi – kritērijs aktivitātei attiecībā uz HP IA ir noteikts, projekts ir ieguvis 

punktus (kvalitātes kritērijs) vai atbilst kritērijam (atbilstības kritērijs), t.i.:  

26.3.1.projekta īstenošana ietekmē vidi, bet tiek veikti vides aizsardzības pasākumi 

(piemēram, Satiksmes ministrijas aktivitāšu ietvaros īstenoti projekti, kam veikts IVN); 

26.3.2.projekta īstenošana ietekmē vidi, bet nav iespējams kvantificēt vismaz vienu HP IA 

uzraudzības rādītāju; 

26.4.Videi draudzīgs – kritērijs aktivitātei attiecībā uz HP IA ir noteikts, projekts ir ieguvis 

punktus (kvalitātes kritērijs) vai atbilst kritērijam (atbilstības kritērijs) ─ projekts ietekmē 

vidi pozitīvi (piemēram, vides infrastruktūras attīstības projekti, energoefektivitātes projekti, 

īstenojot projektu tiek piemērots „zaļais iepirkums”, radītas energoefektīvas tehnoloģijas, 

ieviestas ekoinovācijas) ─ ir iespējams kvantificēt kādu no HI IA uzraudzības rādītājiem. 

27. Uzraudzības parametri horizontālās politikas „Ilgtspējīga attīstība” koordinējošai iestādei 

27.1. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un vispusīgu analīzi par HP īstenošanu, Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrija kā koordinējošā iestāde, balstoties uz MK noteikumu 

5.pielikuma 4.sadaļā sniegto informāciju, reizi gadā sagatavo ziņojumu, kurā sniegta 

informācija par ES fondu ieguldījumu horizontālās politikas IA īstenošanā (skatīt vadlīniju 

12.5.apakšpunktu).  

VII  Horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” apraksts 

28. HP mērķis ir, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (turpmāk – IKT), 

veicināt sociālo iekļaušanu un samazināt reģionālo atšķirību radītos šķēršļus, tai skaitā, 

atvieglojot pieeju apmācībai un zināšanām, organizējot darbu un darba attiecības, veicinot 

publiskās pārvaldes un privātā sektora pakalpojumu pieejamību, daudzveidīgāku brīvā laika 

pavadīšanu, kā arī sniedzot iedzīvotājiem iespēju aktīvāk piedalīties lēmumu pieņemšanā 

valsts un pašvaldību līmenī, kā arī piedalīties citos sabiedriskajos procesos. 

29.Uzraudzības parametri  ES fonda finansējuma saņēmējiem 

29.1. MK noteikumu  2.pielikuma ”Ikgadējais pārskats par Eiropas Savienības fondu 

līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu” 4.2.apakšsadaļā  

„Informācijas sabiedrība”  projekta īstenotājam jāsniedz informācija atbildīgajai iestādei par 

projekta ietvaros: 

29.1.1. izveidoto/uzlaboto komunikāciju tīklu skaitu (uz komunikācijas tīkla 

izveides/uzlabošanas brīdi un pēc projekta īstenošanas beigām, informējot par projekta 

ietvaros radīto un iegādāto vērtību uzturēšanu); 
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29.1.2. izveidoto/uzlaboto informācijas sistēmu skaitu (uz informācijas sistēmas 

izveides/uzlabošanas brīdi un pēc projekta īstenošanas beigām, informējot par projekta 

ietvaros radīto un iegādāto vērtību uzturēšanu); 

29.1.3. iegādāto datortehnikas vienību skaitu (uz datortehnikas iegādes brīdi un pēc projekta 

īstenošanas beigām, informējot par projekta ietvaros radīto un iegādāto vērtību uzturēšanu); 

29.1.4. uzlaboto elektronizēto sabiedrisko elektronisko pakalpojumu skaitu (uz sabiedrisko 

elektronisko pakalpojumu izstrādes brīdi un pēc projekta īstenošanas beigām, informējot par 

projekta ietvaros radīto un iegādāto vērtību uzturēšanu); 

29.1.5. sabiedrisko elektronisko pakalpojumu skaitu, paaugstinot to elektronizācijas līmeni 

(uz sabiedrisko elektronisko pakalpojumu uzlabošanas brīdi un pēc projekta īstenošanas 

beigām, informējot par projekta ietvaros radīto un iegādāto vērtību uzturēšanu); 

29.1.6. apmācīto cilvēku skaitu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā (pēc 

apmācību norises un pēc projekta īstenošanas beigām, informējot par projekta ietvaros radīto 

un iegādāto vērtību uzturēšanu). 

29.2. jāsniedz  progresa informācija par vadlīniju  29.1.1. līdz 29.1.6.apakšpunktos  noteikto 

vērtību radīšanu attiecībā uz projekta mērķa sasniegšanu, piemēram: 

Pašvaldība īsteno projektu, kura ietvaros tiek veidota tūrisma informācijas sistēma, ar kuras 

palīdzību tiks izveidots jauns elektroniskais pakalpojums un paaugstināts jau 2 esošu 

elektronisko pakalpojumu elektronizācijas līmenis, kā arī ir paredzēts apmācīt sistēmas 

administratorus – 5 cilvēkus ─ darbam ar sistēmu. 

Attiecīgi, aizpildot atskaiti, kas ir norādīta MK noteikumu 2.pielikuma 4.2.apakšsadaļā  

„Informācijas sabiedrība”, par augstāk minēto piemēru norāda šādu informāciju: 

  

Nr. 

p.k. 
Rādītājs 

Rādītāja 

sasniegšanas 

progress 

1.  Izveidoto/uzlaboto komunikāciju tīklu skaits  

2.  Izveidoto/uzlaboto informācijas sistēmu skaits 1 

3.  Iegādāto datortehnikas vienību skaits  

4.  Elektronizēto sabiedrisko pakalpojumu skaits 1 

5.  Uzlaboto sabiedrisko elektronisko pakalpojumu skaits ar 

paaugstinātu elektronizācijas līmeni 

2 

6.  Apmācīto cilvēku skaits IKT jomā 5 

7.  Cits (norādīt)  

30. Uzraudzības parametri  ES fondu atbildīgajai iestādei 

30.1. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par iesniedzamās informācijas saturu MK noteikumu 

5.pielikuma „Atbildīgās iestādes ziņojums par horizontālo prioritāšu īstenošanu Eiropas 

Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros” 2.sadaļas „Horizontālās 

prioritātes „Informācijas sabiedrība” ieviešana” aizpildīšanā, 2.2.apaksšadaļā, sniedzot 



Iestāde: Finanšu ministrija 
Struktūrvienība: 

Eiropas Savienības fondu uzraudzības 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo prioritāšu 

ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības 

pamatprincipus un uzraudzības kārtību 2007.-

2013.gada plānošanas periodā  

Sagatavoja:  

Eiropas Sociālā fonda uzraudzības nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes vadītāja 

vietā – Eiropas Savienības 

fondu uzraudzības 

departamenta direktora 

vietnieks VIS jautājumos 

Normunds Eglītis 

 

Variants: 

7 

Datums: 

 
Lappuse: 

    16 no 25 

 

 

vērtējumu par horizontālās prioritātes principu ievērošanu,  atbildīgajām iestādēm ir jāsniedz 

analīze par investīciju apjomu, kas vērsts uz horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” 

ieviešanas veicināšanu, iekļaujot šādu informāciju: 

30.1.1. projektu skaits aktivitātes/apakšaktivitātes ietvaros, kas veicina horizontālās 

prioritātes „Informācijas sabiedrība” ieviešanu; 

30.1.2. investīciju apjoms aktivitātes/apakšaktivitātes ietvaros, kas projektos tiek 

novirzīts horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” rezultatīvo rādītāju sasniegšanai    

(ja iespējams izdalīt); 

30.1.3. HP „Informācijas sabiedrība” rezultatīvo rādītāju skaits, ko ir plānots sasniegt un 

kas ir sasniegti (pēc fakta)  aktivitātes/apakšaktivitātes projektu ietvaros; 

        30.1.4. par labās prakses piemēriem, kur atbildīgajām iestādēm pēc savas izvēles 

jāsniedz informācija par projektiem, iekļaujot norādes uz projekta nosaukumu, projekta 

īstenotāja juridisko nosaukumu, projekta kopējām attiecināmām izmaksām, projekta 

īstenošanas laiku, īstenoto specifisko aktivitāšu, kas veicinājušas informācijas sabiedrības 

attīstību, aprakstu. 

30.2. Ievadot informāciju VIS atbildīgās iestādes/ sadarbības iestādes projektu līmenī norāda 

informāciju par projekta ietekmi uz HP „Informācijas sabiedrība”: 

 30.2.1. Projektam ir pozitīva ietekme uz HP „Informācijas sabiedrība īstenošanu, ja, 

projekta ietvaros, balstoties uz politiku,  ir atzīta nepieciešamība/ lietderība pilnībā vai daļēji 

apmierināt kādu vai visas informācijas sabiedrības attīstības vajadzības; 

 30.2.2. Projektam ir neitrāla ietekme uz HP ”Informācijas sabiedrība” īstenošanu, ja 

pastāvošos risinājumus modernizē/ aizstāj ar jaunākiem, nemainot to efektivitāti, kvalitāti vai 

citus rezultatīvos rādītājus (piemēram, esošas datortehnikas vienības aizstāj ar jaunākām, 

nemainot to kopējo skaitu iestādē, esošas informācijas sistēmas nomaina ar jaunām, nemainot 

to efektivitāti vai kvalitāti u.tml.); 

30.2.3. Projektam nav ietekmes uz HP ”Informācijas sabiedrība” īstenošanu, ja 

projektā nav paredzētas konkrētas darbības informācijas sabiedrības attīstībai un projekta 

darbības negatīvi neietekmēs informācijas sabiedrības attīstību. 

31. Uzraudzības parametri horizontālās politikas „Informācijas sabiedrība” koordinējošai 

iestādei 

31.1. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un vispusīgu analīzi par HP „Informācijas sabiedrība” 

īstenošanu, Reģionālās  attīstības un pašvaldību lietu ministrija kā horizontālās politikas IS 

koordinējošā iestāde, balstoties uz MK noteikumu 5.pielikuma 2.sadaļā sniegto informāciju, 

reizi gadā sagatavo ziņojumu, kurā sniegta informācija par ES fondu ieguldījumu horizontālās 

politikas IS īstenošanā (skatīt vadlīniju 12.5. apakšpunktu).  

VIII  Horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” apraksts 
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32. HP „Vienlīdzīgas iespējas” mērķis ir sekmēt visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no 

to dzimuma, vecuma un invaliditātes veida, vienlīdzīgas iespējas iesaistīties ES fondu 

līdzfinansēto projektu aktivitātēs un izmantot  ES fondu līdzfinansēto projektu rezultātus. 

33.Uzraudzības  parametri  ES fonda finansējuma saņēmējiem 

33.1. MK noteikumu 2.pielikuma ”Ikgadējais pārskats par Eiropas Savienības fondu 

līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu” 2.sadaļā 

„Informācija par mērķa grupas dalībniekiem Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā 

kalendārā gada ietvaros atbilstoši Regulas Nr.1828/2006 XXIII pielikumam (1.darbības 

programmas ietvaros)” finansējuma saņēmējam jāsniedz sadarbības iestādei informācija par 

mērķa grupas dalībnieku skaitu dažādos griezumos, t.sk., pēc to dzimuma, vecuma, izglītības, 

piederības sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām, statusa darba tirgū u.c. 

rādītājiem.  

33.1.1. Minētā informācija sniedzama saskaņā ar vadlīniju 3.pielikumā iekļautajiem 

ieteikumiem.  

33.1.2. MK noteikumu 2.pielikuma 2.sadaļā iekļaujamo informāciju finansējuma saņēmējs 

var sniegt anonīmi. 

33.2. MK noteikumu 2.pielikuma ”Ikgadējais pārskats par Eiropas Savienības fondu 

līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu” 3.sadaļā „Apraksts, 

kā finansējuma saņēmējs nodrošina mērķa grupas dalībnieku uzskaiti un regulāru informācijas 

aktualizēšanu” finansējuma saņēmējam jāsniedz sadarbības iestādei informācija par metodēm, 

ar kuru palīdzību tiek iegūti un aktualizēti dati par mērķa grupas dalībniekiem 2.sadaļā 

minētās informācijas ieguvei. Piemēram, anketēšana, intervijas, fokusgrupas, pasta kastītes, 

aptauja interneta vidē u.c. metodes. Īstenojot 2.sadaļā minētās informācijas ieguves metodes, 

jānodrošina iegūtās informācijas par mērķa grupas dalībniekiem konfidencialitāti un 

izmantošanu tikai apkopotā veidā, nepieļaujot situāciju, ka minētā informācija varētu tikt 

izmantota pret mērķa grupas dalībnieka interesēm. 

33.3. MK noteikumu 2.pielikuma ”Ikgadējais pārskats par Eiropas Savienības fondu 

līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu” 4.1.apakšsadaļā  

„Vienlīdzīgas iespējas” finansējuma saņēmējam jāsniedz šāda informācija sadarbības iestādei: 

33.3.1. MK noteikumu  2. pielikuma 4.1.1. apakšsadaļā „Mērķa grupas (dalībnieku) portrets
6
 

(2.darbības programmas aktivitātēm)” jāsniedz informācija par mērķa grupas dalībnieku 

skaitu pēc to dzimuma un vecuma kopā, atsevišķi norādot dalībnieku ar funkcionāliem 

traucējumiem skaitu saskaņā ar sadalījumu tabulas apakšsadaļā. 

33.3.2. MK noteikumu 2.pielikuma 4.1.2.apakšsadaļā „Īstenotās specifiskās aktivitātes 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā, kas 

veicinājušas horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” principu ievērošanu (2. un 3. 

darbības programmas aktivitātēm)” ir  jāsniedz informācija par specifiskām vienlīdzīgu 

iespēju nodrošināšanas aktivitātēm, ailē „Skaits” atzīmējot darbību skaitu attiecīgās aktivitātes 

                                                 
6
 Mērķa grupas portrets šo vadlīniju izpratnē ir informācija par projekta mērķa grupas dalībnieku skaitu pēc to 

dzimuma, vecuma un funkcionālo traucējumu veida. 
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ietvaros (piem., izveidota autostāvvieta personām ar invaliditāti – 3 (autostāvvietas); izveidota 

uzbrauktuve (vai rampa, pacēlājs, panduss), pa kuru ēkā ērti var iekļūt persona, kas 

pārvietojas riteņkrēslā un personas ar bērnu ratiņiem – 2 (1 uzbrauktuve, 1 pacēlājs) u.tml.), 

nodalot aktivitātes, kas tika nodrošinātas ēkās, iekštelpās un āra objektos, informāciju un 

tehnoloģiju aktivitātēs, uz ielām, ietvēm vai sabiedriskajā transportā. Ja projektā īstenota kāda 

cita veida specifiska aktivitāte vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, kas noteikumos nav 

minēta, tas jānorāda ailē „<citi risinājumi>”. Ailē „Piezīmes” nepieciešamības gadījumā var 

norādīt precizētu, detalizētāku vai paskaidrojošu informāciju par attiecīgo specifisko 

vienlīdzīgu iespēju aktivitāti. 

33.3.3. MK noteikumu  2.pielikuma 4.1.3.apakšsadaļā „Labās prakses  piemēri,  kas  

veicinājuši  HP „Vienlīdzīgas iespējas”   principu   ievērošanu   (1.,   2.   un   3.darbības  

programmas aktivitātēm)”,  ir  jāapraksta  specifiskas  projekta  aktivitātes, kas pēc projekta  

īstenotāja  paša  ieskatiem  veiksmīgi  nodrošinājušas   visus no vienlīdzīgu iespēju 

principiem – aktīvo novecošanos, dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas   iespējas  cilvēkiem  

ar  funkcionāliem  traucējumiem.   

Labās prakses piemēru identificēšanai piemērojami šādi kritēriji: 

- atspoguļoti   praksē   realizēti   (nevis  teorētiski)  īpaši  veiksmīgi  vienlīdzīgu  iespēju,  

neatkarīgi no dzimuma, vecuma un invaliditātes      nodrošināšanas  (veicināšanas)  

pasākumi,  kuri  īstenoti  saskaņā ar  veikto mērķa grupas analīzi un vajadzību 

izvērtēšanu; 

-  norādīts,  kādas  specifiskas  aktivitātes ir īstenotas, īpaši uzlabojot  vides   un  

informācijas  pieejamības  nodrošināšanai  šādām  personu  grupām: 

         personām ar kustību traucējumiem; 

         personām ar redzes traucējumiem; 

         personām ar garīga rakstura traucējumiem; 

         personām ar dzirdes traucējumiem; 

- norādīts,  vai  īstenoto  vides  un informācijas pieejamības uzlabošanas 

      pasākumu  rezultātā  uzlabojas  personu ar funkcionāliem traucējumiem 

      situācija  kopumā,  kā  arī,  kā  tas  veicina  šo  personu  piekļuvi 

      informācijai,  pakalpojumiem,  darba  tirgum,  izglītībai  un veicina 

      mērķa grupas sociālo iekļaušanu; 

-   jābūt konstatētam konkrētam paliekošam uzlabojumam;  

Ja  iespējams ─ pievienot fotogrāfijas un vai labas prakses piemēra attēlus,  piemēram,  

fotogrāfiju  vai ilustratīvu materiālu,  kurā  redzamas  izmaiņas  jaunajā  darba  vietā, ēkā, 

īpaši veiksmīgi   pielāgojumu dizaina risinājumi u.tml. 

 

ESF projekta labās 

prakses piemērs 

Projekta iesniegumā ar statistikas datu palīdzību analizēta 

bezdarba situācija Ozoliņu pagastā, atklājot, ka pastāv augsts 

sieviešu ar invaliditāti, jauno māmiņu vecumā no 18 līdz 24 

gadiem un vīriešu pirmspensijas vecumā bezdarba līmenis. Līdz 

ar to projektā nodrošināti specifiski pasākumi katras minētās 

grupas informēšanai un piesaistei motivācijas un kvalifikācijas 

celšanas pasākumiem, kā arī darba prakses organizēšanai.  
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1) Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību projektā attiecīgajām 

profesijām ar kvalifikācijas celšanas pasākumu un darba prakšu 

palīdzību piesaistīts mazāk pārstāvētais dzimums.  

2) Lai nodrošinātu aktīvo novecošanos, pirmspensijas vecuma 

personas kvalifikācijas celšanas pasākumu ietvaros apmācītas 

izmantot modernās tehnoloģijas, lai nodrošinātu šo personu 

prasmju ilgtspēju darba tirgū. 

3) Lai nodrošinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem 

vienlīdzīgas iespējas, kvalifikācijas celšanas pasākumos un 

darba praksēs iesaistīti cilvēki ar invaliditāti, kā arī 

kvalifikācijas celšanas pasākumi un darba prakses tiek 

nodrošinātas cilvēkiem ar invaliditāti pieejamā vidē. 

ERAF projekta labās 

prakses piemērs 

Projektā ir paredzētas šādas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu 

iespēju nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides un informācijas 

pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem: 

1) ierīkota uzbrauktuve, pielāgota tualete un ierīkots lifts u.c. 

personām ar kustību traucējumiem; 

2) uz durvīm un uz kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena izvietoti 

koši dzelteni marķējumi u.c., kas nodrošinās vides pieejamību 

personām ar redzes traucējumiem; 

3) liftā un pie ieejas nodrošināta iespēja saņemt informāciju 

vizuāli u.c., kas nodrošinās vides pieejamību personām ar 

dzirdes traucējumiem;  

4) objektā uzstādītas piktogrammas un norādes ar informāciju 

vieglajā valodā u.c., kas nodrošinās vides un informācijas 

pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem; 

5) objektā ir paredzēta vieta bērnu pārtīšanai, un tā ir pieejama 

abu dzimumu vecākiem, informācija par objektā sniegto 

pakalpojumu atvieglotu pieejamību dažām sabiedrības grupām – 

personām ar bērniem, grūtniecēm, personām ar funkcionāliem 

traucējumiem, vecākiem cilvēkiem u.c., un tā nodrošinās vides 

pieejamību no dzimumu līdztiesības aspekta; 

6) objektā ir norādes par priekšrocībām sēdvietu izmantošanā 

noteiktām grupām, tostarp veciem cilvēkiem, sēdvietas ir 

piemērotas arī veciem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 

u.c., un tas nodrošina vides pieejamību novecošanās aspektā. 

34. Uzraudzības parametri ES fondu atbildīgajai iestādei 

34.1. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par iesniedzamās informācijas saturu MK noteikumu 

5.pielikuma „Atbildīgās iestādes ziņojums par horizontālo prioritāšu  īstenošanu Eiropas 

Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros” 3.sadaļas „Horizontālās 

prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešana” aizpildīšanā, atbildīgajām  iestādēm ir jāievēro 

šādi nosacījumi: 
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34.1.1.Aizpildot 3.1.apakšsadaļu „Mērķa grupas (dalībnieku) portrets (1.darbības programmas 

aktivitātēm)”, atbildīgajām iestādēm apkopotā veidā jānorāda sadarbības iestāžu sniegtā 

informācija par to pārziņā īstenoto projektu mērķa grupām. Informācija jānorāda par katru 

1.darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāti atsevišķi. 

34.1.2.Aizpildot 3.2.apakšsadaļu „Mērķa grupas (dalībnieku) portrets (2.darbības programmas 

aktivitātēm)”, atbildīgajām iestādēm apkopotā veidā jānorāda sadarbības iestāžu sniegtā 

informācija par to pārziņā īstenoto projektu mērķa grupas dalībnieku skaitu pēc to dzimuma 

un vecuma kopā, atsevišķi norādot dalībnieku skaitu, kam ir kāds no funkcionālo traucējumu 

veidiem. Informācija jānorāda par katru 2.darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” aktivitāti atsevišķi. 

34.1.3. Aizpildot  3.3.apakšsadaļu  „Īstenotās  specifiskās aktivitātes   Eiropas   Reģionālās  

attīstības  fonda  un  Kohēzijas  fonda līdzfinansētajā   projektā,   kas   veicinājušas  HP  

„Vienlīdzīgas  iespējas”  principu  ievērošanu (2. un 3.darbības programmas aktivitātēm)”,  

atbildīgajām  iestādēm  apkopotā  veidā jānorāda sadarbības iestāžu  sniegtā informācija par 

to pārziņā īstenoto projektu specifiskajām vienlīdzīgu  iespēju  nodrošināšanas  aktivitātēm  

ēkās,  iekštelpās un āra objektos,  informāciju  un  tehnoloģiju aktivitātēs un uz ielām, ietvēm 

vai sabiedriskajā  transportā. Ailē „Skaits” jānorāda kopējais projektu skaits, kur  ir  īstenota 

konkrēta specifiska aktivitāte. Piemēram, gadījumā, ja 22 projektu  ietvaros  ir  izveidotas  

130  durvis, tad ailē „Skaits” jānorāda norāda  kopējais  projektu  skaits  -   „22”,  kuros  šāda  

aktivitāte tika īstenota.  Ja sadarbības iestāžu sniegtajā informācijā minēts, ka projektos bieži  

sastopama  kāda cita veida specifiska aktivitāte vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai,  kas  

noteikumos  nav  minēta,  tas  jānorāda  ailē  „<citi risinājumi>”.   Ailē   „Piezīmes”   

nepieciešamības  gadījumā  var  norādīt precizētu,   detalizētāku   vai  paskaidrojošu  

informāciju  par  attiecīgo specifisko  vienlīdzīgu  iespēju aktivitāti. Informācija jānorāda par 

katru 2.DP  „Uzņēmējdarbība   un  inovācijas”  un  3.DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

aktivitāti atsevišķi.” 

34.1.4. Sniedzot informāciju sadaļā „Labās prakses piemēri, kas veicinājuši HP „Vienlīdzīgas 

iespējas” principu ievērošanu (1., 2. un 3.DP aktivitātēm)”, atbildīgajām iestādēm pēc savas 

izvēles jāsniedz informācija par projektiem, kas īpaši veiksmīgi īstenojuši  visus no 

vienlīdzīgu iespēju principiem – aktīvās novecošanās veicināšana, dzimumu līdztiesības 

nodrošināšana un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem, norādot šādu informāciju: projekta nosaukums, projekta īstenotāja juridiskais 

nosaukums, projekta kopējās attiecināmās izmaksas, projekta īstenošanas laiks, īstenoto 

specifisko aktivitāšu, kas veicinājušas vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu, apraksts. 

Informācija jānorāda par katru 1.DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 2.DP „Uzņēmējdarbība 

un inovācijas” un 3.DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitāti atsevišķi. 

 

ESF projekta īstenoto 

specifisko aktivitāšu, kas 

veicinājušas visu trīs 

vienlīdzīgu iespēju 

pamatprincipu ievērošanu 

Projekta iesniegumā ar statistikas datu palīdzību analizēta 

bezdarba situācija Ozoliņu pagastā, atklājot, ka pastāv augsts 

sieviešu ar invaliditāti, jauno māmiņu vecumā no 18 līdz 24 

gadiem un vīriešu pirmspensijas vecumā bezdarba līmenis. Līdz 

ar to projektā nodrošināti specifiski pasākumi katras minētās 
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apraksta labās prakses 

piemērs 

grupas informēšanai un piesaistei motivācijas un kvalifikācijas 

celšanas pasākumiem, kā arī darba prakses organizēšanai.  

1) Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību projektā attiecīgajām 

profesijām ar kvalifikācijas celšanas pasākumu un darba prakšu 

palīdzību piesaistīts mazāk pārstāvētais dzimums.  

2) Lai nodrošinātu aktīvo novecošanos, pirmspensijas vecuma 

personas kvalifikācijas celšanas pasākumu ietvaros apmācītas 

izmantot modernās tehnoloģijas, lai nodrošinātu šo personu 

prasmju ilgtspēju darba tirgū. 

3) Lai nodrošinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem 

vienlīdzīgas iespējas, kvalifikācijas celšanas pasākumos un 

darba praksēs iesaistīti cilvēki ar invaliditāti, kā arī 

kvalifikācijas celšanas pasākumi un darba prakses tiek 

nodrošinātas cilvēkiem ar invaliditāti pieejamā vidē. 

ERAF projekta īstenoto 

specifisko aktivitāšu, kas 

veicinājušas visu trīs 

vienlīdzīgu iespēju 

pamatprincipu ievērošanu 

apraksta labās prakses 

piemērs 

Projektā ir paredzētas šādas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu 

iespēju nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides un informācijas 

pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem: 

1) ierīkota uzbrauktuve, pielāgota tualete un ierīkots lifts u.c. 

personām ar kustību traucējumiem; 

2) uz durvīm un uz kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena izvietoti 

koši dzelteni marķējumi u.c., kas nodrošinās vides pieejamību 

personām ar redzes traucējumiem; 

3) liftā un pie ieejas nodrošināta iespēja saņemt informāciju 

vizuāli u.c., kas nodrošinās vides pieejamību personām ar 

dzirdes traucējumiem;  

4) objektā uzstādītas piktogrammas un norādes ar informāciju 

vieglajā valodā u.c., kas nodrošinās vides un informācijas 

pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem; 

5) objektā ir paredzēta vieta bērnu pārtīšanai, un tā ir pieejama 

abu dzimumu vecākiem, informācija par objektā sniegto 

pakalpojumu atvieglotu pieejamību dažām sabiedrības grupām – 

personām ar bērniem, grūtniecēm, personām ar funkcionāliem 

traucējumiem, vecākiem cilvēkiem u.c., un tā nodrošinās vides 

pieejamību no dzimumu līdztiesības aspekta; 

6) objektā ir norādes par priekšrocībām sēdvietu izmantošanā 

noteiktām grupām, tostarp veciem cilvēkiem, sēdvietas ir 

piemērotas arī veciem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 

u.c., un tas nodrošina vides pieejamību novecošanās aspektā. 

35. Ievadot informāciju VIS, atbildīgās iestādes/ sadarbības iestādes projektu līmenī norāda 

informāciju par projekta ietekmi uz horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas”: 

35.1. Lauka sadaļā „Neattiecas” jāveic atzīme gadījumos, ja attiecīgajos projekta DPP 

aktivitātes MK noteikumu vērtēšanas kritērijos vispār nav paredzēta projekta ietekme uz 
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HP „Vienlīdzīgas iespējas” vai arī gadījumos, ja projektā nav paredzēta nekāda ietekme uz 

HP „Vienlīdzīgas iespējas”. 

35.2. Lauka sadaļā „Netieša pozitīva” jāveic atzīme gadījumos, ja projekta iesniegumā ir 

noteikta saikne starp projekta aktivitātēm un iespējamu nevienlīdzību šo aktivitāšu 

pieejamībā dažādām mērķgrupām, sniegts mērķgrupas raksturojums pēc dzimuma, vecuma 

un invaliditātes veida, izanalizēta esošā situācija, bet netiek plānots veikt mērķtiecīgus 

pasākumus nevienlīdzības mazināšanai un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, toties 

argumentēti tiek pierādīts, ka projekta īstenošana uzlabos konkrētās mērķgrupas stāvokli. 

A Piemērs 

Projekta iesniegumā ar statistikas datu palīdzību analizēta bezdarba situācija Ozoliņu pagastā, atklājot, ka 

pastāv augsts sieviešu ar invaliditāti, jauno māmiņu vecumā no 18 līdz 24 gadiem un vīriešu pirmspensijas 

vecumā bezdarba līmenis. Papildus projekta iesniegumā minēts, ka projekts uzlabos šīs grupas stāvokli, 

uzlabojot vispārējo reģiona ekonomikas un nodarbinātības situāciju, bet neparedzot īpašus uz konkrēto 

grupu vērstus pasākumus. 

B Piemērs 
Projekta iesniegumā ar aptaujas palīdzību analizētas pilsētas iedzīvotāju iespējas iegūt augstāko izglītību, 

atklājot, ka vissliktāk iespējas iegūt augstāko izglītību vērtē tieši sievietes. Projekta iesniegumā nav analizēti 

iemesli, kādēļ šāda situācija radusies kā to būtu iespējas risināt un nav plānotas arī specifiskas darbības šīs 

problēmas risināšanai, bet ir minēts, ka augstākās izglītības kvalitātes pilnveide uzlabos pilsētas 

konkurētspēju un ekonomisko attīstību ilgtermiņā. 

35.3. Lauka sadaļā „Tieša pozitīva” jāveic atzīme gadījumos, ja projekta iesniegumā tiek  

sniegts mērķgrupas raksturojums pēc vecuma, dzimuma un invaliditātes veida, tiek 

analizēta esošā situācija jomā, kurā darbojas projekta iesniedzējs, noteiktas problēmas, kas 

skar mērķgrupu no tās vienlīdzīgu iespēju aspekta, pašas mērķgrupas problēmas 

vienlīdzības jomā vai nevienlīdzība un projektā tiek īstenoti mērķtiecīgi un jēgpilni 

pasākumi jeb specifiskas darbības šo vienlīdzības jomas problēmu risināšanai vai 

mazināšanai. 

A Piemērs 

Projekta iesniegumā ar statistikas datu palīdzību analizēta bezdarba situācija Ozoliņu pagastā, atklājot, ka 

pastāv augsts sieviešu ar invaliditāti, jauno māmiņu vecumā no 18 līdz 24 gadiem un vīriešu pirmspensijas 

vecumā bezdarba līmenis. Līdz ar projektā paredzēti specifiski pasākumi katras minētās grupas 

informēšanai, izmantojot tai vistuvāk pieejamos informēšanas kanālus un piesaistei motivācijas un 

kvalifikācijas celšanas pasākumiem, kā arī darba prakses organizēšanai. Prognozēts, ka projektā tiks 

iesaistītas 20 jaunās māmiņas vecumā no 18 līdz 24 gadiem, 20 vīrieši pirmspensijas vecumā un 10 sievietes 

ar invaliditāti. 

B Piemērs 
Projekta iesniegumā ar aptaujas palīdzību analizētas pilsētas iedzīvotāju iespējas iegūt augstāko izglītību, 

atklājot, ka vissliktāk iespējas iegūt augstāko izglītību vērtē tieši sievietes. Projekta iesniegumā tiek analizēti 

arī  iemesli, kādēļ šāda situācija radusies, konstatējot ka viens no visbiežāk sastopamajiem iemesliem ir - 

„nav kas parūpējas par bērnu studiju laikā”. Līdz ar to paralēli projekta pamata aktivitātēm – izglītības 

kvalitātes pilnveidei ─ konkrētajās pilsētas augstākajās izglītības iestādēs studējošiem ar bērniem tiek 

piedāvātas iespējas bērnus lekciju laikā atstāt īpašā bērnu rotaļu istabā, speciālistu uzraudzībā. Prognozēts, 

ka projektā tiks iesaistītas 5 sievietes vecumā no 18 – 25 un 5 sievietes  vecumā no 26 – 55, kas audzina 

bērnus. 
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36. Uzraudzības parametri HP „Vienlīdzīgas iespējas” koordinējošai iestādei 

36.1. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un vispusīgu analīzi par HP „Vienlīdzīgas iespējas” 

ieviešanu, Labklājības ministrija kā HP „Vienlīdzīgas iespējas” koordinējošā iestāde, 

balstoties uz atbildīgo iestāžu sniegto informāciju par MK noteikumu 5.pielikuma 3.1., 3.2., 

3.3. un 3.4.apakšsadaļām, sagatavo ziņojumu par ES fondu ieguldījumu horizontālās politikas 

„Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanā. Ziņojumā atspoguļo analīzi par Eiropas Savienības fondu 

ieguldījuma atbilstību attiecīgajam horizontālajam mērķiem un sasniegtajiem horizontālajiem 

rādītājiem iepriekšējā gadā, kā arī iekļauj apkopotu informāciju par: 

36.1.1. ES fondu līdzfinansētajos projektos atbalstīto mērķa grupu portretu no dzimumu 

līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu vienlīdzīgu iespēju aspekta; 

36.1.2. īstenotajām specifiskajām aktivitātēm Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 

Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos, kas veicinājušas horizontālās prioritātes 

„Vienlīdzīgas iespējas” principu ievērošanu;  

36.1.3. labās prakses piemēriem; 

36.1.4. mērķgrupām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajās aktivitātēs kalendārā gada ietvaros 

atbilstoši Regulas Nr.1828/2006 XXIII pielikumam (1.darbības programmas ietvaros)”, 

balstoties  uz atbildīgo iestāžu vai sadarbības iestāžu sniegto informāciju par mērķa grupas 

dalībnieku skaitu  katrā 1. darbības programmas prioritātē ─ dažādos griezumos, t.sk., pēc to 

dzimuma, vecuma, izglītības, piederības sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām, 

statusa darba tirgū u.c. rādītājiem (saskaņā ar vadlīniju 4. pielikumu).  

36.2. Sniedzot 36.1.4.apakšsadaļā minēto informāciju par mērķa grupām, Labklājības 

ministrija ir atbildīga  par aritmētisku datu apkopošanu saskaņā ar atbildīgo iestāžu sniegto 

informāciju. Par 36.1.4.apakšsadaļā minēto datu kvalitāti un  saturu atbild attiecīgās atbildīgās 

iestādes.  

IX  Horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” apraksts 

37. HP „Makroekonomiskā stabilitāte” mērķis ir Kohēzijas politikas īstenošanas ietvaros 

sekmēt valsts makroekonomisko stabilitāti, nodrošinot ES fondu investīciju piesaisti 

produktīvām nozarēm, kas vidējā un ilgā termiņā var garantēt ieguldījumu ekonomikas 

kopapjoma pieaugumā, kā arī nodrošinot ilgtspējīgu finanšu politiku, papildus publiskajam 

finansējumam piesaistot arī privāto finansējumu.   

38.Uzraudzības parametri  ES fonda finansējuma saņēmējiem 

38.1. Projekta īstenotājam, jāsniedz informācija atbildīgajai iestādei par projekta ietvaros 

radīto darba vietu skaitu (vienu reizi ─ uz darba vietas izveides brīdi) atbilstoši MK 

noteikumu 2.pielikuma ”Ikgadējais pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā 

projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu”.  

39. HP „Makroekonomiskā stabilitāte”  uzraudzības parametri atbildīgajai iestādei  

39.1. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par iesniedzamās informācijas saturu MK noteikumu 

5.pielikuma „Atbildīgās iestādes ziņojums par horizontālo prioritāšu īstenošanu Eiropas 

Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros” 5.sadaļas „Horizontālās 
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prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” ieviešana” aizpildīšanā, atbildīgajām  iestādēm 

jāievēro šādi nosacījumi: 

39.1.1. Aizpildot 5.1.apakšsadaļu „Analīze par Eiropas Savienības fondu investīciju ietekmi 

uz ekonomiskās izaugsmes veicināšanu un izmaksu efektivitātes  nodrošināšanu aktivitāšu 

īstenošanā (aktivitāšu griezumā)”, atbildīgajām iestādēm jāsniedz analīze (apraksta veidā) par 

to pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ieguldījumu:  

39.1.1.1. tautsaimniecības attīstībā, sniedzot informāciju par svarīgākajiem projektu 

ietvaros sasniegtajiem rezultātiem un raksturojot to nozīmi ekonomiskās izaugsmes 

veicināšanā (piem., eksporta atbalsts, uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, 

energoefektivitātes paaugstināšana, pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšana 

iedzīvotājiem, darbaspēka iekļaušana darba tirgū, ēnu ekonomikas apkarošana, 

administratīvā sloga samazināšanas/ administratīvo procedūru vienkāršošanas/ publisko 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un tml.) 

Aktivitāte  

(Nr., nosaukums) 

Svarīgākie projekti 

(Nr., nosaukums) 

Atskaites periodā 

projektu ietvaros 

faktiski sasniegtie 

rezultāti  

Sasniegto rezultātu 

ietekme uz  

tautsaimniecības 

attīstību 

    

39.1.1.2. eksporta atbalstā (sniedzot informāciju par projektiem, kuri ir devuši, vai 

potenciāli virzīti uz eksporta apjoma palielinājumu);  

Aktivitāte  

(Nr., nosaukums) 

Projekti  

(Nr., nosaukums) 

Projektu ieguldījums eksporta 

palielinājumā (apraksta veidā/kvantitatīvi) 

   

39.1.2. Aizpildot 5.2. apakšsadaļu „Projektu īstenošanas rezultātā radīto darba vietu skaits un 

analīze (aktivitāšu griezumā)”, atbildīgajām iestādēm jāsniedz informācija aktivitāšu 

griezumā par: 

        39.1.2.1. projektu īstenošanas rezultātā radīto īstermiņa (uz projekta īstenošanas laiku) 

un ilgtermiņa (paredzēts saglabāt pēc projekta noslēgšanas)  darba vietu skaitu;  

        39.1.2.2. analīzi par radīto darba vietu ilgtspēju, ietekmi uz produktivitātes celšanu; 

        39.1.2.3. labās prakses piemēriem, atsaucoties uz veiksmīgākajiem projektiem. 

39.2. Atbildīgā iestāde, sagatavojot ziņojumu par HP „Makroekonomiskā stabilitāte” 

īstenošanu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros, var 

izmantot šādus informācijas avotus: 

1. Finansējuma saņēmēja ikgadējais pārskats (2009.gada 27.oktobra MK noteikumu 2. 

pielikums); 

2. VIS dati; 



Iestāde: Finanšu ministrija 
Struktūrvienība: 

Eiropas Savienības fondu uzraudzības 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo prioritāšu 

ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības 

pamatprincipus un uzraudzības kārtību 2007.-

2013.gada plānošanas periodā  

Sagatavoja:  

Eiropas Sociālā fonda uzraudzības nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes vadītāja 

vietā – Eiropas Savienības 

fondu uzraudzības 

departamenta direktora 

vietnieks VIS jautājumos 

Normunds Eglītis 

 

Variants: 

7 

Datums: 

 
Lappuse: 

    25 no 25 

 

 

3. Projektu pieteikumi, līgumi ar finansējuma saņēmējiem, projektu uzraudzības 

dokumenti; 

4. Statistikas dati; 

5. ES fondu plānošanas dokumenti; 

6. Nozares plānošanas dokumenti; 

7. Atbildīgo institūciju sagatavotie pārskati; 

8. Nozarē veiktie pētījumi, EK veiktie pētījumi; 

9. Citi nozarē pieejami relevanti informācijas avoti. 

40. Ievadot informāciju VIS, atbildīgās iestādes/ sadarbības iestādes projektu līmenī norāda 

informāciju par projekta ietekmi uz HP „Makroekonomiskā stabilitāte”:  

40.1. projekta ietekme ir pozitīva, ja aktivitāte, kuras ietvaros projekts tiek īstenots,  attiecas 

uz HP „Makroekonomiskā stabilitāte” (tieši un netieši ietekmē saskaņā ar vadlīniju  

1.pielikumu);  

40.2. projekta  ietekme ir neitrāla (noklusēta vērtība), ja aktivitāte, kuras ietvaros projekts 

tiek īstenots, uz HP „ Makroekonomiskā stabilitāte” attiecas netieši jeb tieši neietekmē 

saskaņā ar vadlīniju 1.pielikumu).  

41.HP „Makroekonomiskā stabilitāte” uzraudzības parametri koordinējošai iestādei 

41.1. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un vispusīgu analīzi par HP „Makroekonomiskā stabilitāte” 

ieviešanu, Finanšu ministrija kā horizontālās politikas „Makroekonomiskā stabilitāte” 

koordinējošā iestāde, balstoties uz MK noteikumu 5.pielikuma  5.1. un 5.2. apakšsadaļās   

sniegto informāciju, sagatavo ziņojumu, kurā sniegta informācija par ES fondu ieguldījumu 

horizontālās politikas „Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanā. Ziņojuma analīzē iekļauj arī 

informāciju par: 

41.1.1.VSID noteiktā horizontālās politikas „Makroekonomiskā stabilitāte” rādītāja
7
 

sasniegšanu atskaites periodā, kumulatīvi no perioda sākuma (sākot ar 2007.gadu) līdz 

atskaites perioda beigām  un analīzi par sasniegto rezultātu; 

41.1.2. ES fondu investīciju ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā atskaites periodā, sniedzot 

novērtējumu par: 

- ES īstenoto aktivitāšu finansiālo progresu (saskaņā ar vadlīniju 5.1.pielikumu) un apguves 

atbilstību finansēšanas plānam (saskaņā ar vadlīniju 5.2.pielikumu), ES fondu plānošanas 

dokumentiem (DPP) (saskaņā ar vadlīniju 5.3.pielikumu) un valsts stratēģiskajiem mērķiem, 

veicot ES fondu līdzfinansējuma izlietojuma analīzi pa investīciju jomām (saskaņā ar 

vadlīniju 5.6. pielikumu), ar labās prakses piemēriem apliecinot veikto ieguldījumu ietekmi uz 

ekonomiskās situācijas uzlabošanu; 

- ES fondu investīciju ietekmi uz tautsaimniecības sektoru izaugsmi un galveno 

makroekonomisko rādītāju (IKP, investīcijas, privātais un publiskais patēriņš, ārējās 

tirdzniecības galvenie rādītāji, nodarbinātības un inflācijas rādītāji) dinamiku, izmantojot 

Latvijas ES fondu makroekonomiskās ietekmes novērtēšanas modeli; 

                                                 
7
 IKP pieaugums nav mazāks par 1% gadā (bāzes vērtība 2006.gadā: 11,9%). 
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- ES fondu projektu līdzekļu ieguldījumu eksportā un importā; 

- ES fondu projektu īstenošanas rezultātā piesaistīto privāto investīciju apjomu. 

 

41.2. Sagatavojot ziņojumu, ir jāiekļauj sekojoša informācija gada ietvaros, kur iespējams, 

salīdzinot ar iepriekšējo atskaites periodu: 

1. Ziņojuma normatīvais regulējums; 

2. VSID  un Stratēģiskajā ziņojumā noteiktā rādītāja sasniegšana atskaites periodā; 

3. Veiktās darbības HP koordinācijā; 

4. Latvijas makroekonomiskās situācijas apraksts , t.sk., analīze par ES fondu ietekmi; 

5. ES fondu īstenoto aktivitāšu ieguldījums nozaru attīstībā; 

6. ES fondu īstenoto aktivitāšu ieguldījums eksporta atbalstā; 

7. ES fondu projektu īstenošanas rezultātā piesaistīto privāto investīciju apjoms; 

8. ES fondu projektu īstenošanas rezultātā radīto darba vietu skaits; 

9. Analīze par piešķirtā ES fondu finansējuma apjoma īstenošanu aktivitātēs, kas  tieši 

vai netieši ietekmē HP īstenošanu, atbilstoši plānotajam (saskaņā ar vadlīniju 5.4. un 5.5. 

pielikumu). 

 

 

X Vadības informācijas sistēmas izmantošana horizontālo prioritāšu ieviešanas 

uzraudzībā 

42. Informācija par datu  uzkrāšanu VIS attiecībā uz  HP  pieejama vadošās iestādes 

sagatavotajā „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas 

sistēmas biznesa rokasgrāmatā”.   Skaidrojums par datu ievadi  VIS  attiecībā uz ietekmi uz 

HP projektu līmenī iekļauts vadlīniju sadaļā pie katras HP apraksta.  

XI Noslēguma jautājumi 

43. Informācijas sniegšanu saskaņā ar MK noteikumu 2. pielikumā noteikto var 

attiecināt uz līgumiem, kas tiek parakstīti pēc MK noteikumu stāšanās spēkā.  Nosakot 

informācijas sniegšanu aktivitātēs, kurās līgumi par projektu īstenošanu ir noslēgti, lai 

neradītu papildu administratīvo slogu, atbildīgajām iestādēm un koordinējošajām iestādēm ir 

jāizvērtē sniedzamās informācijas apjoms, neizvirzot darbietilpīgus papildu nosacījumus, kā 

arī jānodrošina atbilstošu grozījumu veikšana noslēgtajos līgumos.  

 

 


