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Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildin ājuma 
KOPSAVILKUMS 

 

1. Risināmā jautājuma būtība 

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk 
– ES fondi) kvalitatīvu apguvi 2007.-2013.gada plānošanas periodā, ir 
jāsagatavo plānošanas dokumenti un normatīvie akti, kas nodrošinātu ES fondu 
apguves uzsākšanu. 

Atbilstoši Padomes Regulas (EK) 1083/2006 (2006.gada 11.jūlijs), ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reăionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 
fondu un Kohēzijas fondu un atceĜ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, nosacījumiem 
ES fondu plānošanu paredzēts īstenot 3 līmeĦos – Eiropas Savienības līmeĦa 
stratēăija jeb Kopienas kohēzijas stratēăiskās pamatnostādnes, dalībvalstu 
stratēăija jeb Valsts stratēăiskais ietvardokuments un dalībvalstu darbības 
programmas (turpmāk – DP). Papildus tam Latvija ir paredzējusi izveidot 
nacionāla līmeĦa plānošanas dokumentu – darbības programmas papildinājumu, 
kas hierarhiski būtu pakārtots DP un kas noteiktu tehniska līmeĦa DP ieviešanas 
informāciju.  

Latvijā ES fondu investīcijas plānots vadīt ar trīs DP palīdzību: 

� „Cilv ēkresursi un nodarbinātība”, Eiropas Sociālā fonda DP; 
� „UzĦēmējdarbība un inovācijas”, Eiropas Reăionālās attīstības fonda DP; 
� „Infrastruktūra un pakalpojumi”, Eiropas Reăionālās attīstības fonda un 

Kohēzijas fonda DP. 

2006.gada 3.oktobrī Ministru kabinetā ir apstiprināts Valsts stratēăiskā 
ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam projekts un DP „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” projekts konsultāciju sākšanai ar Eiropas Komisiju. Balstoties uz 
tiem, sagatavots DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums. 

 

2. Piedāvātais risinājums 

DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums aptver DP „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” ietvertās jomas - izglītību, zinātni, nodarbinātību, sociālo 
iekĜaušanu, administratīvo kapacitāti un veselības veicināšanu, izklāstot DP 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” noteikto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas 
nosacījumus, t.sk., finansējuma saĦēmējus, projektu apjomu, ieviešanas veidu, 
ieviešanas institūcijas, finansējuma sadalījumu pa pasākumiem un aktivitātēm, 
uzraudzības rādītājus. 
DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums ir veidots atbilstoši DP 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” struktūrai. Tajā ir izveidotas šādas prioritātes: 
� 1.prioritāte „Izglītības kvalitātes uzlabošana un zinātnes attīstība”; 
� 2.prioritāte „Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi”; 
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� 3.prioritāte „Sociālās iekĜaušanās veicināšana”; 
� 4.prioritāte „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”; 
� 5.prioritāte „Tehniskā palīdzība”. 
Ievērojot darbības programmas papildinājumā paredzētos nosacījumus, nozares 
ministrijas izstrādās Ministru kabineta noteikumus par ES fondu līdzfinansēto 
aktivitāšu ieviešanu. 

DP papildinājums ir izstrādātas sadarbībā ar ES fondu vadībā iesaistītajām 
nozaru ministrijām un konsultējoties ar sociālajiem partneriem, reăionu 
pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām. DP papildinājumu sagatavošanas 
process, izmantojot Finanšu ministrijas administrēto ES fondu Internet mājas 
lapu www.esfondi.lv, ir ticis padarīts iespējami caurskatāms - jau tam uzsākoties 
2006.gada aprīlī, ministriju sagatavotie priekšlikumi DP papildinājuma 
pasākumu aprakstiem ir tikuši publicēti, tāpat kā saĦemtie komentāri par tiem, 
regulāri atjaunojot un papildinot informāciju. Tādējādi ikvienam interesentam ir 
bijusi iespēja iepazīties ar aktualitātēm un līdzdarboties DP papildinājumu 
sagatavošanas procesā, izsakot komentārus un priekšlikumus par DP 
papildinājumu pasākumiem. Paralēli Ministru kabineta Kārtības rullī 
noteiktajam saskaĦošanas procesam, tiek uzsākta arī pēdējais sabiedriskās 
apspriedes posms. 

 

3. Politikas dokumenta īstenošanai papildus nepieciešamais finansējums 
un paredzētie finansēšanas avoti. 

DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumam nav nepieciešams 
papildus finansējums. Tā finansēšana notiek DP „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” ietvaros. Finansēšanas avots ir Eiropas Sociālais fonds. Atbilstoši 
Regulas 1083/2006 nosacījumiem ES maksimālais līdzfinansējums ir 85% no 
publiskā finansējuma. Tam līdzās nodrošināms valsts budžeta, kā arī privātais 
finansējums.  

Finansējuma sadalījums DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros (eiro) pa 
prioritātēm un finanšu avotiem ir šāds: 

Prioritāte Kopā 
Publiskais 

finansējums - ESF 

Publiskais finansējums 
- Latvijas publiskais 

finansējums 

Privātais 
finansējums 

1.prioritāte  300 406 718 255 345 710 45 061 008 -  
2.prioritāte  167 648 387 134 193 860 23 681 270 9 773 257 
3.prioritāte  26 808 982 22 787 635 4 021 347 - 
4.prioritāte  31 070 589 26 410 000 4 660 589  - 
5.prioritāte 21 506 726 18 280 717 3 226 009  - 
Kopā  547 441 402 457 017 922 80 650 223 9 773 257 
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Īpašu uzdevumu 
ministrs Eiropas 

Savienības 
līdzekĜu 

apguves lietās 

Valsts 
sekretāre 

Juridiskā 
departamenta 

direktore 

Par politikas 
plānošanu un 
koordināciju 

atbildīgā 
amatpersona 

Par kontroli 
atbildīgā 

amatpersona 

Atbildīgā 
amatpersona 
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