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Ievads
Programmas papildinājumā (turpmāk – PP) doti Struktūrfondu mērėa 1 programmas ieviešanas
nosacījumi Latvijā laika posmā no 2004. līdz 2006.gadam.
PP izstrādāts kā pielikums Vienotajam programmdokumentam (turpmāk – VPD) saskaĦā ar
Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 19.panta 4.punktu. Šī dokumenta
saturs atbilst iepriekšminētās Regulas 18.panta 3.punkta nosacījumiem. PP sagatavoja Latvija kā
Eiropas Savienības dalībvalsts Finanšu ministrijas vadībā un apstiprināja Eiropas Savienības
struktūrfondu uzraudzības komiteja atbilstoši Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK)
Nr.1260/1999 15.panta 6.punktam. PP grozījumi tiek veikti atbilstoši augstākminētās Regulas
34.panta 3.punktam.
PP ir ministriju un sociālo partneru savstarpējas sadarbības rezultāts. Tas tika izstrādāts atbilstoši
Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) metodoloăiskajam dokumentam Vademecum struktūrfondu
plānu un programmdokumentu izstrādei 2000.-2006.gadam.
PP pamats ir VPD. Balstoties uz šībrīža sociālo un ekonomisko situāciju, VPD izklāstīta Latvijas
attīstības stratēăija.
SaskaĦā ar VPD Programmas papildinājums iedalīts piecās stratēăiskajās prioritātēs. Katrai
prioritātei ir noteiktas investīciju jomas jeb pasākumi, kas sekmē VPD mērėu sasniegšanu.
Papildus PP ir iekĜautas horizontālās prioritātes, kas saistītas ar informācijas sabiedrību,
ilgtspējīgu attīstību, reăionālo attīstību un vienādām iespējām. Tās tiks ievērotas ar projektu
vērtēšanas kritēriju atlases palīdzību, nodrošinot PP saskaĦotību ar vispārējiem Eiropas
Savienības attīstības mērėiem.
PP uzskatāms par instrumentu VPD noteikto pasākumu īstenošanai. PP iekĜauts detalizēts
pasākumu, investīciju jomu, projektu iersniegumu/iesniedzēju atlases kritēriju apraksts, rādītāji,
indikatīvais finanšu sadalījums, un skaitliski izmērāmi mērėi, kas Ĝaus novērtēt programmas
ieviešanas efektivitāti. Dokuments nodrošina visu informāciju, kas ir nepieciešama pasākumu
mērėu sasniegšanai.
PP var tikt izmantots arī kā rokasgrāmata projektu iesniedzējiem par projektu iesniegumu
iesniegšanas procedūrām, struktūrfondu apguves vadības struktūru, publicitātes pasākumiem un
datorizētās uzraudzības un izvērtēšanas informācijas apmaiĦas kārtību starp Latviju un EK.
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Sociālekonomiskā situācija un attīstības stratēăija
Kopš neatkarības atgūšanas 1991.gadā Latvijas tautsaimniecībā norisinās pārmaiĦas.
DeviĦdesmito gadu sākumā tautsaimniecības struktūrā dominēja lauksaimniecība un rūpniecība,
taču 2001.gadā 70% no Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) sastādīja pakalpojumu nozare.
Rūpniecības īpatsvars IKP šobrīd ir tikai 14%. Mazāk kā 10 gadu laikā Latvija pārdzīvoja
ekonomikas restrukturizāciju, kas lielākajā daĜā Rietumeiropas valstu aizĦēma daudz lielāku
laika posmu.
Pēdējo piecu gadu laikā ekonomiskā izaugsme bija vidēji 5-6%, un tiek prognozēts, ka šī
tendence saglabāsies īstermiĦā vai vidējā termiĦā. Inflācija ir mazāka kā 3%, kas ir pielīdzināms
Eiropas Savienības (ES) vidējiem rādītājiem. Valsts parāds un budžeta deficīts ir salīdzinoši
neliels (mazāk kā attiecīgi 15% un 3% no IKP). Šībrīža Latvijas makroekonomiskā situācija
rāda, ka Latvijai ir izdevies veiksmīgi noslēgt ekonomiskās pārejas periodu, un tās
tautsaimniecība tiek starptautiski atzīta kā stabila un atvērta. Tomēr Latvijas attīstība joprojām
atrodas izaicinājumu priekšā: kā saglabāt jaunu nozaru (piem., pakalpojumu) pieauguma
tendences un veicināt tradicionālo nozaru konkurētspēju, vienlaicīgi virzoties uz sociālo
izlīdzināšanos un sabalansētu reăionālo attīstību, lai nodrošinātu godīgu ekonomiskās izaugsmes
labumu sadali.
VPD iekĜautajā Latvijas ekonomikas analīzē identificēti vairāki faktori, kas apdraud
tautsaimniecības konkurētspēju un tās spēju nodrošināt ilgtspējīgu un sabalansētu attīstību.
Galvenās identificētās problēmas īsi raksturotas tālāk.
-

Strukturālais bezdarbs. IKP pieaugums nav pietiekami lielā mērā veicinājis jaunu
darbavietu rašanos. Darba tirgū pastāv neatbilstība starp pieprasījumu un piedāvājumu,
kā rezultātā palielinās bezdarba līmenis, kas savukārt ir sabalansētu attīstību un
tautsaimniecības konkurētspēju kavējošs faktors.

-

Pieaugošās reăionu attīstības līmeĦa atšėirības. Visos Latvijas reăionos, izĦemot Rīgu, ir
vāji attīstīta ekonomiskā un sociālā infrastruktūra, nepievilcīga uzĦēmējdarbības vide,
atkarība no tradicionālajām nozarēm un liela sociālā atstumtība. Gandrīz puse no Latvijas
iedzīvotājiem dzīvo Rīgas reăionā. Rīgā IKP uz vienu iedzīvotāju pārsniedz valsts vidējo
rādītāju 1,5 reizes. Rīgā darbojas vidēji 26 uzĦēmumi uz vienu tūkstoti iedzīvotāju,
turpretī citos reăionos šis rādītājs ir 11. Salīdzinot ar kopējo valsts bezdarba līmeni (12%
2002.gadā), Rīgas reăionā, kā arī Vidzemē un Zemgalē bezdarba līmenis svārstās starp
10,4% un 11,2%, savukārt Kurzemē tas ir 12,7% (t.sk. 11,4% - sievietes, 21,5% cittautieši), bet Latgalē - 17,1% (t.sk. 14,6% - sievietes, 20,0% - cittautieši). Līdz ar to
pastāv ievērojamas ienākumu līmeĦa atšėirības reăionos. Turklāt atšėirības starp pilsētām
un laukiem palielinās, jo lauksaimniecības sektorā netiek radītas jaunas darbavietas.

-

Nepietiekama tradicionālo nozaru efektivitāte. Analīze pasvītroja nepieciešamību uzlabot
uzĦēmējdarbības vidi, lai palielinātu konkurētspēju un veicinātu uzĦēmību visās
tautsaimniecības nozarēs. Kredītresursi un uzĦēmējdarbības atbalsta pakalpojumi (piem.,
apmācība, uzĦēmējdarbības plānošana un mārketings) ir grūti pieejami, īpaši ārpus Rīgas.
Produktivitāte ir zema pat vadošajās nozarēs, piem., pakalpojumu nozarē.
Lauksaimniecībai raksturīgs salīdzinoši gados vecāks darbaspēks, investīciju trūkums,
zema produktivitāte, ierobežota produktu daudzveidība un novecojušu iekārtu
izmantošana. Ir mazs jaunizveidotu uzĦēmumu skaits. Gandrīz 95% Latvijas uzĦēmumu
ir mazie un vidējie vai mikrouzĦēmumi. Tie nepaplašinās, jo trūkst investīciju un
apgrozāmā kapitāla, ir neefektīva uzĦēmējdarbības vadība, kā arī nepietiekoša
informācijas un komunikāciju tehnoloăiju un jaunu ražošanas tehnoloăiju izmantošana.

-

Tiešo ārējo investīciju plūsmas attīstības tendences. Neskatoties uz to, ka šobrīd tiešo
ārējo investīciju (TĀI) apjoms Latvijā ir viens no augstākajiem ES kandidātvalstu starpā,
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ir nepieciešami papildu pasākumi, kas padarītu investīciju un uzĦēmējdarbības vidi
pievilcīgāku, lai nodrošinātu augstākus ekonomiskās izaugsmes tempus.
Lai risinātu šīs problēmas, VPD ir iestrādātas trīs vidēja termiĦa stratēăiskās prioritātes. Šo
prioritāšu izvirzīšana ir balstīta uz stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi, kā arī sadarbību
un plašu dialogu ar nozares ministrijām un sociālajiem partneriem. Stratēăiskās prioritātes ir
šādas.
-

Konkurētspējas un nodarbinātības veicināšana. Apmierinot nepieciešamību pēc
uzĦēmējdarbības infrastruktūras un novēršot uzĦēmējdarbības attīstībai traucējošos
faktorus, tiks panākts darba ražīguma un kapitāla atdeves pieaugums. Uzlabojot pieeju
zemākām procentu likmēm un kredītresursiem, pieaugs apgrozāmā kapitāla un
pamatkapitāla apjoms jaunizveidoto un mazo un vidējo uzĦēmumu segmentā, kā arī tiks
risinātas produktivitātes un konkurētspējas problēmas. Tā kā Latvijai tradicionālajās
tautsaimniecības nozarēs (lauksaimniecībā/zivsaimniecībā) būs jākonkurē ar citām ES
dalībvalstīm un trešajām valstīm, šo nozaru restrukturizācija un investīcijas tajās veicinās
ražošanu un produktu daudzveidību. Finanšu resursu ieguldījuma palielināšana
apmācībās un pētījumu un attīstības sektorā, lai palielinātu ražošanas efektivitāti, veicinās
Latvijas uzĦēmumu konkurētspēju salīdzinājumā ar citām zemu izmaksu ekonomikām.
Ražošanas un produktu dažādošana vadošajās nozarēs, tādās kā meža nozare, kā arī jaunu
izaugsmes
nozaru
(nelauksaimnieciskā
uzĦēmējdarbība
laukos,
bioloăiskā
lauksaimniecība) attīstība samazinās reăionālās attīstības disproporcijas un iedzīvotāju
aizplūšanu no laukiem.

-

Cilvēkresursu attīstība. Lai risinātu strukturālā bezdarba un reăionu attīstības atšėirības
problēmas, ir nepieciešamas papildu investīcijas infrastruktūrā un cilvēkresursos.
Piedāvājot jaunas apmācību iespējas sabiedrības riska grupām (piem., ilgtermiĦa
bezdarbniekiem, tiem, kas nepārvalda latviešu valodu), tiks nodrošināts aktīvā
darbaspēka pieaugums. Papildu investīcijas izglītības un apmācības sistēmas
modernizācijā Ĝaus piedāvāt darba tirgū pieprasītas iemaĦas un zināšanas. Apmācības
jaunas uzĦēmējdarbības prakses, vadības, informācijas un komunikāciju tehnoloăijās un
valodās uzlabos konkurētspēju, samazinās reăionu ekonomiskās attīstības atšėirības, kā
arī veicinās Latvijas tautsaimniecības pāreju uz zināšanu ekonomiku. Atbalstot
lauksaimniecības un jaunu nodarbošanās iespēju attīstību, tiks samazināta iedzīvotāju
aizplūšana uz pilsētām un attīstības atšėirības starp laukiem un pilsētām izlīdzināsies.

-

Infrastruktūras attīstība. Papildu investīcijas valsts transporta sistēmā palielinās
attīstības un nodarbinātības iespējas svarīgākajās nozarēs (piem., pakalpojumos un meža
nozarē). Investīcijas tādās jomās kā informācijas un komunikāciju tehnoloăiju
infrastruktūra dos ieguldījumu uzĦēmējdarbības attīstības pakalpojumu un strādājošo
apmācības pasākumu savstarpējās saskaĦotības veicināšanā. Investīcijas infrastruktūrā
risinās teritoriālo atšėirību problēmas, mazinās sociālekonomiskās atšėirības starp
Lielrīgas reăionu un pārējo Latviju, kā arī starp pilsētām un laukiem. Šāda veida
stratēăiskās investīcijas Ĝaus sasniegt augstāku darba produktivitātes līmeni, veicinās
uzĦēmumu konkurētspēju, tūrisma attīstību un TĀI ienākšanu mazākajās pilsētās un
lauku rajonos. Investīcijas sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūrā (piem.,
ūdenssaimniecībā, atkritumu apsaimniekošanā, sociālo pakalpojumu sfērā) palīdzēs
saglabāt Latvijas dabisko vidi, uzlabot dzīves kvalitāti un nodrošinās jaunas
nodarbinātības un uzĦēmējdarbības iespējas netradicionālajā lauksaimniecībā (piem.,
bioloăiskā lauksaimniecība, tūrisms).

Ar struktūrfondu palīdzību koncentrējot investīcijas minētajās stratēăiskajās nozarēs, tiks
risinātas galvenās konkurētspējas problēmas īsā un vidējā termiĦā un radīti ilgtermiĦa attīstībai
nepieciešamie priekšnosacījumi. Lai sasniegtu šos mērėus, stratēăija ir cieši saistīta ar
galvenajām valsts attīstības stratēăijām, kas ir vērstas uz sociālekonomiskās attīstības
6
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veicināšanu. Struktūrfondu ieviešanas stratēăija balstās arī uz ES vadlīnijām un regulām
konkurētspējas, nodarbinātības, vienādu iespēju, lauksaimniecības, vides un ilgtspējīgas
attīstības jomā.
Balstoties uz pārdomātu plānošanu, katras prioritātes iekĜaušana programmā ir atbilstoši
pamatota. Paredzams, ka prioritāšu un to pasākumu ieviešana palīdzēs novērst Latvijas reăionu
attīstības atšėirības, paaugstināt tautsaimniecības konkurētspēju un samazināt sociālo atstumtību.
Prioritāšu mijiedarbība sniegs Latvijai stabilāku pamatu sociāli vienotas un uz zināšanām
balstītas ekonomikas vīzijas iedzīvināšanai.
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Struktūrfondi un prioritārās investīciju jomas
Šobrīd Latvija tiek uzskatīta par vienotu NUTS II līmeĦa reăionu, kas nozīmē, ka visā Latvijas
teritorijā var saĦemt struktūrfondu finasējumu 1.mērėa ietvaros. Kā visos mērėa 1 reăionos,
projekta pieteicējs var rēėināties ar maksimālo atbalsta intensitāti 75% apmērā no kāda no
četriem struktūrfondiem, kas atsevišėos izĦēmuma gadījumos var sasniegt pat 80%.
Struktūrfondi sniedz Latvijai atbalstu ar četriem finanšu instrumentiem jeb fondiem.. Katrā no
šiem fondiem paredzēts finansējums dažāda veida projektiem.
Fonda nosaukums

Fonda mērėi

Eiropas Reăionālās
attīstības fonds
(ERAF)

Atbalsta attīstības līmeĦa un dzīves kvalitātes atšėirību
samazināšanu reăionu starpā un atpalikušo reăionu attīstību,
palīdzot tiem sasniegt citu reăionu attīstības līmeni. Finanšu
atbalsts lielākoties ir vērsts uz produktīvām investīcijām,
infrastruktūras un mazo un vidējo uzĦēmumu (MVU) attīstību.

Eiropas Sociālais fonds
(ESF)

Atbalsta nodarbinātības attīstību, veicinot cilvēku nodarbināmību,
uzĦēmību un vienādo iespēju principa ievērošanu, kā arī veicot
ieguldījumus cilvēkresursu attīstībā. Investīcijas tiek virzītas
izglītības sistēmas, apmācības un nodarbinātības uzlabošanai.

Eiropas
Lauksaimniecības
virzības un garantiju
fonda
virzības daĜa
(ELVGF)

Atbalsta saiknes starp zemi un lauksaimniecību uzturēšanu,
uzlabojot un atbalstot lauksaimniecības kā svarīgākās lauku rajonu
darbības jomas konkurētspēju, veicinot iedzīvotāju palikšanu
laukos, saglabājot un attīstot lauku vidi, ainavu un kultūras
mantojumu.

Zivsaimniecības vadības
finansēšanas instruments
(ZVFI)

Atbalsta zivsaimniecības nozares struktūras sakārtošanu. Finanšu
atbalsts tiek piešėirts tādām jomām kā zvejniecības flotes
atjaunošana un modernizācija, zvejas intensitātes sabalansēšana ar
esošajiem zivju krājumiem, sociāli ekonomiskiem pasākumiem,
maza mēroga piekrastes zvejai, zivju resursu aizsardzībai, ostu
zvejniecības infrastruktūras uzlabošanai, akvakultūras attīstībai,
zivsaimniecības produktu pārstrādei un mārketingam.

SaskaĦā ar VPD identificēto stratēăiju, struktūrfondu ieviešanai tika izvirzītas piecas prioritātes.
SaskaĦā ar Latvijas izvēlēto viena fonda pieeju, šīs prioritātes tiks finansētas no dažādiem ES
struktūrfondiem.
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Struktūrfondu prioritāšu pārskats
Prioritātes Prioritātes nosaukums
nr.
1
Ilgtspējīgas attīstības veicināšana
2
UzĦēmējdarbības un inovāciju veicināšana
3
Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana
4
Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana
5
Tehniskā palīdzība

Struktūrfonds
ERAF
ERAF
ESF
ELVGF un ZVFI
ERAF, ESF, ELVGF

1.prioritāte: Ilgtspējīgas attīstības veicināšana (ERAF)
Šī prioritāte ir orientēta lielākoties uz reăionālās attīstības veicināšanu. Tās pasākumi atbalstīs
dzīves kvalitātes uzlabošanu, palielinot Latvijas reăionu kā dzīves un darbības vietas pievilcību,
tādējādi veicinot sabalansētu visas valsts teritorijas attīstību. Prioritātes mērėi ir dzīves kvalitātes
uzlabošana, reăionu pievilcības palielināšana un sabalansētas attīstības veicināšana. Šie mērėi
tiks sasniegti, atbalstot vietēja līmeĦa sadarbību reăionālo atšėirību problēmu risināšanai,
ieguldot dzīves kvalitātes (vides, izglītības un veselības aprūpes) un pieejamības (transporta,
informācijas un komunikāciju) infrastruktūrā visā Latvijas teritorijā.
1.prioritātē ietverti četri pasākumi:
-

Vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana;

-

Pieejamības un transporta sistēmas attīstība;

-

Informācijas un sakaru tehnoloăiju attīstība;

-

Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība.
2.prioritāte: UzĦēmējdarbības un inovāciju veicināšana (ERAF)

Šī prioritāte pamatā ir orientēta uz uzĦēmējdarbības attīstību. Tās pasākumi atbalstīs jaunu
uzĦēmumu veidošanu un esošo uzĦēmumu konkurētspējas paaugstināšanu, nodrošinot
nepieciešamos nosacījumus pārejai uz zināšanu ietilpīgu ražošanu. Prioritātes mērėi ir veicināt
jaunu uzĦēmumu rašanos un uzlabot esošo uzĦēmumu konkurētspēju, veidojot zināšanu
ekonomikas attīstībai labvēlīgu uzĦēmējdarbības vidi. Mērėi tiks sasniegti, sniedzot atbalstu uz
partnerības principiem veidotu integrētu projektu ieviešanai, kas ietver pieejas finanšu resursiem
nodrošināšanu, uzĦēmējdarbības infrastruktūras attīstību, atbalstu konkurētspējas palielināšanai,
cilvēkresursu attīstību un inovācijas, tādas kā uzĦēmējdarbības atbalsta pakalpojumi un pieeja
tehnoloăijām.
2. prioritātē ietverti pieci pasākumi:
-

Atbalsts inovāciju attīstībai;

-

UzĦēmējdarbības infrastruktūras attīstība;

-

Atbalsts mazās un vidējās uzĦēmējdarbības attīstības veicināšanai;

-

Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzĦēmumiem;

-

Atbalsts lietišėās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās.
3.prioritāte: Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana (ESF)

Šīs prioritātes ietvaros paredzētajos pasākumos atbalsts tiks sniegts galvenokārt cilvēkiem.
Prioritātes mērėis ir uzlabot Latvijas darbaspēka kvalitāti un konkurētspēju, nodrošinot
mūžizglītības pieejamību, reăionālo un vietējo attīstību, veicinot informācijas sabiedrības
izveidošanos, vienādu iespēju nodrošināšanu sievietēm un vīriešiem, kā arī atbalstot sociālo
izlīdzināšanos un ekonomisko izaugsmi, nodarbināmību un nodarbinātību. Mērėi tiks sasniegti,
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uzlabojot izglītības un apmācības sistēmu, attīstot aktīvu nodarbinātības politiku, kā arī veicinot
sociālās atstumtības riskam pakĜauto cilvēku integrāciju darba tirgū.
3. prioritātē ietverti 3 pasākumi:
-

Nodarbinātības veicināšana;

-

Izglītības un tālākizglītības attīstība;

-

Sociālās atstumtības mazināšana.
4.prioritāte: Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana (ELVGF un ZVFI)

Ceturtajai prioritātei ir divas apakšprioritātes:
-

Lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšana (ELVGF);

-

Ilgtspējīgas zivsaimniecības attīstības veicināšana (ZVFI).

Pirmā apakšprioritāte attiecas uz lauksaimniecības un lauku attīstību. Tās pasākumi veicinās
līdzsvarotu un ilgtspējīgu lauku attīstību, samazinot sociālekonomiskās attīstības atšėirības starp
laukiem un pilsētu, saglabājot daudzveidīgu lauku vidi un veicinot lauku ekonomikas nozaru
efektivitāti un konkurētspēju. Lai novērstu strukturālas problēmas lauksaimniecībā un
lauksaimniecības produktu pārstrādē, risinātu tādas problēmas kā zems uzĦēmējdarbības un
iniciatīvas līmenis laukos un veicinātu ilgtspējīgu lauku, lauksaimniecības un mežsaimniecības
attīstību, jāizmanto integrēta pieeja laukos esošo problēmu risināšanai: jāveicina
lauksaimnieciskās ražošanas modernizācija, augsnes uzlabošana, lauksaimniecības produkcijas
pārstrādes konkurētspējas paaugstināšana, jaunu darbavietu radīšana, efektīva dabas resursu
izmantošana, lauku iedzīvotāju aktivitāte un gados jaunu cilvēku iesaistīšana lauksaimniecībā.
4.1. apakšprioritātē. ir ietverti septiĦi pasākumi:
-

Investīcijas lauksaimniecības uzĦēmumos;

-

Atbalsts jaunajiem zemniekiem;

-

Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana;

-

Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana;

-

Mežsaimniecības attīstība;

-

Vietējo rīcību attīstība (iniciatīvas "LEADER +" veida pasākums);

-

Apmācības.

`
4.2. apakšprioritātē ietverti četri pasākumi:
-

Zvejas intensitātes sabalansēšana;

-

Flotes atjaunošana un zvejas kuău modernizēšana;

-

Zvejas un akvakultūras produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu
aprīkojums un akvakultūra;

-

Piekrastes zvejas attīstība, sociālekonomiskie pasākumi, jaunu noieta tirgu apgūšanas
veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām;

Minēto struktūrfondu prioritāšu pasākumus papildinās piektās prioritātes „Tehniskās palīdzība”
ietvaros sniegtais atbalsts programmas efektīvai vadībai, uzraudzībai, kontrolei un izvērtēšanai.
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Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Tiesiskais ietvars
Lai nodrošinātu ES struktūrfondu vadību saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulu (EK)
1260/1999, ir pieĦemti vairāki normatīvie akti. Lai noteiktu ES struktūrfondu vadības struktūru,
Ministru kabinets ir izstrādājis divus normatīvos aktus.
Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.200 “Noteikumi par Eiropas Savienības
struktūrfondu vadību”:
-

nosaka ES struktūrfondu vadības procesu;

-

nosaka, kas ir vadošā iestāde, maksājumu iestāde, pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas, otrā
līmeĦa starpniekinstitūcijas, struktūrfonda finansējuma saĦēmējs, uzraudzības komiteja
un vadības komiteja;

-

nosaka vadošās iestādes, maksājumu iestādes, pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas, otrā
līmeĦa starpniekinstitūcijas, uzraudzības komiteja, vadības komiteja un struktūrfonda
finansējuma saĦēmējatiesības un pienākumus;

-

nosaka trīs pasākumu iveiešanas veidus: nacionālās programmas projekti, grantu shēmas
un atklāta konkursa projekti;

-

nosaka struktūrfondu finanšu kontroles un audita, uzraudzības un izvērtēšanas vispārējo
kārtību.

Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumi Nr.727 Kārtība, kādā valsts budžetā plāno
līdzekĜus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus”
nosaka:
-

ES līdzfinansējuma plānošanu valsts budžetā;

-

valsts budžeta finansējuma un priekšfinansējuma plānošanu;

-

valsts budžeta līdzekĜu pieprasījuma sagatavošanu;

-

maksājumu veikšanas kārtību.

Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.124 “Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta
dotācijas piešėiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu
īstenošanai” nosaka kritērijus, pēc kuriem pašvaldībām tiek piešėirtas valsts budžeta dotācijas
ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanas veicināšanai.
Lai nodrošinātu no struktūrfondiem finansēto darbību saskaĦotību ar Kopienas politikām un
likumdošanu, ir izstrādāts ES struktūrfondu vadības un ieviešanas likumdošanas ietvars.
Valsts pasūtījums
2001.gada jūlijā tika pieĦemts likums “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”. Tas
stājās spēkā 2002.gada janvārī. Tādējādi tika uzsākta valsts iepirkuma normu saskaĦošana tā
sauktajā klasiskajā iepirkuma sektorā. Minētais jaunais likums aizstāja likumu “Par valsts
iepirkumu”, kurš tika pieĦemts 1996.gadā un kurā bija veikti tālāki grozījumi, lai saskaĦotu tā
normas ar EK Direktīvu 93/36/EEC, 93/37/EEC, 93/38/EEC, 98/4/EEC, 89/665/EEC,
97/52/EEC un 92/13/EEC prasībām. Sabiedrisko pakalpojumu sektorā iepirkumu regulē likums
“Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzĦēmumu
vajadzībām”, kurš stājās spēkā 2000.gada 1.jūlijā.
Lai panāktu pilnīgu atbilstību acquis, 2002.gada 24.oktobrī, 2002.gada 27.decembrī, 2003.gada
5.jūnijā un 2004.gada 11.martā tika pieĦemti grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts vai
pašvaldību vajadzībām”.
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Finanšu ministrija sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir izstrādājusi Ministru kabineta
noteikumus par iepirkumiem, ko veic struktūrfonda finansējuma saĦēmējs un granta finansējuma
saĦēmējs attiecībā uz gadījumiem, kas nav noteikti likumā „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību
vajadzībām”.
SaskaĦā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 2002.gada janvārī tika
izveidots Iepirkumu uzraudzības birojs, lai pastiprinātu uzraudzības kapacitāti un palielinātu
caurredzamību valsts iepirkuma jomā, kā arī lai nodrošinātu normatīvo aktu veiksmīgu
ieviešanu. Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumi ir saistoši iepirkumu veicošajām vienībām, un
tam ir tiesības izskatīt arī sūdzības par iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem un
apturēt līguma slēgšanas procedūru.
Iepirkumu uzraudzības birojs pārrauga, kā iepirkumu veicošās vienības un citas iepirkumā
iesaistītās puses nodrošina atbilstību normatīvajiem aktiem valsts iepirkuma jomā (pēc savas
iniciatīvas vai izskatot sūdzības).
Iepirkumu uzraudzības birojs dos norādījumus struktūrfondu projektu iepirkuma procesā
iesaistītajām personām.
Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša iestāde, un tā nolikums ir
apstiprināts 2002.gada 27.novembrī.
Vides aizsardzība
Projektu novērtēšanas un kvalitātes vērtēšanas kārtību nosaka vides aizsardzības normatīvie akti,
kas atbilst acquis prasībām:
“Vides aizsardzības politikas masterplāns” (pieĦemts 1995.gada 25.aprīlī) ir pirmais Ministru
kabinetā apstiprinātais dokuments, kurā stratēăiskā vides novērtējuma pamatā esošais integritātes
jautājums tiek minēts kā viens no vides aizsardzības politikas mērėiem.
Likums “Par vides aizsardzību” (spēkā kopš 1991.gada 6.augusta) nosaka stratēăiskā vides
novērtējuma pamatprasības, kā arī sabiedrības, valsts institūciju un pašvaldību sadarbības
jautājumus vides aizsardzības jomā.
Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (spēkā kopš 1998.gada 13.novembra) nodrošina
juridisko pamatu detalizētam svarīgo projektu novērtējumam, kā arī pieprasa nodrošināt
informāciju par projektu ietekmi uz vidi. Likums atbilst direktīvu 85/337/EEC un 97/11/EC
prasībām.
1999.gadā Vides ministrijas pārraudzībā tika izveidots Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs
ar mērėi īstenot valsts politiku ietekmes uz vidi novērtējuma jomā. Galvenā Ietekmes uz vidi
novērtējuma valsts biroja funkcija ir novērst vai mazināt fizisko vai juridisko personu darbības
radīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Lai nodrošinātu struktūrfondu projektu atbilstību Kopienas
vides politikai, tiks veikti sā’di pasākumi:
-

Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja pārstāvji piedalīsies vadības komitejā kā
novērotāji,

-

struktūrfondu projektu ietekmes uz vidi novērtējums tiks veikts saskaĦā ar nacionālo
likumdošanu,

-

programmas papildinājumā tiks noteikti vides specifiski rādītāji un to ievērošana tiks
konsekventi kontrolēta.
Valsts atbalsts

Nepieciešamais normatīvo aktu ietvars, kas atbilst ES politikai valsts atbalsta kontroles jomā,
Latvijā tika izveidots 2002.gada 28.decembrī. Galvenie ES valsts atbalsta kontroles noteikumu
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pamatprincipi ietverti likumā “Par uzĦēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta
kontroli”.
Nacionālā valsts atbalsta kontroles institūcija ir Valsts atbalsta uzraudzības komisija. Šīs
komisijas sekretariāta funkcijas nodrošina Finanšu ministrija.
Izveidotā nacionālā valsts atbalsta kontroles sistēma aptver sabiedrisko finansējumu, ko
uzĦēmējdarbībai sniedz gan no valsts, gan pašvaldību līdzekĜiem, kā arī no ES fondu līdzekĜiem.
Pirms Latvijas iestāšanās ES valsts atbalsta kontrolē piemērojami šādi nosacījumi: saskaĦā ar
nacionālo likumdošanu par visām plānotajām valsts atbalsta programmām jāinformē Valsts
atbalsta uzraudzības komisija. Jebkura atbalsta pasākuma ieviešana ir atĜauta tikai, ja ir pozitīvs
Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums. Visas VPD iekĜautās valsts atbalsta programmas
saskaĦā ar starpposma procedūru sertificē EK.
Pēc Latvijas iestāšanās ES valsts atbalsta kontrolē piemērojami šādi nosacījumi: saskaĦā ar
Eiropas Kopienas līguma 88.panta 3.punktu par visām plānotajām valsts atbalsta programmām
jāinformē EK. Valsts atbalsta programmas stājas spēkā tikai pēc EK apstiprinājuma saĦemšanas.

Administratīvais ietvars
Lai nodrošinātu atbilstību Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 19.panta
3.punkta d) apakšpunktam, šajā sadaĜā ir sniegta informācija par ES struktūrfondu vadības
institucionālo ietvaru.
Vadošā iestāde
SaskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 34.pantu vadošā iestāde
atbild par ES struktūrfondu vadības un ieviešanas efektivitāti un pareizību.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.200 “Noteikumi par Eiropas
Savienības struktūrfondu vadību” VPD ieviešanas vadošā iestāde ir Finanšu ministrija.
Par ES struktūrfondu vadošās iestādes uzdevumu izpildi Latvijā saskaĦā ar Finanšu ministra
rīkojumu atbild Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departaments. Vadošās iestādes
vadītājs ir Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks. Eiropas Savienības fondu departamenta
struktūra ir šāda:
-

ERAF, ELVGF un ZVFI nodaĜa, ;

-

ESF nodaĜa;

-

Kontroles un plānošanas nodaĜa;

-

Uzraudzības un izvērtēšanas nodaĜa;

-

Informācijas un publicitātes nodaĜa;

-

ES Kohēzijas politikas nodaĜa.

Vadošā iestāde veiks šādas ES struktūrfondu vadības funkcijas:
-

ES struktūrfondu uzraudzības komitejas organizēšana un vadība;

-

vadības komiteju organizēšana un vadība;

-

koordinācijas starp dažādiem VPD pasākumiem, kā arī nepieciešamās koordinācijas starp
VPD īstenošanā iesaistītajām institūcijām nodrošināšana;

-

gadskārtējo un noslēguma ziĦojumu par struktūrfondu ieviešanu sagatavošana un
iesniegšana Eiropas Komisijā;

-

informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana;
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-

Vadības informācijas sistēmas (VIS) izstrāde, uzturēšana un aktualizēšana;

-

VPD sākotnējā (ex-ante) un starpposma izvērtēšanas organizēšana, kā arī sadarbībā ar
EK (ex-post) noslēguma izvērtēšanas organizēšana;

-

izdevumu deklarācijas pārbaude pirms iesniegšanas maksājumu iestādē;

-

atbilstošas vadības un kontroles sistēmas, kā arī audita plūsmu shēmas visos
administratīvajos līmeĦos, kas iesaistīti struktūrfondu vadībā, izstrādes un darbības
nodrošināšanā.
Maksājumu iestāde

SaskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 9.panta o) apakšpunktu
maksājumu iestāde atbild par maksājumu pieprasījumu sastādīšanu un iesniegšanu un
maksājumu saĦemšanu no Eiropas Komisijas, kā arī izdevumu apliecināšanu.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.200 “Noteikumi par Eiropas
Savienības struktūrfondu vadību maksājumu iestāde VPD kontekstā ir Valsts kase. Valsts kase,
veicot maksājumu iestādes funkcijas, ir pilnībā neatkarīga no vadošās iestādes (Finanšu
ministrijas).
Valsts kases rīkojums par maksājumu iestādes funkciju izpildi norāda šādu uzdevumu
sadalījumu saistībā ar struktūrfondu vadības atbalsta funkciju veikšanu:
-

Prognozēšanas un finanšu plānošanas departaments atbild par maksājuma pieprasījumu
prognožu sagatavošanu kārtējam un nākamajam gadam un to iesniegšanu EK līdz katra
gada 30.aprīlim, kā arī par naudas plūsmas prognožu sagatavošanu, lai nodrošinātu
finanšu vadību;

-

Pārskatu departaments atbild par saĦemto, izmaksāto, neiztērēto un atgūto līdzekĜu
uzskaites principu un metodoloăijas izstrādi ES struktūrfondu apsaimniekošanā
iesaistītajām institūcijām un struktūrām;

-

Norēėinu departaments atbild par izdevumu atmaksāšanu palīdzības saĦēmējiem,
saĦemto, izmaksāto, neiztērēto un atgūto ES struktūrfondu līdzekĜu uzskaiti, kā arī par
neiztērēto vai atgūto līdzekĜu pārskaitīšanu EK un Vadības informācijas sistēmai
nepieciešamo datu nodrošināšanu;

-

Eiropas lietu departaments atbild par palīdzības saĦēmējiem atmaksāto izdevumu
apliecināšanu un šādu pārskatu iesniegšanu EK: izdevumu deklarācija – vismaz trīs reizes
gadā; apliecināts pārskats par faktiski veiktajiem izdevumiem sešu mēnešu laikā pēc EK
lēmumā par struktūrfondu finansējuma piešėiršanu noteiktā maksājumu termiĦa;

-

Iekšējā audita departaments atbild par Valsts kases izveidotās vadības un kontroles
sistēmas iekšējiem auditiem un par tās darbības novērtējumu;

-

Valsts kases norēėinu centri veiks maksājumus struktūrfonda finansējuma saĦēmējiem;

-

citi Valsts kases departamenti veiks maksājumu iestādes atbalsta funkcijas.
Starpniekinstitūcijas

SaskaĦā ar Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK) 438/2001 2.pantu noteiktas vairākas
valsts institūcijas, kuru darbība ir vadošās iestādes atbildība un kuras vadošās iestādes vārdā veic
uzdevumus saistībā ar struktūrfonda finansējuma saĦēmējiem vai granta finansējuma
saĦēmējiem. Paredzēti divi starpniekinsitūciju līmeĦi:
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.200 “Noteikumi par Eiropas
Savienības struktūrfondu vadību” par pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijām ir noteiktas šādas
nozaru ministrijas:
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-

Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;

-

Ekonomikas ministrija;

-

Labklājības ministrija;

-

Izglītības un zinātnes ministrija;

-

Zemkopības ministrija;

-

Satiksmes ministrija;

-

Vides ministrija;

-

Veselības ministrija;

-

Kultūras ministrija.

Pirmā līmeĦa starpniekinstitūcija/nozares ministrija vadošās iestādes vārdā nodrošina
struktūrfondu ietvaros īstenoto pasākumu atbilstību attiecīgās nozares politikai un VPD
nosacījumiem.
Gadījumos, kad pirmā līmeĦa starpniekinstitūcija/nozaru ministrija darbojas gan kā
starpniekinstitūcija, gan arī kā palīdzības saĦēmējs, tiks nodrošināta abu šo funkciju nodale.
Pirmā līmeĦa starpniekinstitūcija/ nozaru ministrija darbojas vadošās iestādes pārraudzībā un
veic šādus uzdevumus:
-

attiecīgā fonda prioritāšu sagatavošana VPD;

-

attiecīgo prioritāšu koordinēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu aktivitāšu ieviešanu
atbilstoši VPD;

-

informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana saistībā ar struktūrfondiem;

-

projekta iesniegumu veidlapu izstrāde, konsultējoties ar vadošo iestādi, maksājumu
iestādi un otrā līmeĦa starpniekinstitūciju;

-

attiecīgās aktivitātes ietvaros finansēto projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju izstrāde;

-

projektu iesniegumu izvērtēšana un apstiprināšana (granta shēmu gadījumā – vērtēšanas
komisiju izveide un vadība);

-

pieeja finanšu un statistikas datiem aktivitāšu ieviešanas uzraudzības nolūkā, lai
nodrošinātu prioritāšu mērėu sasniegšanu;

-

ziĦojumu sniegšana vadošajā iestādē par aktivitāšu un prioritāšu ieviešanas gaitu.

SaskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.200 “Noteikumi par Eiropas
Savienības struktūrfondu vadību” ir noteiktas šādas otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas:
-

Centrālā finanšu un līgumu aăentūra – Eiropas Reăionālās attīstības fondam (ERAF);

-

Nodarbinātības valsts aăentūra – Eiropas Sociālajam fondam (ESF);

-

Profesionālās izglītības attīstības programmu aăentūra – Eiropas Sociālajam fondam
(ESF);

-

Lauku atbalsta dienests – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības
daĜai (ELVGF) un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumentam (ZVFI).

Otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas atbild par attiecīgā fonda ietvaros realizēto projektu ieviešanas
uzraudzību. Vadošā iestāde deleăē otrā līmeĦa starpniekinstitūcijām šādus uzdevumus:
-

projekta iesnieguma veidlapas izstrāde ELVGF un ZVFI gadījumā;

-

konkursa organizēšana, projektu iesniegumu saĦemšana, projektu iesniegumu tehniskās
un administratīvās izvērtēšanas nodrošināšana un to iesniegšana izvērtēšanai pirmā
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līmeĦa starpniekinstitūcijai/ nozares ministrijai. ELVGF un ZVFI gadījumā otrā līmeĦa
starpniekinstitūcija nodrošina projektu iesniegumu izvērtēšanu un apstiprināšanu un to
iesniegšanu vadības komitejai;
-

līgumu slēgšana ar struktūrfonda finansējuma saĦēmējiem par projektu un granta shēmu
ieviešanu;

-

projektu ieviešanas atbilstoši ar struktūrfonda finansējuma saĦēmējiem noslēgtajiem
līgumiem uzraudzība un kontrole, veicot pārbaudes saskaĦā ar Komisijas 2001.gada
2.marta Regulas (EK) 438/2001 4. pantu (grantu shēmas gadījumā – struktūrfonda
finansējuma saĦēmējs). Pārbaudes veic struktūrvienība, kas nav Iekšējā audita
struktūrvienība, kas veic Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK) 438/2001 10.pantā
minētās pārbaudes; funkciju nodalīšanai ir jābūt pienācīgi nodrošinātai ;

-

otrā līmeĦa starpniekinstitūciju Iekšējā audita struktūrvienības veic pārbaudes saskaĦā ar
Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK) 438/2001 10.pantu;

-

finanšu un statistikas informācijas uzkrāšana projektu ieviešanas uzraudzības nolūkā
(analītisko datu uzskaite projektu līmenī);

-

atmaksas pieprasījumu pārbaude, pārbaude, vai nacionālā līdzfinansējuma daĜa ir faktiski
izmaksāta, maksājumu apstiprināšana un to iesniegšana maksājumu iestādei;

-

izdevumu deklarāciju sagatavošana un to iesniegšana vadošajai iestādei;

-

ziĦojumu sniegšana pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijām/nozaru ministrijām un vadošajā
iestādē par projektu ieviešanas gaitu.

Ja otrā līmeĦa starpniekinstitūcija ir arī struktūrfonda finansējuma saĦēmējs, tā nodrošina
attiecīgo funkciju nodalīšanu.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
SaskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 9.pantu struktūrfonda
finansējuma saĦēmēji ir iestādes un valsts vai privātie uzĦēmumi, kas atbild par projekta
īstenošanu, vai valdības noteiktas iestādes, kas veic grantu shēmas apsaimniekotāja funkcijas.
VPD aktivitāšu aprakstā (4.nodaĜa) ir noteikti šādi struktūrfonda finansējuma saĦēmēji – valsts
pārvaldes iestādes, pašvaldības, valsts vai pašvaldību uzĦēmumi un aăentūras, uzĦēmumi un
fiziskas personas (4. prioritātes gadījumā – ELVGF, ZVFI) u.c..
Grantu shēmas gadījumā struktūrfonda finansējuma saĦēmējs ir grantu shēmas apsaimniekotājs.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.200 “Noteikumi par Eiropas
Savienības struktūrfondu vadību” ir apstiprināti šādi struktūrfonda finansējuma saĦēmēji (grantu
shēmas apsaimniekotāji):
-

Latvijas investīciju un attīstības aăentūra ERAF un ESF;

-

Sabiedrības integrācijas fonds ESF;

-

Sociālās palīdzības fonds ESF;

-

Valsts reăionālās attīstības aăentūra for ERDF.

Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji (grantu shēmas apsaimniekotāji) atbild par grantu shēmu
īstenošanu.
Granta finansējuma saĦēmējs
Gadījumos, kad atbilstoši Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 9.pantam
struktūrfonda finansējuma saĦēmējs ir atbildīgs par darbību izpildīšanu (projekta īstenošanu) vai
valdība tos noteikusi kā institūcijas, kuras piešėir grantus, tiek noteikti atbilstošie granta
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finansējuma saĦēmēji, lai norādītu mērėa grupu, kura gūs tiešu labumu no struktūrfondu
palīdzības.
VPD prioritāšu aprakstā (4.nodaĜa) ir norādīti šādi granta finansējuma saĦēmēji – valsts iestādes,
pašvaldības, pašvaldības iestādes, Latvijas Republikā reăistrētas juridiskas personas vai
individuālie komersanti.
Uzraudzības komiteja
SaskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 35.pantu uzraudzības
komiteja uzrauga VPD izstrādi un ieviešanu. Uzraudzības komiteja tiek izveidota ar vadošās
iestādes piekrišanu ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc VPD apstiprināšanas.
SaskaĦā ar Ministru Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.200 “Noteikumi par
Eiropas Savienības struktūrfondu vadību” uzraudzības komitejā piedalās pārstāvji no šādām
institūcijām:
-

vadošās iestādes;

-

maksājumu iestādes;

-

pirmā
līmeĦa
starpniekinstitūcijām/nozaru
starpniekinstitūcijām;

-

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas;

-

NVO (kas nodarbojas ar tādiem jautājumiem kā vides aizsardzība, vienādas iespējas,
informācijas sabiedrība un citi);

-

Reăionālajām attīstības padomēm;

-

Latvijas Pašvaldību savienības.

ministrijām

un

otrā

līmeĦa

Novērotāja statusā uzraudzībasd komitejā piedalās pārstāvji no:
-

Ārlietu ministrijas;

-

Eiropas lietu biroja;

-

Saeimas ārlietu komisijas;

-

Eiropas Komisijas;

-

dažādām starptautiskajām finanšu institūcijām.
Vadības komiteja

Lai nodrošinātu koordinētu programmas ieviešanu saskaĦā ar VPD mērėiem, tiks izveidotas
četras vadības komitejas – ERAF vadības komiteja, ESF vadības komiteja, ELGVF vadības
komiteja un ZVFI vadības komiteja.
ĥemot vērā attiecīgo struktūrfondu finansēto nozaru un pasākumu specifiku un aktivitāšu vadībā
un ieviešanā iesaistītās institūcijas, vadības komitejas koordinē attiecīgo aktivitāšu ieviešanu,
pieĦemot lēmumus par projektu atlasi, un nodrošina regulāru ieviešanas uzraudzību un
izvērtēšanu attiecīgajā fonda līmenī. Vadības komiteja nodrošina arī horizontālo sasaisti starp
VPD prioritātēm un pasākumiem.
Vadības komitejas priekšsēdētājs ir vadošās iestādes pārstāvis, un vadības komitejas sastāvu
veido šādu institūciju pārstāvji:
-

vadošā iestāde;

-

pirmā līmeĦa starpniekinstitūcija/nozares ministrija un otrā līmeĦa starpniekinstitūcija;

-

reăiona pārstāvji (no pieciem plānošanas reăioniem).
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Vadības komitejā novērotāja statusā piedalās pārstāvji no:
-

grantu shēmas apsaimniekotāja oreganizācijas1;

-

maksājumu iestādes.

Koordināciju un sekretariāta funkcijas katrai vadības komitejai nodrošina tā Finanšu ministrijas
Eiropas Savienības fondu departamenta nodaĜa, kas atbild par attiecīgo fondu.
Pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas/nozaru ministrijas ESF vadības komitejas ietvaros nodrošina
ESF politikas koordināciju saskaĦā ar ES Nodarbinātības politikas vadlīnijām un sniedz
ieguldījumu ESF atbalsta efektīvā plānošanā un īstenošanā. Pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijuas
veic šādas funkcijas:
-

nodrošināt koordināciju starp iesaistīto institūciju veiktajām darbībām ESF ieviešanas
jomā, it īpaši ESF pasākumu prioritāšu noteikšanā, projektu plūsmas izveidē u.c.;

-

koordinēt ESF finansēto pasākumu gaidāmos rezultātus, apspriest un vērtēt pasākumu
gala produktus un rezultātus;

-

veikt ESF finansēto aktivitāšu ieviešanas uzraudzību un apspriest radušās problēmas,
iesniegt akceptētus priekšlikumus vadošajai iestādei un uzraudzības komitejai par
izmaiĦām VPD un PP, finanšu līdzekĜu pārdali, administratīvās sistēmas uzlabojumiem,
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem u.c.

Ieviešana
Šajā nodaĜā doti VPD ieviešanas nosacījumi atbilstoši Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas
(EK) Nr.1260/1999 19.panta 3.punkta d) apakšpunktam. Šo nodaĜu veido ieviešanas shēmu
apraksti triju veidu projektiem:
(1) atklāta konkursa projektiem - ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI gadījumā;
(2) nacionālās programmas projektiem;
(3) grantu shēmām - ERAF un ESF gadījumā.
ERAF un ESF
Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.200 “Noteikumi par Eiropas
Savienības struktūrfondu vadību” nosacījumiem ERAF un ESF projekti vērtējami saskaĦā ar
tālāk aprakstīto kārtību.
Atklāta konkursa projekti
Projektu vērtēšana
Vadošā iestāde koordinē projekta iesnieguma veidlapu izstrādes procesu, kurā iesaistīta otrā
līmeĦa starpniekinstitūcija, pirmā līmeĦa starpniekinstitūcija/nozares ministrija un maksājumu
iestāde. Pirmā līmeĦa starpniekinstitūcija izstrādā projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus un
iesniedz tos apstiprināšanai uzraudzības komitejā. Pēc kritēriju apstiprināšanas uzraudzības
komitejā otrā līmeĦa starpniekinstitūcija izsludina atklātu projektu konkursu.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmējs aizpilda projekta iesniegumu, izvēloties prioritāti,
pasākumu un (apakš)aktivitāti atbilstoši VPD, un iesniedz projekta iesniegumu otrā līmeĦa
starpniekinstitūcijai.

1

Gadījumos, kad saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas Nr.1260/1999 9.pantu struktūrfonda finansējuma
saĦēmēji atbild par projektu ieviešanu vai valdība tos noteikusi kā iestādes, kas veic grantu shēmas apsaimniekotāja
funkcijas.
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Otrā līmeĦa starpniekinstitūcija nodrošina projekta iesnieguma administratīvo un tehnisko
izvērtēšanu un iesniedz projekta iesniegumu tālākai izvērtēšanai attiecīgajā pirmā līmeĦa
starpniekinstitūcijā/nozares ministrijā. Projektu iesniegumu izvērtēšanai pirmā līmeĦa
starpniekinstitūcija/nozares ministrija izveido vērtēšanas komisiju. Pirmā līmeĦa
starpniekinstitūcija iesniedz vadības komitejā projektu iesniegumu vērtēšanas ziĦojumu, projekta
kopsavilkumu un lēmuma projektu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Vadības komiteja saskaĦo apstiprināmos projektus. Pēc vadības komitejas saskaĦojuma pirmā
līmeĦa starpniekinstitūcija pieĦem lēmumu par projekta atbalstīšanu.
Projektu atlase
ERAF un ESF atklāto konkursu projekti
Līgumslēdzējs
(darbi,
piegādes,
pakalpojumi)

SF
finansējuma
saĦēmējs

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija/
nozares
ministrija

Vadības
komiteja

Vadošā iestāde

Izstrādā projektu
iesnieguma
veidlapu

Apstiprina
veidlapu

Izstrādā projektu
vērtēšanas
kritērijus

SaskaĦo projektu
vērtēšanas
kritērijus

Izvērtē projekta
iesniegumu

SaskaĦo
projekta
iesniegumu

Uzraudzības
komiteja

Maksājumu
iestāde

Eiropas
Komisija

Apstiprina
projektu
vērtēšanas
kritērijus

Izsludina projektu
iesniegumu
konkursu

Sagatavo projekta
iesnieguma

SaĦem projekta
iesniegumu un
veic
administratīvo un
tehnisko
izvērtēšanu

PieĦem lēmumu
par projekta
finansēšanu

Projektu ieviešana
Uzsākot projekta ieviešanu, otrā līmeĦa starpniekinstitūcija noslēdz līgumu par projekta
ieviešanu ar struktūrfonda finansējuma saĦēmēju un nodrošina projekta ieviešanas uzraudzību.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmējs veic iepirkuma procedūru un nodrošina iepirkuma procesu
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Par sūdzību izskatīšanu atbild Iepirkumu
uzraudzības birojs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem valsts/pašvaldību iepirkuma
jomā.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmējs slēdz līgumus par darbu izpildi, piegādēm un
pakalpojumiem un nodrošina projekta ieviešanas uzraudzību atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.
Otrā līmeĦa starpniekinstitūcija nodrošina, ka projekts tiek ieviests atbilstoši līgumam, un veic
pārbaudes projekta īstenošanas vietās saskaĦā ar Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK)
Nr.438/2001 4.pantu.
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Projektu ieviešana
ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI atklāto konkursu projekti un ERAF un ESF nacionālie projekti

Līgumslēdzējs
(darbi, piegādes,
pakalpojumi)

SF
finansējuma
saĦēmējs

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija/
nozares
ministrija

Vadības
komiteja

Vadošā iestāde

Uzraudzības
komiteja

Maksājumu
iestāde

Eiropas
Komisija

Slēdz līgumu ar
SF finansējuma
saĦēmēju par
projekta ieviešanu

Iepirkumu uzraudzības
birojs izskata sūdzības

Nodrošina
iepirkumu procesu

Slēdz līgumu ar
darbu, piegāžu un
pakalpojumu
veicēju

Veic darbus,
piegādes un
pakalpojumus

Veic darbu,
piegāžu un
pakalpojumu
uzraudzību
saskaĦā ar
noslēgtajiem
līgumiem

Veic pārbaudes
projekta
īstenošanas vietās

Maksājumu plūsma
Maksājumu procesā (atbilstoši Padomes 1999.gada 21. jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 31. un
32.pantam) izšėirami divi galvenie posmi:
-

līdzekĜu plūsma no maksājumu iestādes uz struktūrfonda finansējuma saĦēmēju;

-

līdzekĜu plūsma no EK uz maksājumu iestādi.

Pirmajā posmā struktūrfonda finansējuma saĦēmējs pārbauda un apstiprina piegādes un rēėinus,
un pārbauda pamatojošos dokumentus, kā arī nodrošina atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un
ziĦojumu sniegšanu par projektu ieviešanas gaitu otrā līmeĦa starpniekinstitūcijā.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmējs veic maksājumus līgumslēdzēja par darbu izpildi, piegādēm
un pakalpojumiem kontā, sagatavo un iesniedz līdzekĜu atmaksas pieprasījumu otrā līmeĦa
starpniekinstitūcijā. Atmaksas pieprasījumu iesniegšanas prasības noteiktas līgumā starp
struktūrfonda finansējuma saĦēmēju un otrā līmeĦa starpniekinstitūciju.
Otrā līmeĦa starpniekinstitūcija pārbauda atmaksas pieprasījumu, apstiprina maksājumu un
iesniedz to maksājumu iestādes Norēėinu departamentam.
Maksājumu iestādes Norēėinu departaments pārbauda atmaksas pieprasījumu un veic
maksājumu struktūrfonda finansējuma saĦēmējam.
Otrajā posmā otrā līmeĦa starpniekinstitūcija vismaz trīs reizes gadā sagatavo izdevumu
deklarācijas un iesniedz tās pārbaudei vadošajā iestādē.
Iesniedzot izdevumu deklarācijas maksājumu iestādē, vadošā iestāde sniedz apstiprinājumu,
pamatojoties uz vadības informācijas sistēmā uzkrāto informāciju un audita ziĦojumiem par
sistēmas darbību, veiktajām kontrolēm un auditiem.
Maksājumu iestādes Eiropas lietu departaments pārbauda izdevumu deklarācijas, izdevumus
pamatojošo dokumentu, vadības informācijas sistēmā uzkrātās informācijas un maksājumu
iestādes uzskaites sistēmas datu, ko ievadījis maksājumu iestādes Norēėinu departaments,
savstarpējo atbilstību, apliecina izdevumus un sagatavo atmaksas pieprasījumus iesniegšanai EK.
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Maksājumu plūsma
ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI atklāto konkursu projekti un ERAF un ESF nacionālie projekti

Līgumslēdzējs
(darbi, piegādes,
pakalpojumi)

SF
finansējuma
saĦēmējs

Rēėini un
pamatojošie
dokumenti

Pārbauda
iesniegtos
rēėinus un
dokumentus, un
veic apmaksu

Samaksa par
darbu
izpildītāja
kontā

Veic apmaksu

Sagatavo
pieprasījumu
veikto
izdevumu
atmaksai

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija/
nozares
ministrija

Vadības
komiteja

Vadošā iestāde

Pārbauda un
apstiprina SF
pieprasījumu
veikto
izdevumu
atmaksai

Uzraudzības
komiteja

Maksājumu
iestāde

Eiropas
Komisija

SaĦem
finansējumu no
EK un
nodrošina tā
pārvaldīšanu

Veic avansa
maksājumu un
maksājumus
atbilstoši
deklarācijām

Pārbauda SF
pieprasījumu un
veic atmaksu

Nauda SF
finansējuma
saĦēmēja
kontā

Sagatavo
izdevumu
deklarāciju

Sniedz
apliecinājumu
par veiktajiem
auditiem,
kontrolēm un to
rezultātiem

Pārbauda
izdevumu
deklarācijas,
apliecina
izdevumus

ZiĦojumi un uzraudzība
Lai nodrošinātu ieviešanas uzraudzību, vadošā iestāde atbilstoši Komisijas 2001 gada 2.marta
Regulas (EK) Nr.438/2001 4.pantam garantē sistēmas darbības, veikto kontroĜu un auditu
atbilstību.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmējs sniedz ziĦojumus otrā līmeĦa starpniekinstitūcijai par
projekta ieviešanas gaitu.
Otrā līmeĦa starpniekinstitūcija nodrošina pārbaužu veikšanu par piegādēm, izdevumu atbilstību
un esamību, pamatojošo dokumentu esamību un sniedz ziĦojumus pirmā līmeĦa
starpniekinstitūcijai/nozares ministrijai un vadošajai iestādei. Otrā līmeĦa starpniekinstitūcija
nodrošina datu uzkrāšanu par finanšu un fizisko ieviešanas gaitu un to ievadīšanu vadības
informācijas sistēmā.
Pirmā līmeĦa starpniekinstitūcija/nozares ministrija sagatavo ziĦojumus vadošajai iestādei par
pasākumu un prioritāšu ieviešanas gaitu un to atbilstību VPD.
Vadošā iestāde sagatavo gadskārtējos un noslēguma ziĦojumus un iesniedz tos informācijai
vadības komitejā.
Vadības komiteja izskata ziĦojumus un iesniedz tos apstiprināšanai uzraudzības komitejā.
Vadošā iestāde un uzraudzības komiteja, kuras priekšsēdētājs ir vadošās iestādes pārstāvis,
nodrošina VPD specifisko mērėu sasniegšanas gaitas uzraudzību un iesniedz gadskārtējos un
noslēguma ziĦojumus EK.
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ZiĦojumu sniegšana un uzraudzība
ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI atklāto konkursu projekti un ERAF un ESF nacionālie projekti

Līgumslēdzējs
(darbi, piegādes,
pakalpojumi)

SF
finansējuma
saĦēmējs

Finanšu un
fiziskie
dati par
projekta
īstenošanu

Sniedz
pārskatus
2.līmeĦa
starpniekinstitūcijai

2. līmeĦa
starpniekinstitūcija

Finanšu un
fiziskie
dati par
projektu
īstenošanu

Sniedz
pārskatus
1.līmeĦa
starpniekinstitūcijai

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija
(nozares
ministrija

Pieeja datiem par
VPD
ieviešanu

Vadošā iestāde

Vadības
komiteja

Uzraudzības
komiteja

Maksājumu
iestāde

Finanšu un
fiziskie dati
par VPD
ieviešanu

Finanšu
dati
par VPD
ieviešanu

Informācija par
VPD ieviešanas
progresu

Sniedz
pārskatus par
finansiālo
progresu

Eiropas
Komisija

Sniedz
pārskatus
vadošajai
iestādei

Sagatavo
ziĦojumus
Eiropas
Komisijai

Izskata vadošās
iestādes
sagatavotos
ziĦojumus
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Nacionālās programmas projekti
Projektu atlase
Pirmā līmeĦa starpniekinstitūcija/nozares ministrija ir atbildīga par struktūrfonda nacionālās
programmas izstrādi un iesniegšanu izskatīšanai vadības komitejā. Pirmā līmeĦa
starpniekinstitūcija/nozares ministrija izstrādā projektu vērtēšanas kritērijus un iesniedz tos
apstiprināšanai uzraudzības komitejā.
Pozitīva vadības komitejas lēmuma gadījumā pirmā līmeĦa starpniekinstitūcija/nozares
ministrija apstiprina struktūrfonda nacionālās programmas projektus.
Projektu atlase
ERAF un ESF nacionālie
projekti
Līgumslēdzējs
(darbi, piegādes,
pakalpojumi)

SF
finansējuma
saĦēmējs

2. līmeĦa
starpniekinstitūcija

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija
(nozares
ministrija)

Vadošā
iestāde

Vadības
komiteja

Izstrādā
projektu
vērtēšanas
kritērijus

Uzraudzības
komiteja

Maksājumu
iestāde

Eiropas
Komisija

Apstiprina
kritērijus

Izstrādā
struktūrfonda
nacionālo
programmu

SaskaĦo SF NP

Apstiprina
nacionālos
projektus

Projektu ieviešana
Uzsākot projekta ieviešanu, otrā līmeĦa starpniekinstitūcija noslēdz līgumu par projekta
ieviešanu ar struktūrfonda finansējuma saĦēmēju un nodrošina projekta ieviešanas uzraudzību.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmējs veic iepirkuma procedūru un nodrošina iepirkuma procesu
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Par sūdzību izskatīšanu atbild Iepirkumu
uzraudzības birojs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem valsts/pašvaldību iepirkuma
jomā.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmējs slēdz līgumus par darbu izpildi, piegādēm un
pakalpojumiem un nodrošina projekta ieviešanas uzraudzību atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.
Otrā līmeĦa starpniekinstitūcija nodrošina projekta ieviešanu atbilstoši līgumam un veic
pārbaudes projektu īstenošanas vietās saskaĦā ar Komisijas 2005.gada 2.marta Regulas (EK)
Nr.438/2001 4.pantu.
Ja struktūrfonda finansējuma saĦēmējs atrodas pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas/nozares
ministrijas pārraudzībā, pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijai ir tiesības deleăēt struktūrfonda
finansējuma saĦēmējam šādas funkcijas:
-

maksājumu veikšana līgumslēdzējam par darbu izpildi, piegādēm un pakalpojumiem;

-

projekta grāmatvedības uzskaite;

-

projekta ieviešanas uzraudzība.

23

Latvijas Mērėa 1 programmas Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājums 2004-2006
Projektu ieviešana
ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI atklāto konkursu projekti un ERAF un ESF nacionālie projekti
Līgumslēdzējs
(darbi, piegādes,
pakalpojumi)

SF
finansējuma
saĦēmējs

2. līmeĦa
starpniekinstitūcija

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija
(nozares
ministrija

Vadošā
iestāde

Vadības
komiteja

Uzraudzības
komiteja

Maksājumu
iestāde

Eiropas
Komisija

Līguma
slēgšana
par projekta
īstenošanu

Nodrošina
iepirkuma
procesu
IUB – izskata sūdzības

Slēdz līgumu
par darbiem,
piegādēm,
pakalpojumiem

Darbi,
piegādes,
pakalpojumi

Uzraudzība
atbilstoši
līgumam

Pārbaudes
projekta
īstenošanas
vietā

Maksājumu plūsma
Struktūrfondu maksājumu procesā (atbilstoši Padomes 1999.gada 21. jūnija Regulas (EK)
Nr.1260/1999 31. un 32.pantam) izšėirami divi galvenie posmi:
-

līdzekĜu plūsma no maksājumu iestādes uz struktūrfonda finansējuma saĦēmēju2;

-

līdzekĜu plūsma no EK uz maksājumu iestādi.

Pirmajā posmā struktūrfonda finansējuma saĦēmējs pārbauda un apstiprina piegādes un rēėinus
un pārbauda pamatojošos dokumentus, kā arī nodrošina atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un
sniedz ziĦojumus par projektu ieviešanas gaitu otrā līmeĦa starpniekinstitūcijai.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmējs veic maksājumus līgumslēdzēja par darbu izpildi, piegādēm
un pakalpojumiem kontā, sagatavo un iesniedz struktūrfonda līdzekĜu atmaksas pieprasījumu
otrā līmeĦa starpniekinstitūcijā. Atmaksas pieprasījumu iesniegšanas prasības noteiktas līgumā
starp struktūrfonda finansējuma saĦēmēju un otrā līmeĦa starpniekinstitūciju.
Otrā līmeĦa starpniekinstitūcija pārbauda atmaksas pieprasījumu, apstiprina maksājumu un
iesniedz to maksājumu iestādes Norēėinu departamentā.
Maksājumu iestādes Norēėinu departaments pārbauda atmaksas pieprasījumu un veic
maksājumu struktūrfonda finansējuma saĦēmējam.
Otrajā posmā otrā līmeĦa starpniekinstitūcija vismaz trīs reizes gadā sagatavo izdevumu
deklarācijas un iesniedz tās vadošajā iestādē pārbaudei.
Iesniedzot izdevumu deklarācijas, vadošā iestāde sniedz apstiprinājumu maksājumu iestādē,
pamatojoties uz vadības informācijas sistēmā uzkrāto informāciju un audita ziĦojumiem par
sistēmu darbību, veiktajām kontrolēm un auditiem.
Maksājumu iestādes Eiropas lietu departaments pārbauda izdevumu deklarācijas, izdevumus
pamatojošo dokumentu, vadības informācijas sistēmā uzkrātās informācijas un maksājumu
iestādes uzskaites sistēmas datu, ko ievadījis maksājumu iestādes Norēėinu departaments,
2

Ja struktūrfonda finansējuma saĦēmējs darbojas pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas/ nozares ministrijas
pārraudzībā, nepieciešamo funkciju izpildi nodrošina nozares ministrija.
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savstarpējo atbilstību, apliecina izdevumus un sagatavo maksājuma pieprasījumus iesniegšanai
EK.
Maksājumu plūsma
ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI atklāto konkursu projekti un ERAF un ESF nacionālie projekti
Līgumslēdzējs
(darbi, piegādes,
pakalpojumi)

SF
finansējuma
saĦēmējs

2. līmeĦa
starpniekinstitūcija

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija
(nozares
ministrija

Vadošā iestāde

Vadības
komiteja

Uzraudzības
komiteja

Paying
Authority

SaĦem
maksājumus
no EK

Rēėini un
pamatojošie
dokumenti

Pārbauda
rēėinus un
pamatojošos
dokumentus

Nauda
līgumslēdzēja
kontā

Samaksa
līgumslēdzējam
(par darbiem,
piegādēm,
pakalpojumiem)

Sagatavo
atmaksas
pieprasījumu

Pārbauda un
apstiprina
atmaksas
pieprasījumu

European
Commission

Veic avansa
maksājumus un
maksājumus,
pamatojoties uz
maksājumu
pieprasījumiem

Pārbauda atmaksas
pieprasījumu un
veic maksājumu
SF saĦēmējam

Nauda
saĦēmēja
kontā

Sagatavo
izdevumu
deklarācijas

Sniedz
apliecinājumu
par sistēmas
darbību un
veiktajiem auditiem

Sagatavo maksājuma
pieprasījumu, pārbauda
izdevumu deklarācijas
un apliecina
izdevumus

ZiĦojumi un uzraudzība
Struktūrfonda finansējuma saĦēmējs sniedz ziĦojumus otrā līmeĦa starpniekinstitūcijai par
projektu ieviešanas gaitu.
Otrā līmeĦa starpniekinstitūcija nodrošina pārbaužu veikšanu par piegādēm, izdevumu atbilstību
un esamību, pamatojošo dokumentu esamību. Otrā līmeĦa starpniekinstitūcija sagatavo
ziĦojumus pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijai/nozares ministrijai un vadošai iestādei. Otrā līmeĦa
starpniekinstitūcija nodrošina datu uzkrāšanu par finanšu un fizisko ieviešanas gaitu un to
ievadīšanu vadības informācijas sistēmā.
Pirmā līmeĦa starpniekinstitūcija/nozares ministrija iesniedz ziĦojumus vadošai iestādei par
pasākumu un prioritāšu ieviešanas gaitu un to atbilstību VPD.
Vadošā iestāde sagatavo gadskārtējos un noslēguma ziĦojumus un iesniedz tos vadības komitejā
informācijai.
Vadības komiteja izskata ziĦojumus un iesniedz tos apstiprināšanai uzraudzības komitejai.
Vadošā iestāde un uzraudzības komiteja, kuras priekšsēdētājs ir vadošās iestādes pārstāvis,
nodrošina VPD specifisko mērėu sasniegšanas gaitas uzraudzību un iesniedz gadskārtējos un
noslēguma ziĦojumus EK.

25

Latvijas Mērėa 1 programmas Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājums 2004-2006
ZiĦojumu sniegšana un uzraudzība
ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI atklāto konkursu projekti un ERAF un ESF nacionālie projekti
Līgumslēdzējs
(darbi, piegādes,
pakalpojumi)

SF
finansējuma
saĦēmējs

2. līmeĦa
starpniekinstitūcija

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija
(nozares
ministrija

Vadošā iestāde

Fiziskie un
finanšu dati
par projekta
īstenošanu

Fiziskie un
finanšu dati
par projektu
īstenošanu

Pieeja
datiem par
VPD
īstenošanu

Finanšu un
fiziskie dati
par VPD
ieviešanu

Report to 2nd
level Intermediate
Body

Report to 1st
level Intermediste
Body/Line
Ministry and
Managing
Authority

Vadības
komiteja

Uzraudzības
komiteja

Paying
Authority

European
Commission

of the SPD

Report to
Managing
Authority

Information on
progress of SPD
implementation

Report to the EC

Report on
financial data

Review reports
prepared by the
Managing
Authority

Approve reports
prepared by the
Managing
Authority

Receive reports

Grantu shēma
Ieviešanas shēma –1.posms
ERAF un ESF grantu shēmu gadījumā projektu izvērtēšanu organizē 2 posmos. Pirmais posms ir
grantu shēmas apsaimniekotāja un grantu shēmas projekta apstiprināšana.
Gadījumos, kad atbilstoši Padomes 1999.gada 21. jūnija Regulas (EK) 1260/1999 9.pantam
struktūrfonda finansējuma saĦēmējs ir atbildīgs par darbību izpildīšanu vai valdība tos noteikusi
kā institūcijas, kuras piešėir grantus, tiek noteikti atbilstošie granta finansējuma saĦēmēji, lai
norādītu mērėa grupu, kura gūs tiešu labumu no struktūrfondu palīdzības.
Ieviešanas shēma –2.posms
Otrajā posmā grantu shēmas ietvaros iesniegtie projekti tiek vērtēti un apstiprināti vai noraidīti.
Procesa secība ir šāda:
-

otrā līmeĦa starpniekinstitūcija slēdz līgumu par grantu shēmas ieviešanu ar grantu
shēmas apsaimniekotāju (struktūrfonda finansējuma saĦēmējs);

-

grantu shēmas apsaimniekotājs (struktūrfonda finansējuma saĦēmējs) jau ir izstrādājis
projektu vērtēšanas kritērijus, kas ir apstiprināti uzraudzības komitejā, un projekta
iesnieguma veidlapu. Pēc projektu iesnieguma veidlapas apstiprināšanas grantu shēmas
apsaimniekotājs (struktūrfonda finansējuma saĦēmējs) izsludina projektu konkursu;

-

granta finansējuma saĦēmējs sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to grantu shēmas
apsaimniekotājam (struktūrfonda finansējuma saĦēmējam), kas veic administratīvo
izvērtēšanu.

-

vērtēšanas komisijas (izveidota pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas/nozares ministrijas
vadībā) pozitīva lēmuma gadījumā grantu shēmas apsaimniekotājs (struktūrfonda
finansējuma saĦēmējs) pieĦem lēmumu par projekta atbalstīšanu.
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Projektu atlase
ERAF un ESF grantu shēmas
2.fāze - projektu sagatavošana un apstiprināšana grantu shēmas ietvaros

Līgumslēdzējs
(darbi, piegādes
pakalpojumi)

Projekta
īstenotājs

SF
finansējuma
saĦēmējs grantu shēmas
apsaimniekotājs

2.līmeĦa
starpniek institūcija

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija/
nozares
ministrija

Vadošā iestāde

Vadības
komiteja

Uzraudzības
komiteja

Maksājumu
iestāde

Eiropas
Komisija

Slēdz līgumu ar
grantu shēmas
apsaimniekotāju
par grantu shēmas
īstenošanu

Apstiprina
kritērijus

Izstrādā grantu
shēmas projektu
vērtēšanas
kritērijus

Izstrādā grantu
shēmas projektu
iesnieguma
veidlapu

Izsludina projektu
iesniegumu
konkursus grantu
shēmas ietvaros

Sagatavo projekta
iesniegumu

SaĦem un izvērtē
projekta
iesniegumu

SaskaĦo ar
vērtēšanas
komisiju

PieĦem
lēmumu par
projekta
finansēšanu

Projekta ieviešana
Pēc projekta apstiprināšanas grantu shēmas apsaimniekotājs (struktūrfonda finansējuma
saĦēmējs) noslēdz līgumu par projekta ieviešanu ar granta finansējuma saĦēmēju un nodrošina
projekta ieviešanas uzraudzību.
Granta finansējuma saĦēmējs veic iepirkumu un nodrošina iepirkuma procedūru atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Par sūdzību izskatīšanu atbild Iepirkumu uzraudzības
birojs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem valsts/pašvaldību iepirkuma jomā. Grantu
shēmas apsaimniekotājs (struktūrfonda finansējuma saĦēmējs) pārbauda iepirkuma procesu,
pamatojoties uz riska analīzi.
Granta finansējuma saĦēmējs slēdz līgumus par darbu izpildi, piegādēm un pakalpojumiem un
nodrošina projekta ieviešanas uzraudzību atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.
Grantu shēmas apsaimniekotājs (struktūrfonda finansējuma saĦēmējs) nodrošina kontroli
projektu līmenī atbilstoši Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK) Nr.438/2001 4.panta
nosacījumiem.
Otrā līmeĦa starpniekinstitūcija nodrošina pārbaudes projektu īstenošanas vietās grantu shēmai
kopumā.
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Projektu ieviešana
ERAF un ESF grantu shēmas
Līgumslēdzējs
(darbi, piegādes
, pakalpojumi)

Projekta
īstenotājs

SF
finansējuma
saĦēmējs grantu shēmas
apsaimniekotājs

2.līmeĦa
starpniek institūcija

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija/
nozares
ministrija

Vadošā iestāde

Vadības
komiteja

Uzraudzības
komiteja

Maksājumu
iestāde

Eiropas
Komisija

Slēdz līgumu ar
projekta īstenotāju
par projekta
ieviešanu

Nodrošina
iepirkuma procesu
Iepirkumu uzraudzības birojs
izskata sūdzības

Slēdz līgumu ar
darbu, piegāžu un
pakalpojumu
veicēju

Veic darbus,
piegādes un
pakalpojumus

Veic darbu,
piegāžu un
pakalpojumu
uzraudzību
saskaĦā ar
noslēgtajiem
līgumiem

Veic pārbaudes
projektu
īstenošanas vietās

Veic pārbaudes
īstenošanas vietās
(grantu shēmām kopumā)

Maksājumu plūsma
Struktūrfondu maksājumu procesā (atbilstoši Padomes 1999.gada 21. jūnija Regulas (EK)
1260/1999 31. un 32.pantam) izšėir divus galvenos posmus:
-

līdzekĜu plūsma no maksājumu iestādes uz grantu shēmas apsaimniekotāju (struktūrfonda
finansējuma saĦēmēju);

-

līdzekĜu plūsma no EK uz maksājumu iestādi.

Pirmajā posmā granta finansējuma saĦēmējs pārbauda un apstiprina piegādes un rēėinus,
pārbauda pamatojošos dokumentus, nodrošina atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un sniedz
ziĦojumus grantu shēmas apsaimniekotājam (struktūrfonda finansējuma saĦēmējam) par projekta
ieviešanas gaitu.
Granta finansējuma saĦēmējs veic maksājumus līgumslēdzēju par darbu izpildi, piegādēm un
pakalpojumiem kontos, sagatavo un iesniedz struktūrfonda līdzekĜu atmaksas pieprasījumus
grantu shēmas apsaimniekotājam (struktūrfonda finansējuma saĦēmējam).
Grantu shēmas apsaimniekotājs (struktūrfonda finansējuma saĦēmējs) pārbauda atmaksas
pieprasījumus, veic maksājumus granta finansējuma saĦēmējam un sagatavo atmaksas
pieprasījumus, ko iesniedz otrā līmeĦa starpniekinstitūcijā.
Otrā līmeĦa starpniekinstitūcija pārbauda atmaksas pieprasījumus, apstiprina maksājumus un
iesniedz tos maksājumu iestādes Norēėinu departamentā.
Maksājumu iestādes Norēėinu departaments pārbauda atmaksas pieprasījumus un veic
maksājumus grantu shēmas apsaimniekotājam (struktūrfonda finansējuma saĦēmējam).
Otrajā posmā otrā līmeĦa starpniekinstitūcija sagatavo izdevumu deklarācijas un iesniedz tās
pārbaudei vadošajā iestādē.
Iesniedzot izdevumu deklarācijas, vadošā iestāde sniedz apstiprinājumu maksājumu iestādei,
pamatojoties uz vadības informācijas sistēmā uzkrāto informāciju un audita ziĦojumiem par
sistēmu darbību, veiktajām kontrolēm un auditiem.
Maksājumu iestādes Eiropas lietu departaments pārbauda izdevumu deklarāciju, pamatojošo
dokumentu, vadības informācijas sistēmā uzkrātās informācijas un maksājumu iestādes uzskaites
sistēmas datu, ko ievadījis Norēėinu departaments, savstarpējo atbilstību, apliecina izdevumus
un sagatavo maksājuma pieprasījumus iesniegšanai EK.
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Maksājumu plūsma
ERAF un ESF grantu shēmas
Līgumslēdzējs
(darbi, piegādes
, pakalpojumi)

Projekta
īstenotājs

SF
finansējuma
saĦēmējs grantu shēmas
apsaimniekotājs

2.līmeĦa
starpniek institūcija

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija/
nozares
ministrija

Vadošā iestāde

Vadības
komiteja

Uzraudzības
komiteja

Maksājumu
iestāde

SaĦem
finansējumu no
EK un nodrošina
tā pārvaldīšanu

Rēėini un
pamatojošie
dokumenti

Pārbauda
iesniegtos rēėinus
un dokumentus

Nauda darbu
izpildītāja
kontā

Veic apmaksu

Sagatavo
atmaksas
pieprasījumus

Eiropas
Komisija

Veic avansa
maksājumu un
maksājumus
atbilstoši
deklarācijām

Pārbauda
pieprasījumu un
veic maksājumu

Nauda projekta
īstenotāja kontā

Sagatavo
atmaksas
pieprasījumu

Pārbauda
atmaksas
pieprasījumu un
veic atmaksu

Pārbauda un
apstiprina
atmaksas
pieprasījumu

Nauda grantu
shēmas
apsaimniekotāja
kontā
Sagatavo
izdevumu
deklarāciju

Sniedz
apliecinājumu par
sistēmas
darbību un
veiktajiem
auditiem

Sagatavo maksājuma
pieprasījumus, pārbauda
izdevumu deklarācijas,
apliecina izdevumus

ZiĦojumi un uzraudzība
Granta finansējuma saĦēmējs sniedz pārskatus un ziĦojumus grantu shēmas apsaimniekotājam
par projekta ieviešanas gaitu.
Grantu shēmas apsaimniekotājs (struktūrfonda finansējuma saĦēmējs) nodrošina pārbaužu
veikšanu par piegādēm, izdevumu atbilstību un esamību, pamatojošo dokumentu esamību, un
sniedz ziĦojumus otrā līmeĦa starpniekinstitūcijai par grantu shēmas ieviešanas gaitu. Otrā
līmeĦa starpniekinstitūcija nodrošina datu uzkrāšanu par projektu finansiālo un fizisko ieviešanas
gaitu un to ievadīšanu vadības informācijas sistēmā, kā arī sniedz ziĦojumus pirmā līmeĦa
starpniekinstitūcijai/nozares ministrijai un vadošajai iestādei.
Pirmā līmeĦa starpniekinstitūcija/nozares ministrija sniedz ziĦojumus vadošajai iestādei par
pasākumu un prioritāšu ieviešanas gaitu un to atbilstību VPD.
Vadošā iestāde sagatavo gadskārtējos un noslēguma ziĦojumus un iesniedz tos informācijai
vadības komitejā.
Vadības komiteja izskata ziĦojumus un iesniedz tos apstiprināšanai uzraudzības komitejā.
Vadošā iestāde un uzraudzības komiteja, kuras priekšsēdētājs ir vadošās iestādes pārstāvis,
nodrošina VPD specifisko mērėu sasniegšanas gaitas uzraudzību un iesniedz gadskārtējos un
noslēguma ziĦojumus EK.
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ZiĦojumu sniegšana un uzraudzība
ERAF un ESF grantu shēmas

Līgumslēdzējs
(darbi, piegādes
, pakalpojumi)

Projekta
īstenotājs

SF
finansējuma
saĦēmējs grantu shēmas
apsaimiekotājs

Finanšu un
fiziskie dati
par projekta
īstenošanu

Finanšu un
fiziskie dati
par projektu
īstenošanu

Sniedz
ziĦojumus
grantu
shēmas
apsaimnie
kotājam

Sniedz ziĦojumus
2.līmeĦa
starpniekinstitūcijai

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

Finanšu un
fiziskie dati
par grantu
shēmas
īstenošanu

Sniedz ziĦojumus
1.līmeĦa
starpniekinstitūcijai

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija/
nozares
ministrija

Vadošā iestāde

Pieeja
datiem par
VPD
ieviešanu

Finanšu un
fiziskie dati
par VPD
ieviešanu

Vadības
komiteja

Uzraudzības
komiteja

Maksājumu
iestāde

Eiropas
Komisija

Finanšu dati
par VPD
ieviešanu

Sniedz ziĦojumus
vadošajai
iestādei

Sniedz
ziĦojumus par
finansiālo

Informācija
par VPD
ieviešanas
progresu

Sagatavo
ziĦojumus
Eiropas
Komisijai
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progresu

Izskata
sagatavotos
ziĦojumus

Apstiprina
ziĦojumus

SaĦem ziĦojumus
par
VPD ieviešanu
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ELGVF un ZVFI
Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.200 “Noteikumi par Eiropas
Savienības struktūrfondu vadību” ELGVF un ZVFI projektiem organizē atklātu projektu
konkursus.
Projektu atlase
Projekta iesnieguma veidlapu izstrādi koordinē vadošā iestāde sadarbībā ar otrā līmeĦa
starpniekinstitūciju, pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijām/nozaru ministrijām un maksājumu
iestādi.
Otrā līmeĦa starpniekinstitūcija izstrādā projektu vērtēšanas kritērijus un iesniedz tos
apstiprināšanai uzraudzības komitejā. Kad vērtēšanas kritērijus ir apstiprinājusi uzraudzības
komiteja, otrā līmeĦa starpniekinstitūcija izsludina projektu konkursu.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmējs aizpilda projekta iesnieguma veidlapu, izvēloties
prioritāti/pasākumu atbilstoši VPD, un iesniedz projekta iesniegumu otrā līmeĦa
starpniekinstitūcijā vai tās reăionālajā struktūrvienībā.
Lai izvērtētu projektu iesniegumus, otrā līmeĦa starpniekinstitūcija izveido vērtēšanas komisiju.
Otrā līmeĦa starpniekinstitūcija iesniedz vadības komitejā projektu iesniegumu vērtēšanas
ziĦojumu un lēmuma projektu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Vadības
komiteja saskaĦo apstiprināmos projektus. Pamatojoties uz vadības komitejas saskaĦojumu, otrā
līmeĦa starpniekinstitūcija pieĦem lēmumu par projekta apstiprināšanu un slēdz līgumu ar
struktūrfonda finansējuma saĦēmēju par projekta īstenošanu.
Projektu atlase
ELVGF un ZVFI atklāto konkursu projekti
Līgumslēdzējs
(darbi, piegādes
, pakalpojumi)

SF
finansējuma
saĦēmējs

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija/
nozares
ministrija

Vadības
komiteja

Vadošā iestāde

Uzraudzības
komiteja

Maksājumu
iestāde

Eiropas
Komisija

Izstrādā projekta
iesnieguma
veidlapu

Apstiprina
projektu
vērtēšanas
kritērijus

Izstrādā projektu
vērtēšanas
kritērijus

Izsludina projektu
iesniegumu
konkursu

Sagatavo projekta
iesniegumu

SaĦem un izvērtē
projekta
iesniegumu

SaskaĦo ar
Vadības
Komiteju

PieĦem lēmumu
par projekta
finansēšanu

Šī veida projektu ieviešana, finansēšana un ziĦojumu sagatavošana par to ieviešanu norisināsies
tāpat kā ERAF un ESF atklāta konkursa projektiem.
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Uzraudzība
Uzraudzības mērėis ir nodrošināt struktūrfondu ieviešanas procesa nepārtrauktību atbilstoši VPD
noteiktajām prioritātēm un mērėiem. Uzraudzība nodrošinās VPD ieviešanas kvalitāti un
efektivitāti, vērtējot VPD definēto finansiālo un fizisko rādītāju ieviešanas gaitu.
Lai nodrošinātu efektīvu struktūrfondu finansējuma izmantošanu, vadošā iestāde izveido
regulāras VPD ieviešanas uzraudzības sistēmu.
VPD uzraudzība sākas zemākajā – projektu līmenī. Projekts ir analīzes pamatvienība, kurā tiek
savākta uzraudzībai nepieciešamā informācija. Informācija par projektiem tiek apkopota, parādot
ieviešanas gaitu pasākuma, prioritātes un VPD līmenī.
Uzraudzības komiteja
SaskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 35.pantu uzraudzības
komiteja nodrošina VPD izstrādes un izpildes uzraudzību. Uzraudzības komiteja tiek izveidota
ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc VPD apstiprināšanas.
Uzraudzības komiteja pārliecinās par VPD izpildes efektivitāti un kvalitāti. Šim mērėim
uzraudzības komiteja veic šādus uzdevumus:
-

apstiprina PP, ieskaitot fiziskos un finansiālos rādītājos, ko izmanto struktūrfondu
ieviešanas uzraudzībā, kā arī veic grozījumus PP, tai skaitā arī minētajos rādītājos;

-

apstiprina katra pasākuma ietvaros finansējamo projektu vērtēšanas kritērijus, ko izstrādā
pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas/nozaru ministrijas;

-

periodiski pārbauda VPD specifisko mērėu ieviešanas gaitu;

-

pārskata sasniegtos mērėus pasākumu līmenī;

-

izskata un apstiprina gadskārtējos un noslēguma ieviešanas ziĦojumus pirms to
nosūtīšanas EK;

-

izskata un apstiprina priekšlikumus apstiprinātā VPD grozījumiem;

-

sniedz priekšlikumus vadošajai iestādei par grozījumiem VPD un PP, lai nodrošinātu
VPD mērėu sasniegšanu vai uzlabotu struktūrfondu vadības sistēmu, tajā skaitā finanšu
vadību;

-

apstiprina ES struktūrfondu vadības komunikācijas stratēăiju.
Datu uzkrāšana un ziĦojumu sniegšana

SaskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 36.pantu vadošā iestāde un
uzraudzības komiteja veic uzraudzību, izmantojot VPD un PP noteiktos fiziskos un finansiālos
rādītājus. Rādītājus izstrādā, Ħemot vērā EK darba dokumentā “Uzraudzības un izvērtēšanas
rādītāji: indikatīvā metodoloăija” publicēto indikatīvo metodoloăiju un indikatoru piemērus.
VPD ir iekĜauti trīs līmeĦu uzraudzības rādītāji:
-

ietekmes rādītāji;

-

rezultāta rādītāji;

-

iznākuma rādītāji.

Rādītāji ir saistīti ar VPD kopumā, VPD mērėiem un sociālekonomiskajiem, strukturālajiem un
vides apstākĜiem. Lai nodrošinātu struktūrfondu projektu atbilstību Eiropas Kopienas vides un
vienādu iespēju nodrošināšanas politikai, PP ir iekĜauti atbilstoši rādītāji, kuru izpilde tiks
uzraudzīta.
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Rādītāji atspoguĜo VPD pasākumu un prioritāšu specifiskos mērėus un to savstarpējo saistību. Ja
iespējams, rādītājus nosaka kvantitatīvi. Rādītāji atspoguĜo arī sasniegto VPD fiziskās izpildes
rezultātu, kā arī iespēju robežās ietekmi prioritātes vai pasākuma līmenī, kā arī finanšu plāna
izpildes statusu.
Lai nodrošinātu Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) 1260/1999 34.panta izpildi par
sistēmas izveidi ticamas finanšu un statistikas informācijas uzkrāšanai par ieviešanu, ir izveidota
datorizēta uzraudzības informācijas sistēma. Paredzēts, ka visi finanšu un fiziskās ieviešanas
progresa dati tiks glabāti vadības informācijas sistēmā (VIS). Ir uzsākta sistēmas izstrāde saskaĦā
ar specifikāciju.
Datorizētā vadības informācijas sistēma darbojas četros līmeĦos (pirmā līmeĦs
starpniekinstitūcija, otrā līmeĦa starpniekinstitūcija, vadošā iestāde un maksājumu iestāde).
Sistēmu izmantos arī grantu shēmas apsaimniekotājs. Par sistēmas vadību un kontroli atbild
vadošā iestāde. Visus datus par projektu fizisko un finanšu progresu sistēmā ievada otrā līmeĦa
starpniekinstitūcijas, maksājumu iestāde un grantu shēmas apsaimniekotājs. Pieeja sistēmai būs
arī pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijām.
Par fiziskās un finansiālās izpildes gaitas datu savākšanu un pārnesi VIS atbild otrā līmeĦa
starpniekinstitūcija.
Vadošā iestāde izstrādā norādījumus datu ievadīšanai visos līmeĦos. Datu ievadīšanas procesu
sistēmas vadošajā iestādē, maksājumu iestādē un otrā līmeĦa starpniekinstitūcijās regulē
attiecīgas procedūras.
SaskaĦā ar Padomes 1999.gada 12.jūlija Regulas (EK) Nr.1784/1999 7.pantu ESF gadījumā par
fiziskās un finansiālās izpildes gaitas datu ievadīšanu datorizētajā uzraudzības informācijas
sistēmā atbild abas otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas (Nodarbinātības valsts aăentūra,
Profesionālās izglītības attīstības aăentūra).
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji:
-

sniedz ziĦojumus par projekta ieviešanas gaitu otrā līmeĦa starpniekinstitūcijā;

-

sniedz informāciju par noteikto fizisko rādītāju izpildes gaitu projekta ieviešanas laikā.

Otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas:
-

pārbauda struktūrfonda finansējuma saĦēmēju iesniegtos ziĦojumus par projekta
ieviešanas gaitu un ievada informāciju/datus par fizisko un finansiālo izpildes gaitu
sistēmā;

-

regulāri nodrošina informāciju vadošajai iestādei par struktūrfondu līdzfinansēto
pasākumu ieviešanas gaitu;

-

divreiz gadā sagatavo informāciju par attiecīgās otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas pārziĦā
esošo pasākumu ieviešanas gaitu un iesniedz to pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijai/nozares
ministrijai tālākai iesniegšanai uzraudzības komitejā.

Pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas/nozaru ministrijas:
-

sagatavo ziĦojumu par katra fonda finansēto aktivitāšu izpildes gaitu, tai skaitā esošo
problēmu un grūtību analīzi un priekšlikumus uzlabojumiem. Šis ziĦojums tiek iesniegts
vadošajā iestādē;

-

regulāri nodrošina informāciju vadošajai iestādei par struktūrfondu līdzfinansēto
aktivitāšu ieviešanas gaitu.

Maksājumu iestāde (Norēėinu departaments):
-

nodrošina finanšu informācijas par struktūrfondu kontiem ievadi datorizētajā sistēmā un
sniedz ziĦojumus par izpildes gaitu vadošajai iestādei;
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-

paredzēts, ka Valsts kases un vadošās iestādes sistēmas tiks savstarpēji sasaistītas.

Vadošā iestāde:
-

nodrošina vadības informācijas sistēmas funkcionēšanu;

-

savāc finanšu un statistikas datus par pasākumu ieviešanu;

-

organizē un vada uzraudzības komiteju;

-

sagatavo gadskārtējo ieviešanas ziĦojumu apstiprināšanai uzraudzības komitejā un
iesniedz to EK.

Vadošā iestāde atbild par gadskārtējo un noslēguma ziĦojumu sagatavošanu. SaskaĦā ar
Padomes 1999.gada 12.jūlija Regulas Nr.1260/1999 37.panta 1.punktu vadošā iestāde iesniedz
gadskārtējo ieviešanas ziĦojumu EK sešu mēnešu laikā pēc kalendārā gada beigām. Vadības
komiteja izskata vadošās iestādes sagatavotos ziĦojumus pirms to iesniegšanas uzraudzības
komitejai. Uzraudzības komiteja apstiprina ziĦojumus pirms to nosūtīšanas EK.
ZiĦojumos iekĜauj šādu informāciju:
-

grozījumi vispārīgajos nosacījumos, kas būtiski maina VPD ieviešanu, jo īpaši
grozījumus sociālekonomisko tendenču aprakstā, reăionālās vai nozaru politikas
raksturojumā vai likumdošanā un informāciju par šādu grozījumu ietekmi uz
struktūrfondu sistēmas integritāti;

-

katra struktūrfonda prioritāšu un pasākumu ieviešanas gaita saistībā ar to specifiskajiem
mērėiem;

-

VPD finansiālā izpilde pasākuma līmenī, norādot maksājumu iestādes faktiski veiktās
izmaksas un uzskaites datus par kopējiem no EK saĦemtajiem maksājumiem;

-

vadošās iestādes un uzraudzības komitejas paveiktais struktūrfondu ieviešanas kvalitātes
un efektivitātes nordošināšanā, it īpaši uzraudzībā, finanšu kontrolē un izvērtēšanā,
būtiskāko problēmu apkopojums, tehniskās palīdzības izlietojums, publicitātes pasākumi
un pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Kopienas politikām.

SaskaĦā ar Padomes 1999.gada 12.jūlija Regulas (EK) Nr.1260/1999 34.panta 2.punktu ikreiz,
kad tiek iesniegts gadskārtējais ieviešanas ziĦojums, vadošā iestāde sadarbībā ar EK pārskata
iepriekšējā gadā sasniegtos svarīgākos rezultātus.
Pēc šīs pārbaudes EK var iesniegt Latvijas valdībai un vadošajai iestādei komentārus par
ziĦojumu. Vadošā iestāde informē EK par pasākumiem, kas veikti saskaĦā ar saĦemtajiem
komentāriem. Ja EK uzskata, ka veiktie pasākumi ir prasībām neatbilstoši, tā var rekomendēt
Latvijas valdībai un vadošajai iestādei nepieciešamos uzlabojumus VPD uzraudzības vai
struktūrfondu vadības efektivitātes palielināšanai. Ja EK ir sniegusi šādas rekomendācijas,
vadošā iestāde veic pasākumus uzraudzības vai vadības uzlabošanai vai arī paskaidrojumus,
kādēĜ šādi pasākumi nav veikti.
SaskaĦā ar Padomes 1999.gada 12.jūlija Regulas (EK) Nr.1260/1999 32.panta 3.punktu viens no
nosacījumiem, kas jāizpilda, lai EK veiktu starpmaksājumus, ir EK rekomendāciju izpilde
noteiktajā termiĦā. Šis nosacījums ir spēkā, ja rekomendāciju mērėis ir labot būtiskus
uzraudzības vai vadības sistēmas trūkumus, kas kavē pienācīgu VPD finansiālo vadību.
Noslēguma ziĦojumu EK iesniedz sešu mēnešu laikā pēc programmēšanas perioda beigām.
Noslēguma ziĦojuma saturam un izstrādes kārtībai piemērojami gadskārtējā ziĦojuma izstrādes
nosacījumi. EK piecu mēnešu laikā pēc noslēguma ziĦojuma saĦemšanas pieĦem lēmumu par
noslēguma ziĦojuma saskaĦošanu.
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Vadības informācijas sistēma un elektroniskā datu apmaiĦa ar EK
ZiĦojumu sniegšana par struktūrfondu ieviešanu ir datorizēta datu apmaiĦa starp EK un
dalībvalstīm. EK saĦemtā informācija glabājas kopējā datu bāzē – Struktūrfondu kopējā sistēmā
(Structural Funds Common System – SFC).
Vadošā iestāde nodrošina datorizētu datu pārnesi divos iespējamos veidos: a) failus pārnes ar
elektroniskā pasta ziĦojumu apmaiĦas palīdzību b) datus ievada manuāli, Ħemot vērā atbilstošo
SFC funkcionalitāti.
Pārnestajai informācijai jāsatur dati par finanšu transakcijām un ieviešanas ziĦojumiem
sadalījumā pa VPD prioritātēm un pasākumiem.
Informācija glabāsies formātā, kas Ĝauj apkopot datus, izveidojot dažādus pārskatus, t.sk.
pārskatus/ziĦojumus EK, kas noteikti Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999
18.panta 3.punktā un Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas Nr.438/2001 V pielikumā. VIS
specifikācija paredz finanšu tabulas (saskaĦā ar „Struktūrfondu plānošanas un programmēšanas
dokumentu rokasgrāmatas” 4., 6., 8., 9. un 10.tabulu), kas nodrošinās atbilstību Padomes
1999.gada 12.jūlija Regulas (EK) Nr.1784/1999 7.punktam attiecībā uz ziĦojumiem. Tādējādi
tiks nodrošināts struktūrfondu ieviešanas pārskats, sākot no līdzekĜu piešėiršanas brīža līdz
pēdējam maksājumam.
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Finanšu vadība un kontrole
Finanšu vadības un kontroles veikšanu nosaka galvenokārt Padomes 1999.gada 21.jūnija Regula
(EK) Nr.1260/1999 un Komisijas 2001.gada 2.marta Regula (EK) Nr.438/2001.
Vadošā iestāde un maksājumu iestāde atbild par atbilstības nodrošināšanu struktūrfondu
ieviešanas nosacījumiem.
Finanšu vadība un kontrole ietver virkni sertificēšanas un pārbaudes darbību, kā arī atsevišėas
grāmatvedības uzskaites veikšanu vai atsevišėu grāmatvedības uzskaites kodu izmantošanu.
SaskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par pilnu projekta grāmatvedības uzskaiti
ir atbildīgs struktūrfonda finansējuma saĦēmējs. Attiecīgā otrā līmeĦa starpniekinstitūcija
nodrošina struktūrfonda finansējuma saĦēmējam izmaksāto struktūrfondu līdzekĜu un valsts
budžeta līdzfinansējuma (ja tāds projektā ir paredzēts) uzskaiti. SaskaĦā ar finanšu ministra
rīkojumu maksājumu iestāde un otrā līmeĦa starpniekinstitūcija izmanto atsevišėus ekonomiskās
klasifikācijas kodus (saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999
34.panta e) apakšpunktu – atsevišėus grāmatvedības uzskaites kodus). Struktūrfondu
finansējuma saĦēmēja pienākums nodrošināt atsevišėu grāmatvedības uzskaiti izdevumiem, kuri
tiek veikti struktūrfondu finansēto projektu ietvaros, tiks noteikts līgumā par projekta ieviešanu
starp otrā līmeĦa starpniekinstitūciju un struktūrfonda finansējuma saĦēmēju. Maksājumu iestāde
(Norēėinu departaments) nodrošinās saĦemto, izmaksāto līdzekĜu un nopelnīto procentu uzskaiti
fonda līmenī.
SaskaĦā ar Padomes 1999.gada 12.jūlija Regulas (EK) Nr.1260/1999 38.panta 6.punktu
atbildīgajām institūcijām (pirmā un otrā līmeĦa starpniekinstitūcijām, maksājumu iestādei un
vadošajai iestādei) jānodrošina visu izdevumus un struktūrfondu sakarā veikto pārbaužu
attaisnojošo dokumentu uzglabāšana un jānodrošina to pieejamība darbu izpildītāju, piegāžu
veicēju un pakalpojumu sniedzēju, granta finansējuma saĦēmēju un struktūrfonda finansējuma
saĦēmēju līmenī trīs gadus pēc tam, kad Eiropas Komisija veikusi noslēguma maksājumu
attiecīgās programmas ietvaros. Tas nodrošinās audita posmu izsekojamību saskaĦā ar Komisijas
2001.gada 2.marta Regulas (EK) Nr.438/2001 1.pielikumu.
Finanšu vadība
Lai saĦemtu maksājumus no Eiropas Komisijas, maksājumu iestāde atver atsevišėus bankas
kontus Latvijas Bankā. Katram struktūrfondam tiek atvērts atsevišės konts.
Otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas atbild par regulāru izdevumu prognožu sagatavošanu un
iesniegšanu maksājumu iestādei. Tas Ĝauj maksājumu iestādei iesniegt gada maksājumu
pieprasījumu prognozes Eiropas Komisijai saskaĦā ar Padomes 1999.gada 12.jūlija Regulas
(EK) Nr.1260/99 32.panta 7.punktu, kā arī noguldīt brīvos finanšu resursus.
Maksājumu iestāde veic arī no Eiropas Komisijas saĦemto eiro maksājumu konvertēšanu
Latvijas valsts valūtā – latos - , kad tiek veikti maksājumi struktūrfonda finansējuma saĦēmēju
kontos. Konvertējot latu darījumus eiro, tiek piemērots valūtas maiĦas kurss saskaĦā ar
Komisijas 2000.gada 28.marta Regulas (EK) Nr.643/2000 2.panta 2.punktu.
Vismaz trīs reizes gadā otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas iesniedz vadošajai iestādei izdevumu
deklarācijas. Vadošā iestāde veic nepieciešamās pārbaudes un iesniedz deklarācijas maksājumu
iestādei. Lai nodrošinātu pietiekamu pārliecību, kā noteikts Komisijas 2001.gada 2.marta
Regulas (EK) Nr.438/2001 9.pantā, vadošā iestāde nosaka prasības efektīvas vadības un
kontroles sistēmai, kas ieviešama katrā iesaistītajā institūcijā, lai nodrošinātu drošu struktūrfondu
līdzekĜu finanšu vadību. Vadošā iestāde nodrošina prasību izpildi visās iesaistītās institūcijās un
pieĦem lēmumu par papildu kontroĜu nepieciešamību, lai nodrošinātu kontroles sistēmas
pietiekamību.
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SaskaĦā ar Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK) Nr.438/2001 9.pantu izdevumu
deklarācijas sagatavo otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas, pārbauda vadošā iestāde, un tās tiek
iesniegtas maksājumu iestādei pārbaudei, apliecināšani un maksājumu pieprasījumu
sagatavošanai (Eiropas lietu departaments). Izdevumu apliecināšanas procesa mērėis ir
nodrošināt, lai attiecīgajā līmenī tiktu veikta neatkarīga kontrole un tādējādi tiktu identificētas un
novērstas visas problēmas. Konkrētā pienācīgu pārbaužu veikšanas un apliecināšanas kārtība
noteikta maksājumu iestādes iekšējos noteikumos, kā arī līgumos, kas noslēgti starp
struktūrfondu vadībā iesaistītajām pusēm (maksājumu iestādi, vadošo iestādi, otrā līmeĦa
starpniekinstitūcijām). Kārtība paredz arī konkrētu kontroles lapu ieviešanu, lai apliecinātu
pienācīgu vadības un kontroles sistēmu esamību, kā arī maksājumu iestādes amatpersonu
iespējas veikt nepieciešamās kontroles utt., tādējādi nodrošinot Komisijas 2001.gada 2.marta
Regulas (EK) Nr.438/2001 9.pantā noteikto prasību izpildi.
Maksājumu iestāde apliecina, ka izdevumu deklarācijas ir pareizas un izmantotā grāmatvedības
uzskaites sistēma nodrošina to, ka deklarācijā iekĜautajiem izdevumiem ir pārbaudāmi
attaisnojošie dokumenti. Ja izdevumu deklarācijā ir neprecizitātes, maksājumu iestādei ir tiesības
pārbaudīt visus tajā ietvertos izdevumus. Tiek nodrošināta skaidra pienākumu nodalīšana starp
struktūrvienību, kas veic izdevumu apliecināšanas funkcijas, un struktūrvienībām, kas atbild par
auditu un maksājumu veikšanu. Pirms izdevumu deklarāciju apliecina maksājumu iestāde,
vadošā iestāde sniedz apstiprinājumu par vadības sistēmu un veiktajām kontrolēm.
Finanšu kontrole
SaskaĦā ar Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK) Nr.438/2001 4., 10. un 15.pantu finanšu
kontrole sastāv no trīs daĜām – vadības un kontroles sistēmas pārbaude, pārbaudes izlases kārtā
un noslēguma deklarāciju pārbaude. To nodrošina ar vadošās iestādes un maksājumu iestādes
izveidotu oficiālu atskaitīšanās mehānismu palīdzību. Finanšu ministrijas Iekšējā audita
departaments būs atbildīgs par struktūrfondu vadības un kontroles sistēmas pārbaudi. Ar Finanšu
ministrijas 2003.gada 15.septembra rīkojumu noteikta kārtība, kādā pārbaudīt līdzfinansēto
produktu un pakalpojumu piegādi, deklarēto izdevumu esamību un kā veikt pārbaudes izlases
kārtā.
Izlases veida pārbaude projekta īstenošanas vietās
SaskaĦā ar Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK) Nr.438/2001 4.pantu un Finanšu
ministrijas rīkojumu otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas pārbauda līdzfinansēto projektu ietvaros
iegādāto produktu un pakalpojumu piegādi un deklarēto izdevumu esamību. Grantu shēmu
gadījumā kontroles saskaĦā ar Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK) Nr.438/2001 4.pantu
atsevišėo darbību līmenī nodrošina grantu shēmas apsaimniekotājs.
Vadošā iestāde ir sagatavojusi metodoloăiju otrā līmeĦa starpniekinstitūcijām, lai nodrošinātu
Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK) Nr.438/2001 4.pantā minēto prasību izpildi.
Otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas (grantu shēmu gadījumā – grantu shēmu apsaimniekotāji),
veicot projektu ieviešanas, uzraudzības un maksājumu kontroles funkcijas, nodrošina izlases
pārbaudes projektu īstenošanas vietās.
Otrā līmeĦa starpniekinstitūcijās (grantu shēmu gadījumā – grantu shēmas apsaimniekotāja
organizācijās) tiek nodrošināta šāda funkciju nodalīšana starp dažādām struktūrvienībām:
-

vadība projektu posmos (projektu vērtēšana, līgumi ar struktūrfonda finansējuma
saĦēmējiem u.c.);

-

atmaksas pieprasījumu pārbaude;

-

deklarēto izdevumu esamības pārbaude.
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Šo uzdevumu veikšanā netiek iesaistītas Iekšējā audita struktūrvienības, lai nodrošinātu
kompetences nodalīšanu no pārbaudēm, kas minētas Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK)
Nr.438/2001 10.pantā.
Struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījuma atbilstības izlases veida pārbaude
SaskaĦā ar Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK) Nr.438/2001 10.pantu vadošās iestādes
un otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas Iekšējā audita struktūrvienības veic šādas kontroles
funkcijas:
-

struktūrfondu vadības sistēmas atbilstības un efektivitātes pārbaude;

-

izlases pārbaude par struktūrfondu finansēto projektu struktūrfondu pieprasījuma
atbilstību. Pārbaudēs jāiekĜauj ne mazāk kā 5% no kopējiem attaisnojošiem izdevumiem
un to pamatā jābūt raksturīgam apstiprināto darbību paraugam.

Finanšu ministrijas (un otrā līmeĦa starpniekinstitūciju) Iekšējā audita struktūrvienībām jābūt
funkcionāli neatkarīgām no citām projektu atlases, ieviešanas un maksājumu procedūrā
iesaistītajām struktūrvienībām.
Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments izstrādā metodoloăiju starpniekinstitūcijām, lai
nodrošinātu Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK) Nr.438/2001 10.panta prasību izpildi.
Lai nodrošinātu nepieciešamo institucionālo kapacitāti un vadības un kontroles procedūru
ieviešanu, Finanšu ministrija ir izstrādājusi prasības vadības un kontroles sistēmai otrā līmeĦa
starpniekinstitūcijām. Pirms VPD izpildes uzsākšanas Finanšu ministrijas Iekšējā audita
departaments guva pārliecību par pirmā līmeĦa starpniekinstitūciju izveidoto vadības un
kontroles sistēmu atbilstību. Audita ziĦojumu par otrā līmeĦa starpniekinstitūciju vadības un
kontroles sistēmu sniegs neatkarīga audita kompānija.
Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments atbild par ziĦojuma sagatavošanu atbilstoši
Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK) Nr.438/2001 13.pantam. Otrā līmeĦa
starpniekinstitūciju Iekšējā audita struktūrvienības nodrošinās visu nepieciešamo informāciju
iepriekš minētā ziĦojuma sagatavošanai.
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Finanšu kontroles struktūra saskaĦā ar 2001.marta Komisijas regulas 438/2001 4.un 10.pantu

MAKSĀJUMU IESTĀDE

IA VIENĪBU SALĪDZINOŠĀ
PĀRBAUDE
AUDITA METODOLOĂIJA

AUDITA ZIĥOJUMU
VĒRTĒŠANA

ZIĥOJUMU
VĒRTĒŠANA

IEKŠĒJAIS AUDITS

10.PANTA SISTĒMAS
AUDITS

ZIĥOJUMI

10.PANTS

5% PĀRBAUDES IZLASES
KĀRTĀ
APLIECINĀJUMA AUDITI

KONTROLES
NODAěA

IEVIEŠANAS
NODAěA

IEKŠĒJAIS AUDITS

4.PANTA PĀRBAUDES
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS
VIETĀS

SF
FINANSĒJUMA
SAĥĒMĒJI

SF
FINANSĒJUMA
SAĥĒMĒJI

SF
FINASNĒJUMA
SAĥĒMĒJI

Struktūrfonda noslēguma izdevumu deklarācijas
Struktūrfonda noslēguma izdevumu deklarācijas saskaĦā ar Komisijas 2001.gada 2.marta
Regulas (EK) Nr.438/2001 15.pantu sagatavo Finanšu ministrijas Finanšu kontroles
departaments. Finanšu kontroles departaments ir no vadošās iestādes (Eiropas Savienības fondu
departamenta) un maksājumu iestādes funkcionāli nodalīta administratīvā struktūrvienība.
Vadošā iestāde, maksājumu iestāde, pirmā un otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas nodrošinās visu
nepieciešamo dokumentāciju un informāciju Finanšu ministrijas Finanšu kontroles
departamentam, lai nodrošinātu struktūrfonda noslēguma izdevumu deklarāciju sagatavošanu.
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ZiĦojumi par neatbilstībām vai pārkāpumiem
SaskaĦā ar Finanšu ministrijas rīkojumu vadošā iestāde izstrādā galvenos principus un prasības
informācijas sniegšanas mehānismam par konstatētajām neatbilstībām vai pārkāpumiem. Veicot
šo funkciju, vadošā iestāde pieprasa, lai otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas, pirmā līmeĦa
starpniekinstitūcijas/nozaru ministrijas un grantu shēmu apsaimniekotāji regulāri ziĦotu par
jebkurām neatbilstībām vai pārkāpumiem, veicot neatbilstību izpēti un nepieciešamos
koriăējošos pasākumus. Izdevumu apliecināšanas nolūkā vadošā iestāde ziĦos par visām
neatbilstībām maksājumu iestādei un Eiropas Komisijai.

Izvērtēšana
SaskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 41. un 43.pantu tiek veikta
VPD sākotnējā (ex-ante) un noslēguma (ex-post) izvērtēšana. ĥemot vērā saīsināto
programmēšanas periodu Latvijā, EK nepieprasa starpposma (mid-term) izvērtēšanas veikšanu.
Vadošā iestāde ir izstrādājusi sākotnējās izvērtēšanas organizēšanas procedūru. Par izvērtēšanas
organizēšanu saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21. jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 41.pantu
atbild Uzraudzības un izvērtēšanas nodaĜa. Vadošā iestāde var organizēt arī tematisko
izvērtēšanu, kas nodrošinās nepieciešamās izvērtēšanas kapacitātes veidošanu struktūrfondu
apsaimniekošanā iesaistītajās institūcijās. Par veiktās izvērtēšanas rezultātiem tiek informēta
uzraudzības komiteja.
Sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana
Sākotnējās izvērtēšanas mērėis ir nodrošināt pamatu VPD un PP sagatavošanai. Sākotnējā
izvērtēšana ir mijiedarbības process, kurā eksperti, kas nav tieši iesaistīti VPD sagatavošanā,
sniedz vērtējumu un rekomendācijas par dokumenta izstrādi, lai nodrošinātu tā kvalitātes
uzlabošanos un atbilstību ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām.
Sākotnējo izvērtēšanu veica neatkarīgi eksperti. SaskaĦā ar izvērtēšanas secinājumiem tika veikti
VPD precizējumi.
Noslēguma izvērtēšana (ex-post)
SaskaĦā ar Padomes 1999.gada 21. jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 43.pantu par noslēguma
izvērtēšanu atbild EK sadarbībā ar vadošo iestādi.
Noslēguma izvērtēšana aptver resursu izmantošanu, kā arī VPD efektivitāti un rezultativitāti, un
sniedz secinājumus par ekonomiskās un sociālās izlīdzināšanas politiku. Noslēguma izvērtēšanas
rezultātā tiks identificēti faktori, kas veicinājuši ieviešanas efektivitāti vai radījuši problēmas, kā
arī sasniegumi un rezultāti.
Noslēguma izvērtēšanu veiks neatkarīgi eksperti, un tā tiks pabeigta ne vēlāk kā trīs gadu laikā
pēc programmēšanas perioda beigām.
Tematiskā izvērtēšana
Vadošā iestāde paredz veikt virkni neliela mēroga tematisko izvērtēšanu par tēmām, kas ir
svarīgas sekmīgai struktūrfondu ieviešanai. Izvērtēšanas tēmas var pieteikt uzraudzības komiteja,
vadības komitejas un pati vadošā iestāde. Svarīgākie tēmas varētu būtu šādas: ierobežota
potenciālu projektu pieteicēju ieinteresētība atbalsta saĦemšanai noteiktās aktivitātēs/pasākumos,
neapmierinošs finansējuma apguves vai citu sasnieguma rādītāju līmenis, sagaidāmās
struktūrfondu investīciju ietekmes trūkums, kā arī citas novirzes no plānotā.
Tematiskās izvērtēšanas veiks neatkarīgi eksperti, un tās tiks pabeigtas programmēšanas perioda
ietvaros (t.i. ne vēlāk kā 2008.gadā), lai nodrošinātu iespēju vadošajai iestādei izdarīt šīs
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programmas uzlabošanai vai nākamā programmēšanas perioda plānošanai noderīgus
secinājumus.
Uzraudzības komiteja, kā arī attiecīgā vadības komiteja tiks informēta par izvērtēšanas
rezultātiem.
Tematiskās izvērtēšanas tiks finansētas no tehniskās palīdzības atbilstoši VPD 5.prioritātei.

Informācija un publicitāte.
Caurskatāmu informāciju par VPD ieviešanu nodrošinās informācijas un komunikācijas rīcības
plāns, kas nosaka pasākumus ar ES struktūrfondu ieviešanu Latvijā saistītās informācijas
izplatīšanai. To izstrādā vadošā iestāde saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21. jūnija Regulu (EK)
Nr.1260/1999, kurā noteikti struktūrfondu un Komisijas 2000. gada 30. maija Regulu (EK) Nr.
1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kurus jāveic dalībvalstīm saskaĦā ar
struktūrfondu palīdzību. SaskaĦā ar Padomes 1999.gada 21. jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999
46.punktu vadošā iestāde ir par struktūrfondu publicitāti atbildīgā institūcija. Informācijas un
komunikācijas rīcības plāns ir saskaĦots arī ar Latvijas valdības komunikācijas vadlīnijām, kuras
2001.gada 4.decembrī pieĦēmis Ministru kabinets. Informācijas un komunikācijas rīcības plāns
ietver mērėus, pamatojumu, mērėa grupas, informācijas aktivitātes, ieviešanas pasākumus,
finansiālos resursus, izvērtēšanas rādītājus un pamatinformāciju.
Vispārīgais mērėis
Nodrošināt informācijas par ES struktūrfondiem izplatīšanu un VPD ieviešanu Latvijā.
Specifiskie mērėi
Informācijas un komunikācijas rīcības plāns nosaka trīs saskaĦotus mērėus, kas vērsti uz trīs
galvenajām mērėa grupām:
- Finansējuma saĦēmēji: sekmēt zināšanas par struktūrfondiem, vecināt projektu sagatavošanu
un paātrināt projektu uzsākšanu,
- Iekšējie partneri: nodrošināt sadarbību un partnerattiecības starp iesaistītajām pusēm,
- Pārējā sabiedrība: izplatīt informāciju par struktūrfondiem pārējai sabiedrībai.
Mērėa grupas
SaskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 46.2.punktu ir noteiktas
šādas informācijas un komunikācijas stratēăijas mērėa grupas:
-

-

-

Mēdiji: žurnālistu sadarbības tīkls nacionālā un vietējā līmenī;
Partneri: kā struktūrfondu uzraudzībā, kontrolē un izvērtēšanā iesaistītās 1. un 2.līmeĦa
starpniekinstitūcijas, uzraudzības komiteja, vadības komitejas, maksājumu iestāde, grantu
shēmu apsaimniekotāji, kā arī reăionu attīstības aăentūras;
Potenciālie finansējuma saĦēmēji, kas noteikti VPD pielikumā, t.sk. izglītības sektors
(studenti, pedagogi un citi Latvijas izglītības iestadēs), NVO (priekšroka būs tām, kuras
darbosies, lai veicinātu vienādas iespējas un apkārtējās vides ilgtspēju);
Pārējā sabiedrība: informācija tiks izplatīta visos līmeĦos, lai vairotu informētību par
struktūrfondu nozīmi Latvijā.

Papildus jāizšėir starpnieku mērėa grupas, kas nodrošina informācijas izplatīšanu pārējai
sabiedrībai. Tās ir: plānošanas reăionu attīstības aăentūras, informācijas centri un projektu
izstrādes konsultanti.
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Informācijas un publicitātes aktivitātes
Katra mērėa sasniegšanai informācijas un komunikācijas rīcības plānā noteiktas konkrētas
aktivitātes. Pasākumi ir sagrupēti saskaĦā ar trīs VPD ieviešanas fāzēm – programmas
uzsākšanu, programmas ieviešanu, programmas noslēgšanu.

1.mērėis
Sekmēt
zināšanas par
struktūrfondiem,
vecināt projektu
sagatavošanu,
paātrināt
projektu
uzsākšanu

2.mērėis
Nodrošināt
sadarbību un
partnerattiecības
starp
iesaistītajām
pusēm

1.fāze
Programmas
uzsākšana
1.aktivitāte
Vispārīgās mēdiju
attiecības
2.aktivitāte
VPD un PP
publicēšana
3.aktivitāte
Mājas lapas
www.esfondi.lv
izveidošana
4.aktivitāte
Pasākuma un / vai
projektu
apzināšanas
organizēšana
10.aktivitāte
E-pasta
apkārtrakstu un
regulāru atskaišu
sagatavošana
11.aktivitāte
Vienota
informācija un
lēmumi par
ieviešanas
pasākumiem

3.mērėis
Izplatīt
informāciju par
struktūrfondiem
pārējai
sabiedrībai

14.aktivitāte
Vispārīgās mēdiju
attiecības
15.aktivitāte
Struktūrfondu
logotipa
izveidošana

Kopā uz fāzi

8

2.fāze
Programmas
ieviešana

3.fāze
Programmas
noslēgšana

Aktivitāšu
skaits uz mērėi

5.aktivitāte
Specifiskas
informācijas
izplatīšana
6.aktivitāte
Mājas lapas
aktualizēšana
7. aktivitāte
Informācijas un
semināru
organizēšana

8.aktivitāte
Specializētas
publikācijas
9.aktivitāte
Mājas lapas
aktualizēšana

9

12.aktivitāte
E-pasta
apkārtraksti,
informācijas
aktualizēšana un
regulāras
atskaites

13.aktivitāte
E-pasta
apkārtraksti,
informācijas
aktualizēšana
un regulāras
atskaites

4

16.aktivitāte
Vispārīgās mēdiju
attiecības
17.aktivitāte
Informācijas
stendu un plākšĦu
nodrošināšana
19.aktivitāte
Mājas lapas
aktualizēšana
8

20.aktivitāte
Vispārīgās
mēdiju
attiecības
21.aktivitāte
Informatīvas
publikācijas
22.aktivitātes
Mājas lapas
aktualizēšana
6

9

22

Indikatīvais budžets
Informācijas un komunikācijas rīcības plāna ieviešanu finansēs no VPD tehniskās palīdzības
prioritātes. informācijas un komunikācijas rīcības plāna sagatavošanas aktivitāšu izmaksas ir
iekĜautas Finanšu ministrijas 2004.gada budžetā.
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Atbildīgās iestādes
Finanšu ministrijas ES fondu departamenta Informācijas un publicitātes nodaĜa nodrošinās
vispārējo informācijas un komunikācijas rīcības plāna vadību un koordinēšanu. Finanšu
ministrijas Komunikāciju departaments sadarbībā ar ES fondu departamenta Informācijas un
publicitātes nodaĜu ar vadošās iestādes atbildību uzĦemsies informācijas un komunikācijas
rīcības plāna aktivitāšu ieviešanu. Lai nodrošinātu efektīvu informācijas un komunikācijas
rīcības plāna ieviešanu, vadošā iestāde deleăēs attiecīgo informācijas un komunikāciju pasākumu
ieviešanu atbilstošajām 1.līmeĦa starpniekinstitūcijām/nozaru ministrijām, 2.līmeĦa
starpniekinstitūcijām un grantu shēmu apsaimniekotājiem. Pamatojoties uz informācijas un
komunikācijas rīcības plānu, 1. un 2.līmeĦa starpniekinstitūcijām jāizstrādā informācijas
izplatīšanas darbības plāni. Visu ar struktūrfondu informācijas un publicitātes pasākumiem
saistīto iestāžu un institūciju sadarbības tīkls ir izveidots, lai koordinētu vienotas informācijas
aktivitātes. Lai nodrošinātu tehnisko atbalstu un sniegtu padomus 1. un 2.līmeĦa
starpniekinstitūcijām, finansējuma saĦēmējiem (t.sk. grantu shēmu apsaimniekotājiem), vadošā
iestāde sastādīs rokasgrāmatu atbilstoši Padomes 1999.gada 21. jūnija Regulas (EK)
Nr.1159/2000 pielikumam. Rokasgrāmata nodrošinās informācijas stendu, plakātu, informācijas
plākšĦu, publikāciju, elektronisko mēdiju, pareizas ES karoga izmantošanas u.c. specifikācijas.
Uzraudzība un pakĜautība
Struktūrfondu uzraudzības komiteja apstiprinās ikgadējās informācijas un komunikācijas rīcības
plāna izpildes atskaites, kuras, balstoties uz 1.līmeĦa starpniekinstitūciju/nozares ministriju,
2.līmeĦa starpniekinstitūciju un grantu shēmu apsaimniekotāju nodrošināto informāciju,
izstrādās vadošā iestāde. Tomēr primārā uz konkrētu struktūrfondu attiecināmo informācijas un
komunikācijas aktivitāšu vadība un koordinēšana tiks nodrošināta vadības komiteju līmenī VPD
ietvaros. Vadošās iestādes sagatavotās atskaites izskatīs vadības komitejas. Vadības komitejas
apstiprinās grozījumus 1. un 2.līmeĦa starpniekinstitūciju informācijas un publicitātes plānos, kā
arī struktūrfondu uzraudzības komitejai ierosinās grozījumus informācijas un komunikācijas
rīcības plānā.
Izvērtēšanas kritēriji
Informācijas un publicitātes izvērtēšanas kritēriji ir noteikti informācijas un komunikācijas
rīcības plānā un ir sagrupēti ietekmes un iznākuma rādītājos.

Projektu administratīvie un kvalitātes vērtēšanas kritēriji
Šī sadaĜa nosaka administratīvos un kvalitātes vērtēšanas kritērijus, definējot projektu atlases un
vērtēšanas sistēmu, kas Ĝauj pieĦemt lēmumu par atbalstu projektiem, kas sniegs vislielāko
ieguldījumu VPD stratēăijā un PP noteikto mērėu sasniegšanā. Skaidri noteikts projektu atlases
apraksts nodrošinās projektu atlases sistēmas caurskatāmību.
Projekti tiek vērtēti, balstoties uz šāda veida kritērijiem:
-

administratīvie vērtēšanas kritēriji;

-

kvalitātes vērtēšanas kritēriji;

-

specifiskie vērtēšanas kritēriji

Administratīvie kritēriji ir tehniski kritēriji, kas tiek izmantoti pirmajā projektu caurskatīšanā,
Ĝaujot otrā līmeĦa starpniekinstitūcijai pārliecināties par atbilstību pamatprasībām, kas ir
izvirzītas projektu iesniedzējiem un projektu iesniegumiem. Šie kritēriji pamatots ir identiski
visām VPD aktivitātēm/pasākumiem.
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji ir komplicētāki un izstrādāti, lai pārbaudītu projekta iesnieguma,
mērėu un aktivitāšu saskaĦotību ar VPD un PP definētajiem mērėiem un politikām, kā arī lai
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pārbaudītu projekta iesnieguma atbilstību pasākumam un aktivitātei, kuras ietvaros tas iesniegts.
Šie kritēriji ir noteikti universāli visām VPD aktivitātēm/pasākumiem, bet nepieciešamības
gadījumā pastāv iespēja tos pielāgot specifiskai aktivitātei ar uzraudzības komitejas lēmumu. Ja
pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas uzskata par nepieciešamu pielāgot kvalitātes vērtēšanas
kritērijus atsevišėa VPD pasākuma/(apakš)aktivitātes ietaros iesniegto projektu atbilstošai
vērtēšanai, tās var izstrādāt metodoloăiju šādai kvalitātes vērtēšanas kritēriju precizēšanai.
Precizētie kvalitātes vērtēšanas kritēriji līdz ar administratīvajiem un specifiskajiem projektu
iesniegumu vērrtēšanas kritērijiem tiks iekĜauti atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijās.
Vairākas VPD aktivitātes ir kompleksas investīciju iniciatīvas, līdz ar to nepieciešamas
specifiskas projektu vērtēšanas procedūras, kas tiek veiktas ar specifisko vērtēšanas kritēriju
palīdzību. Specifiskie vērtēšanas kritēriji nodrošina iespēju veikt padziĜinātu projektu vērtēšanu
un atbalstīt tikai vislabākos projektu iesniegumus. Specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem būs arī
liela nozīme, kad aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums tiks izsmelts –vērtējums saskaĦā ar
specifiskajiem kritērijiem būs izšėirošs lēmuma par līdzekĜu piešėiršanu pieĦemšanā un Ĝaus
efektīvāk izmantot ierobežotos finanšu resursus. Specifiskajos vērtēšanas kritērijos var tikt
izmantots punktu vērtējums, ko izstrādā pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas izveidotā vērtēšanas
komisija. Projektu iesniegumu specifisko vērtēšanas kritēriju gala redakcija tiek iesniegta
apstiprināšanai uzraudzības komitejā. Vērtēšanas skalā var iekĜaut arī kvalitātes vērtēšanas
kritērijus, ja pirmā līmeĦa starpniekisntitūcija to uzskata par nepieciešamu atbilstošai projektu
iesniegumu izvērtēšanai.
Administratīvie vērtēšanas kritēriji
Vērtējums: jā/nē
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji
Vai projekta iesniegums iesniegts norādītajā termiĦā?
Vai projekta iesniegums aizpildīts saskaĦā ar projekta iesnieguma veidlapu?
Vai projekta iesniegums ir datorrakstā?
Vai projekta iesniegums ir latviešu valodā?
Vai projekta iesniegums iesniegts arī elektroniski?
Vai projekta iesnieguma oriăināls ir caurauklots?
Vai ir iesniegts nepieciešamais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits?
Vai projekta iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti?
Vai projekta iesniegumam ir pievienoti visi pielikumi?
Vai projekta budžets sastādīts latos?
Vai projekta finanšu plāns sastādīts saskaĦā ar vadlīnijās esošo paraugu?
Vai aprēėini ir veikti aritmētiski pareizi?
Vai visi attiecināmajās izmaksās iekĜautie izdevumi ir attiecināmi?
Vai ES līdzfinansējuma daĜa nepārsniedz noteikto apmēru?
Vai projekta noslēguma datums ir plānots līdz 2008.gada 31.decembrim?
Projekta iesniedzēja vērtēšanas kritēriji
Vai iesniedzējs ir juridiska persona?
Vai iesniedzējs ir reăistrēts Latvijas Republikā?
Vai iesniedzēja finanšu resursu kapacitāte ir pietiekama projekta īstenošanai?
Vai partneri ir atbilstoši (ja tādi ir)?
Vai projekta iesniegumu ir parakstījusi pilnvarota persona?
Projektu iesniegumi, kas neatbilst administratīvajiem kritērijiem, tiek noraidīti. Projektu
iesniegumi, kas atbilst administratīvajiem kritērijiem, tiek vērtēti pēc kvalitātes un specifiskajiem
vērtēšanas kritērijiem.
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Kvalitātes vērtēšanas kritēriji
Projekta iesnieguma atbilstība
Projekta ieniegums atbilst VPD un PP prioritātēm, pasākumiem un aktivitātēm
Projekta iesniegums atbilst horizontālajām prioritātēm (vienādu iespēju, ilgtspējīgas attīstības,
reăionālās attīstības un informācijas sabiedrības veicināšana)
Projekta iesniegums atbilst nacionālajiem, reăionālajiem un vietējiem plānošanas
dokumentiem attiecībā uz investīciju jomu
Projekta pamatojums
Projekta iesniegumā pamatotas mērėa grupas vajadzības vai
Projekta iesniegumā raksturota un pamatota identificētā problēma
Projekta iesniegumā parādīta mērėu, identificēto potenciālu vai problēmu un aktivitāšu tieša
savstarpējā sasaiste
Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, atbilst projekta laika grafikamun nodrošina
nepieciešamo rezultāta kvalitāti
Projekta pieteikumā ir objektīvi pārbaudāmi rezultāta indikatori; projektam būs reāla ietekme
uz mērėa grupu, projekta rezultāti ir plaši izmantojami (tai skaitā papildināmi, ir iespējas
plašai informācijas izplatīšanai, kā arī ražotāju tīkla veidošanai) (atkarībā no aktivitātes
rakstura), sagaidāmie rezultāti ir ilgtspējīgi
Projekta ekonomiskā dzīvotspēja vai
Projekta ietekmes ilgtspēja
Īstenošanas kapacitāte
Projekta īstenošanas mehānisma un vadības kapacitāte (personāls, aprīkojums, spēja
nodrošināt finanšu vadību)
Projekta vadības kompetence un pieredze (Ħemot vērā ar projektu risināmās problēmas)
Projekta īstenošanas un uzraudzības procedūra (ieskaitot kvalitātes vērtēšanas sistēmas
atbilstību un mērėa grupas apmierinātību)
Projekta ietvaros veicamie publicitātes un informācijas pasākumi ir pietiekami
Projekta dokumentācijas sagatavotības pakāpe un īstenošanas uzsākšanas kapacitāte
Budžets un izmaksu efektivitāte
Projektā plānotie izdevumi ir nepieciešami projekta īstenošanai un budžets atbilst realitātei
Investīciju ekonomiskā efektivitāte
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Prioritātes
1.prioritāte: Ilgtspējīgas attīstības veicināšana
1.prioritātes „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana” izstrāde balstīta uz divām svarīgām Latvijas
sociālās un ekonomiskās attīstības tendencēm pēdējos desmit gados.
Pirmkārt, ekonomiskās attīstības ziĦā Latvija kopumā, ieskaitot arī attīstītos centrus, ievērojami
atpaliek no ES līmeĦa. Kaut arī Latvijā IKP pieaugums ir ievērojams, Ħemot vērā atpalicību
attīstības līmeĦa ziĦā un ES valstu vidējos ekonomiskās attīstības tempus, Latvijai ir jāsasniedz
labāki ekonomiskie rādītāji, lai panāktu ES vidējo līmeni.
Otrkārt, pēdējā desmitgadē ir raksturīga strauja izaugsme dažos ekonomiskajos centros un
stagnācija pārējā Latvijas teritorijā, kā rezultātā aug atšėirības starp laukiem un pilsētām, kā arī
starp centriem un pārējo teritoriju.
Visas valsts un tās atsevišėo teritoriju attīstība ir atkarīga no ekonomiskās attīstības
priekšnosacījumu kopuma, tai skaitā infrastruktūras, cilvēkresursiem, pieejas finanšu resursiem
u.c.. Ja turpināsies tikai dažu attīstības centru izaugsme, nesabalansētās reăionālās attīstības
problēma kĜūs izteiktāka, kā rezultātā palielināsies atšėirības starp attīstītākajām un ne tik
attīstītajām valsts teritorijām. Tāpēc šī prioritāte ir izvirzīta ar mērėi nodrošināt vienādus
nosacījumus ekonomiskajai attīstībai visā Latvijas teritorijā, un tajā ietvertie pasākumi risina gan
iekšējās, gan ārējās izlīdzināšanas uzdevumus.
Prioritātes mērėis ir uzlabot dzīves kvalitāti, palielināt reăionu kā dzīves un darba vietas
pievilcību un veicināt līdzsvarotu visas Latvijas teritorijas attīstību. Mērėi tiks sasniegti, veidojot
vietējā līmeĦa sadarbību reăionālo atšėirību problēmu risināšanai, ieguldot dzīves kvalitātes
(vides, izglītības un veselības aprūpes) un pieejamības (transporta, informācijas un
komunikāciju) infrastruktūrā visā Latvijas teritorijā.
Prioritātes pasākumi:
-

vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana (šī pasākuma ieviešanai ir
piešėirti 29% no kopējā prioritātes finansējuma);

-

pieejamības un transporta sistēmas attīstība (46%);

-

informācijas un sakaru tehnoloăiju attīstība (10%);

-

izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība (15%).

Prioritātes pasākumu ieviešanu līdzfinansēs Eiropas Reăionālās attīstības fonds. Lai nodrošinātu
maksimālo papildinātības efektu ieviešanas procesā, šīs prioritātes pasākumu ieviešana tiks
koordinēta ar Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda līdzfinansētiem pasākumiem
lauku teritoriju attīstības jomā, Eiropas Sociālā fonda pasākumiem cilvēkresursu attīstības jomā,
kā arī ar Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta pasākumiem ostu attīstības jomā.
Prioritāte veicinās arī Kohēzijas fonda mērėu sasniegšanu, papildinot tā ietvaros īstenotos
projektus vides un transporta jomā.
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1.1.pasākums: Vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana
Pasākuma pamatojums un apraksts
1.1.pasākumā „Vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana” ietvertas vairākas
aktivitātes, kas vērstas uz vides kvalitātes uzlabošanu: ūdenssaimniecības sakārtošana apdzīvotās
vietās ar cilvēkekvivalentu līdz 2 000, dalītās atkritumu savākšanas un šėirošanas punktu
izveide, vides prasību ieviešanas un energoefektivitātes paaugstināšanas veicināšana
centralizētām siltumapgādes sistēmām un sabiedrisko pakalpojumu gala saĦēmējam. Šis
pasākums atbalsta arī dabas, kultūras un vēsturiskā mantojuma ekonomisko atjaunošanu, attīstot
sabiedrisko tūrisma infrastruktūru ekotūrisma veicināšanai un tūrisma produkcijas piedāvājumu.
Pasākums paaugstinās dzīves līmeni un reăionu pievilcību, nodrošinot nepieciešamo
infrastruktūru un apstākĜus, kā arī saglabājot vides un kultūras mantojumu.
Vide
Minētās vides sektora iniciatīvas papildinās pasākumi, kuriem investīcijas tiks piesaistītas no
Kohēzijas fonda. Šobrīd tikai daĜa valsts iedzīvotāju saĦem kvalitatīvu dzeramo ūdeni,
kvalitatīvus notekūdeĦu savākšanas un attīrīšanas, kā arī atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus. Šī problēma negatīvi ietekmē gan sabiedrības veselības stāvokli, gan vides
kvalitāti kopumā. Nespēja nodrošināt centralizētos ūdensapgādes un notekūdeĦu savākšanas un
attīrīšanas pakalpojumus bieži bremzē iniciatīvas radīt jaunus uzĦēmumus attiecīgajā teritorijā.
Pamatojums investīcijām vides infrastruktūrā ir definēts nacionālajos stratēăiskajos un
plānošanas dokumentos, tādos kā valsts programma 800+ “Ūdensapgāde un notekūdeĦu
attīrīšana Latvijas mazpilsētās,”, valsts programma 500- “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
stratēăija Latvijai”, kur uzsvars ir likts uz atbilstošo likumdošanas prasību izpildi.
Pasākuma ietvaros tiks attīstīta ūdenssaimniecības infrastruktūra apdzīvotās vietās ar
cilvēkekvivalentu līdz 2000. Piegādājamā dzeramā ūdens attīrīšana tiks veikta atbilstoši
nacionālajiem standartiem, samazinot veselības risku līdz minimumam, savukārt notekūdeĦu
centralizētā savākšana tiks nodrošināta pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam un savāktie
notekūdeĦi tiks attīrīti līdz tādai kvalitātei, kas nepieĜaus negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana un esošo tīklu rekonstrukcija paaugstinās pašvaldību
uzĦēmumu spēju nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un izmantot jaunākas tehnoloăijas.
Aktivitātes ietvaros tiks atbalstīta arī atsevišėu ūdenssaimniecības infrastruktūras elementu
atjaunošana ārpus lielākām apdzīvotām vietām, t.i., internātskolās, pansionātos, slimnīcās,
sanatorijās utt. Atbilstoši Kohēzijas fonda Ietvara dokumentam šādus pasākumus nav plānots
atbalstīt, izmantojot Kohēzijas fonda līdzekĜus. Ieviešot šo aktivitāti, iedzīvotāji saĦems
kvalitatīvu dzeramo ūdeni un neattīrītu notekūdeĦu rezultātā izraisītais vides piesārĦojums
samazināsies līdz minimumam. Pašvaldības ar attīstītu ūdenssaimniecības infrastruktūru kĜūs
daudz pievilcīgākas uzĦēmējdarbībai un tūrisma attīstībai, kā arī tiks veicināta vispārēja
pašvaldības attīstība.
Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanu, ERAF paredz atbalstu likumdošanas prasībām
neatbilstošo mazo un vidējo atkritumu izgāztuvju rekultivācijai tajās pašvaldībās, kur šo
izgāztuvju rekultivācija nav paredzēta jau esošos ES līdzfinansētajos atkritumu
apsaimniekošanas projektos, vai pašvaldībās, kas nav iesaistītas atkritumu apsaimniekošanas
infrastruktūras uzlabošanas projektos. ERAF paredz sniegt atbalstu atkritumu savākšanas un
šėirošanas punktu izveidei pašvaldībās, balstoties uz attiecīgā reăiona atkritumu
apsaimniekošanas plānu. Izveidojot dalītās savākšanas punktus, kopējais deponēto atkritumu
daudzums samazināsies, kā rezultātā samazināsies arī apkārtējās vides piesārĦojums. Atkritumi
tiks šėiroti videi draudzīgā veidā, tiks veicināta labāka sabiedrības izpratne par vides aizsardzību.
Tādējādi tiks radīti priekšnosacījumi atkritumu pārstrādes un otrreizējas izmantošanas
uzĦēmējdarbības attīstīšanai.
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Centralizētās siltumapgādes sistēmas tiks modernizētas, lai nodrošinātu atbilstību vides prasībām
un paaugstinātu siltumapgādes sistēmu energoefektivitāti.
Šobrīd liela daĜa siltumapgādes uzĦēmumu izmanto kurināmo ar augstu sēra saturu, kaut gan šī
kurināmā izmantošana saskaĦā ar Direktīvā 1999/32/EC5 noteiktajām vides aizsardzības
prasībām nav atĜauta. Finansējums tiks piešėirts, lai nodrošinātu pāreju no šėidrā kurināmā ar
augstu sēra saturu uz kurināmo ar zema sēra saturu, kā arī, ja iespējams, uz reăeneratīvu
kurināmo. Šo investīciju projektu īstenošanas rezultātā tiks panākta atbilstība Direktīvas
99/32/EC3 un atbilstošās nacionālās likumdošanas prasībām attiecībā uz sēra saturu konkrētos
šėidrā kurināmā veidos. Tā rezultātā paredzams sēra dioksīda izmešu, kā arī siltumnīcas efekta
gāzu samazinājums vietējā (valsts) mērogā, kas nodrošinās direktīvā noteikto mērėu sasniegšanu
attiecībā uz vietējo izmešu maksimālajiem pieĜaujamiem rādītājiem.
Enerăētikas sektora restrukturizācijas plāna 2. etapa “Valsts finansēta energoefektivitātes
paaugstināšana un siltumapgādes sistēmu tīklu rehabilitācija” īstenošanai paredzētas valsts
investīcijas, lai nodrošinātu ātrāku siltumapgādes sistēmu bezzaudējuma punkta sasniegšanu, kas
vēlāk dotu iespēju īstenot 3. etapu, t.i., atĜaut sektora komerciālu darbību.
Atbilstoši katras pašvaldības attīstības plānam ir jāizstrādā centralizēto siltumapgādes sistēmu
restrukturizācijas plāni, ieskaitot nepieciešamo investīciju apjomu noteikšanu efektivitātes
paaugstināšanai, katlu māju pārveidošanai par koăenerācijas stacijām, sadales sistēmu un
dzīvojamo ēku sistēmu modernizēšanai. Sabiedriskais finansējums tiks novirzīts siltuma
pārvades un sadales zudumu samazināšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai katlu mājās,
ieskaitot koăenerācijas iespējas, un plašākas atjaunojamo energoresursu izmantošanas
veicināšanai. Uzmanība tiks pievērsta, lai izvairītos no paralēlām investīcijām divās apgādes
sistēmās – gāzes un centralizētās siltumapgādes. Paredzams, ka šo projektu rezultātā tiks panākta
sēra dioksīda izmešu un siltumnīcas efekta gāzu (SEG) samazināšanās vietējā (valsts) līmenī, kas
nodrošinās direktīvā noteikto mērėu sasniegšanu attiecībā uz vietējo izmešu maksimālajiem
pieĜaujamiem rādītājiem.
Atbalsts būtiskai energoefektivitātes paaugstināšanai gala patērētāja pusē tiks nodrošināts,
veicinot enerăētikas sektora negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanu. Pašreiz ir daudz enerăijas
patērētāju iekārtu ar lielu potenciālu energoefektivitātes paaugstināšanai. Šī potenciāla
izmantošanai tiks piedāvāta enerăētikas audita4 veikšana gala patērētāja pusē energoefektivitātes
paaugstināšanas projektu īstenošanai ieskaitot iekšējo energoresursu patēriĦa sistēmu
rekonstrukciju, ēku siltumizolāciju un automātisko regulēšanas sistēmu uzstādīšanu.
Energoefektivitātes pasākumu īstenošanas rezultātā tiks panākta kurināmā patēriĦa un
siltumnīcas efekta gāzu (SEG) izmešu samazināšana. Tomēr augstākminētās aktivitātes neparedz
privātā dzīvojamā fonda finansēšanu.
Tūrisms un dabas un kultūras mantojums
Lai uzlabotu reăiona kultūrvidi, spēcinātu tā identitāti un piesaistītu apmeklētājus dažādām valsts
teritorijām, ir svarīgi uzlabot pieejamību dabas un kultūrvēsturiskajiem apvidiem un to stāvokli,
lai radītu jaunus, pievilcīgus tūrisma produktus un pakalpojumus. Atbalsts tiks piešėirts, lai
saglabātu, atjaunotu un uzturētu dabas un kultūras mantojumu un veicinātu ar tūrismu saistītas
infrastruktūras izveidi un attīstību.
5

Pašreiz ir aptuveni 100 sadedzināšanas iekārtu, kurās kā kurināmo izmanto mazutu ar sēra saturu virs 1%. 40 no
šīm 100 sadedzināšanas iekārtām mazuts ir vienīgais izmantotais kurināmais. Gandrīz visas šīs sadedzināšanas
iekārtas ir pašvaldībām piederoši uzĦēmumi, kuri nodrošina siltumenerăijas piegādi centralizētās siltumapgādes
sistēmās.
4

Enerăētikas auditu atbilstoši Energoefektivitātes stratēăijai 2000 un Direktīvas 2002/91/EC par ēku enerăizāciju
īstenošanas koncepcijai veiks īpaši apmācīti enerăētikas sektora auditori. Pašreizējā enerăētikas audita kapacitāte ir
aptuveni 10 enerăētikas sektora auditorfirmu (50 auditori). Turpmāka enerăētikas sektora auditoru apmācība un
kvalifikācijas paaugstināšana tiks paredzēta, lai nodrošinātu Direktīvas 2002/91/EC par ēku enerăizāciju īstenošanu.
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Kaut arī Latvijā tūrisms ir strauji attīstījies, joprojām ir vairākas problēmas, kas kavē turpmāku
nozares iespēju izmantošanu tūristu piesaistīšanai, piemēram, nepietiekami attīstīta tūrisma
infrastruktūra un ar dabas un kultūrvēsturiskā mantojumu saistītu tūrisma produktu trūkums
(kultūras un ekotūrisms). Latvijā tūrisma politiku regulē Latvijas tūrisma attīstības nacionālā
programma 2001. - 2010.gadam un tās Rīcības plāns, ko varēs izmantot kā politiskas atsauces ar
tūrismu saistītu aktivitāšu īstenošanai šī pasākuma ietvaros. Tūrisma infrastruktūras attīstība
veicinās racionālāku dabas un kultūras resursu izmantošanu, kā arī sekmēs dažādu valsts
teritoriju ilgtspējīgu attīstību.
Atbalsts paredzēts investīcijām tūrisma infrastruktūrā (piemēram, tūrisma informācijas centru
tīkla izveidei, norāžu uzstādīšanai un uzlabošanai, gājējiem un riteĦbraucējiem paredzētās
speciālās infrastruktūras izveidei u.c.). Tiks attīstīta arī tūrisma produkcija, lai piesaistītu lielāku
skaitu apmeklētāju un, uzlabojot esošos pakalpojumus, samazinātu sezonalitātes ietekmi.
Atbalsta mērėis ir nodrošināt palīdzību iekštelpu infrastruktūras, tai skaitā ekspozīciju un
kultūras mantojuma objektu restaurācijas un adaptācijas aprīkojuma, pielāgošanai.
Atbalsts tiks novirzīts arī dabas tūrisma aktivitātēm, ietverot ekotūrisma infrastruktūras izveidi
potenciālajās NATURA 2000 teritorijās, lai tajās optimizētu tūristu plūsmu, tādējādi samazinot
negatīvo ietekmi uz šīm teritorijām un aizsargājot ES nozīmes biotopus, dzīvnieku un augu
sugas. Lai ieviestu ekotūrisma infrastruktūras izveides projektu potenciālajā NATURA 2000
teritorijā šīs aktivitātes ietvaros, priekšnosacījums būs izstrādāts teritorijas dabas aizsardzības
plāns.
Pasākums neatbilst valsts atbalsta likumdošanas nosacījumiem. Kopējais atbalsts tūrisma
produktu un tūrisma infrastruktūras attīstībai tiek vērsts uz sabiedrisko sektoru, līdz ar to
intervences rezultāti būs pieejami visiem tā potenciālajiem lietotājiem un apsaimniekotājiem
tirgū.
Ja šī pasākuma ietvaros investīcijas radīs ienākumus, tiks piemērots līdzfinansējuma apjoms līdz
75%.
Mērėa grupas
Aktivitāšu mērėa grupas būs pasākuma ietvaros atbalstītās pašvaldības iedzīvotāji un viesi.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Pasākums lauku teritoriju atbalsta jomā ir papildinošs pasākumiem 4.1.4. ”Lauku teritoriju
pārveidošanas un attīstības veicināšana” un 4.1.5. „Mežsaimniecības attīstība”, kuriem atbalsts
paredzēts no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda, un zvejas ostu attīstības
jomā – pasākumam 4.2.3. ”Zvejas un akvakultūras produktu pārstrādes un mārketinga
uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra”, kas tiks līdzfinansēts, izmantojot
Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumentu.
Šis pasākums ir papildinošs arī pasākumam 1.3. „Informācijas un sakaru tehnoloăiju attīstība”
attiecībā uz IKT pakalpojumiem kultūras sektorā. Pasākums papildinās arī Kohēzijas fonda vides
un transporta projektus. Finanšu atbalsts no Kohēzijas fonda tiks pieprasīts ūdenssaimniecības
attīstībai apdzīvotās vietās ar cilvēkekvivalentu virs 2000. Ieviešot KF un ERAF projektus,
piesārĦojuma apjoms tiks ievērojami samazināts. ĥemot vērā to, ka ERAF finansējums tiks
piešėirts ne tikai pilsētām, bet arī atsevišėiem objektiem, kas atbildīgi par vides piesārĦošanu, šis
pasākums palīdzēs ieviest Ūdens struktūrdirektīvas prasības, finansējot atbilstošajā upju baseinu
apsaimniekošanas plānā paredzētās aktivitātes. KF finansējums atkritumu sektoram tiks
pieprasīts liela mēroga projektiem, piemēram, jaunu atkritumu poligonu būvniecībai un
vēsturiski rūpnieciski piesārĦoto vietu sanācijas projektiem (finansēšanu plānots uzsākt pēc
2006. gada). Finansējums no ERAF Ĝaus attīstīt atkritumu dalīto savākšanu un veicinās atkritumu
pārstrādi (pasākums 2.1. „Atbalsts inovāciju attīstībai”), kā arī tiks novirzīts to izgāztuvju
rekultivācijai, kuras neatbilst prasībām par atkritumu poligoniem .
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Atbalstāmās aktivitātes
1.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz
2000. Aktivitāte tiks ieviesta struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros. Šīs aktivitātes
ietvaros tiks attīstīta ūdenssaimniecības infrastruktūra apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu
līdz 2000. Dzeramā ūdens un notekūdeĦu attīrīšana tiks uzlabota, ievērojot nacionālās
likumdošanas prasības. Aktivitātes ieviešanas rezultātā iedzīvotāji saĦems kvalitatīvus
ūdenssaimniecības pakalpojumus un tiks maksimāli samazināts neattīrītu notekūdeĦu radītais
vides piesārĦojums.
1.1.2. Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide. Aktivitāte tiks ieviesta, izmantojot atklātu
projektu konkursu. Izveidojot pašvaldībās dalītās atkritumu savākšanas punktus, kopējam
deponēto atkritumu apjomam ir jāsamazinās, līdz ar to samazināsies piesārĦojuma slodze uz
apkārtējo vidi. Atkritumi tiks šėiroti videi draudzīgā veidā, tiks veicināta sabiedrības labākas
izpratnes un attieksmes veidošanās par tīras vides jautājumiem. Projektiem jābūt saskaĦā ar
attiecīgā reăiona atkritumu apsaimniekošanas plānu.
1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija. Aktivitāte tiks
ieviesta struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros. Atbalstot atkritumu apsaimniekošanu,
finansējums tiks novirzīts likumdošanas prasībām neatbilstošu maza un vidēja izmēra atkritumu
izgāztuvju rekultivācijai tajās pašvaldībās, kur šo izgāztuvju rekultivācija nav iekĜauta esošos ES
līdzfinansētos projektos.
1.1.4. Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes
paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē.
1.1.4.1. Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā. Projektiem
šīs apakšaktivitātes ietvaros ir jāveicina pāreja no šėidrā kurināmā ar augstu sēra saturu uz
kurināmo ar zema sēra saturu, kā arī, ja iespējams, uz reăeneratīvu kurināmo, samazinot
enerăijas ražošanas ietekmi uz vidi un panākot atbilstību ES direktīvām un nacionālajai
likumdošanai Enerăijas tarifi jānosaka atbilstoši likumam “Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem”, kā arī ar to saistītām likumu normām. Ar energoefektivitātes paaugstināšanu
saistīto projektu tehniski ekonomiskajiem aprēėiniem ir jābalstās uz siltumenerăijas uzskaites
mēraparātos iegūtajiem datiem par tīklos nodotās un patērētās siltumenerăijas daudzumiem.
Pašvaldību un pašvaldību un valsts uzĦēmumu iesniegto projektu komerciālā dzīvotspēja pēc to
ieviešanas tiks novērtēta, nosakot noteiktas iekšējās peĜĦas normas, kas projektam jāsasniedz.
Projektam arī uzskatāmi jāparāda tā atbilstība attiecīgās pašvaldības centralizētās siltumapgādes
sistēmas attīstības stratēăiskajiem principiem un ka tas ir šīs stratēăijas neatĦemama sastāvdaĜa.
Vietējo un atjaunojamo energoresursu izmantošana Ĝaus projektam saĦemt augstāku
novērtējumu.
1.1.4.2. Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un
energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan
gala patērētāja pusē. Aktivitāte paredz centralizēto siltumapgādes sistēmu modernizāciju, lai
nodrošinātu to atbilstību vides prasībām, un pāreju no šėidrā kurināmā ar augstu sēra saturu uz
kurināmo ar zema sēra saturu, kā arī, ja iespējams, uz reăeneratīvu kurināmo, un centralizēto
siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanu ar mērėi samazināt siltuma padeves
un sadales zudumus, paaugstināt energoefektivitāti katlu mājās, ieskaitot koăenerācijas iespējas,
un veicināt plašāku reăeneratīvo energoresursu izmantošanu, kā arī paaugstināt
energoefektivitāti gala patērētāju pusē (skolās, bērnudārzos, veselības aizsardzības iestādēs u.c.).
Attiecināmās izmaksas ietver arī enerăētikas audita veikšanu, iekšējo energoresursu patēriĦa
sistēmu rekonstrukciju, ēku siltumizolāciju un automātisko regulēšanas sistēmu uzstādīšanu.
1.1.5. Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā. Projektiem
nepārprotami jābūt vērstiem uz tūristu plūsmas palielināšanu. Aktivitātes ietvaros paredzēts
atbalstīt investīcijas tūrisma infrastruktūras attīstībai (piemēram, tūrisma informācijas centru
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tīkla izveidei, norāžu uzstādīšanai un uzlabošanai, gājējiem un riteĦbraucējiem paredzētās
speciālās infrastruktūras izveidei u.c.), kā arī tūrisma produktu attīstību, lai piesaistītu vairāk
tūristu un, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, samazinātu sezonalitātes ietekmi (piemēram,
iekštelpu infrastruktūras, ekspozīciju un kultūras mantojuma objektu restaurācijas un adaptācijas
aprīkojuma pielāgošana). Aktivitātes ietvaros finansējums netiek piešėirts zemes iegādei.
1.1.6. Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās. Aktivitāte
tiks ieviesta struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros. Finansējums ir paredzēts dabas
tūrisma aktivitāšu veicināšanai, tai skaitā ekotūrisma infrastruktūras attīstībai potenciālajās
NATURA 2000 teritorijās, lai optimizētu tūristu plūsmu tajās, tādējādi samazinot negatīvo
ietekmi teritorijā un aizsargājot ES nozīmes biotopus, dzīvnieku un augu sugas. Projekti
jāizstrādā, balstoties uz apstiprinātiem potenciālo NATURA 2000 teritoriju apsaimniekošanas
plāniem.
Projekti šī pasākuma ietvaros jāīsteno saskaĦā ar attiecīgā plānošanas reăiona un/vai pašvaldības
attīstības programmu. Priekšroka tiks dota tiem projektiem, kas demonstrēs sasaisti ar citiem
saistītas nozares projektiem reăionā/pašvaldībā.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Aktivitātes 1.1.1.“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku
ekvivalentu līdz 2000” ietvaros struktūrfonda finansējuma saĦēmēji būs pašvaldības vai
pašvaldību komercsabiedrības, kas nodrošina komunālos pakalpojumus, kā arī sabiedriskās
institūcijas, kuru pārvaldībā ir objekti ar atsevišėu ūdenssaimniecības infrastruktūru (piemēram,
skolas).
Aktivitātes 1.1.2.“Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” ietvaros struktūrfonda finansējuma
saĦēmēji būs pašvaldības vai valsts, pašvaldību, starppašvaldību komercsabiedrības.
Aktivitātes 1.1.3.“Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija”
ietvaros struktūrfonda finansējuma saĦēmēji būs pašvaldības, starppašvaldību komercsabiedrības
un pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas organizācijas.
Aktivitātes 1.1.4.“Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un
energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan
gala patērētāja pusē” ietvaros struktūrfonda finansējuma saĦēmēji būs pašvaldības,
komercsabiedrības, kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus un kas veic pašvaldības funkcijas
attiecībā uz komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, kuras nosaka likums; kā arī
sabiedriskā sektora gala patērētāji, tādi kā skolas, veselības aprūpes iestādes u.c..
Aktivitātes 1.1.5.“Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā”
ietvaros struktūrfonda finansējuma saĦēmēji būs pašvaldības, valsts pārvaldes iestādes un
aăentūras, tūrisma asociācijas un profesionālas tūrisma organizācijas, nevalstiskas un reliăiskas
organizācijas, kuru īpašumā ir kultūrvēsturiskā mantojuma objekti, pašvaldību muzeji un tūrisma
informācijas centri vai kuras pārvalda šādus objektus.
Aktivitātei 1.1.6.“Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās”
struktūrfonda finansējuma saĦēmēji būs sabiedriskās organizācijas, kuras apsaimnieko
potenciālās NATURA 2000 teritorijas, pašvaldības, kuru teritorijā atrodas NATURA 2000
teritorija.
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Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Iznākuma rādītāji
Uzlaboto ūdens pakalpojumu sistēmu skaits
Ieviestie rajonu siltumapgādes sistēmas uzlabošanas
projekti
Slēgto un rekultivēto atkritumu izgāztuvju teritorijas
Potenciālo NATURA 2000 teritoriju ar attīstītu
infrastruktūru skaits
Ieviestie tūrisma infrastruktūras vai kultūras un
vēsturiskā mantojuma saglabāšanas projekti
Rezultatīvie rādītāji
Cilvēku skaita palielinājums, kuri saĦem kvalitatīvu
dzeramo ūdeni
Uzlabota daĜa no neatbilstošajām rajonu apkures
sistēmām
Rekultivētās atkritumu izgāztuves (procentuāli)
Viena tūrista vidējie dienas izdevumi
Ietekmes rādītāji
Vides piesārĦojuma slodzes samazinājums,
rekultivējot izgāztuves
Tūristu skaita palielinājums, kuri apmeklējuši
potenciālās NATURA 2000 teritorijas
Atjaunoto kultūras pieminekĜu un apskates vietu
ikgadējo apmeklētāju skaita pieaugums

5

Apjoms5
40
Informācijas avots: Projekta monitorings
15
Informācijas avots: Projekta monitorings
75ha
Informācijas avots: Projekta monitorings
10
Informācijas avots: Projekta monitorings
10
Informācijas avots: Projekta monitorings
Apjoms
1%pieaugums (šobrīd 9%) Informācijas avots: Vides
ministrija
10% (šobrīd 150-200 pašvaldībās centralizētās
siltumapgādes sistēmas ir neatbilstošas) Informācijas
avots: Ekonomikas ministrija
7% palielinājums (šobrīd 23%)
Informācijas avots: Vides ministrija
10% palielinājums
[pašreiz viena tūrista vidējie dienas izdevumi ir 40 EUR]
Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde
Apjoms
Samazinājums par 75 ha
Informācijas avots: Vides ministrija
20% pieaugums
Informācijas avots: Vides ministrija
20% pieaugums
pašreiz vidējais pieaugums ir 11% (informāciju vāc
atsevišėa projekta līmenī) (CSP)
Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde

Aprēėināts, balstoties uz vidējo plānoto granta apjomu vienam projektam.
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Finanšu plāns (EUR)

Pasākums/gads/
investīciju joma*

Kopējais
finansējums

Kopā

Pasākums 1.1.
2004
2005
2006
Kods 171 Fiziskās
investīcijas
(informācijas centri,
tūristu apmešanās
vietas, sabiedriskās
ēdināšanas vietas,
aprīkojums)
Kods 173 tūrisma
industrijas pieejamie
pakalpojumi
(iekĜaujot atbalsta
aktivitātes, tīklošanu,
konferences un
produkcijas
gadatirgus)
Kods 333.
Energoefektivitāte,
koăenerācija,
enerăijas kontrole
Kods 343 Sadzīves
un rūpnieciskie
atkritumi (ietverot
slimnīcu un bīstamos
atkritumus)
Kods 344 Dzeramais
ūdens (ieguve,
uzkrāšana, attīrīšana
un piegāde)
Kods 345 NotekūdeĦi
un attīrīšana

78 806 534
20 300 387
28 496 560
30 009 587

78 806 534
20 300 387
28 496 560
30 009 587

Sabiedriskais līdzfinansējums
Latvijas sabiedriskais
Kopienas
līdzfinansējums
līdzfinanPašvaldī
sējums
Kopā
Valsts
bu
59 104 900 19 701 634
15 225 290
5 075 097
21 372 420
7 124 140
22 507 190
7 502 397

Privātais
līdzfinansējums**

15.66%

1.00%

33.34%

11.94%

19.03%

19.03%

Projektu finansēšana tiks veikta saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK)
Nr.1260/1999 29.pantu.

Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

Ieviešanas
veids

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

Struktūrfonda
finansējuma
saĦēmējs

Granta
finansējuma
saĦēmējs

1.1. Pasākums Vides infrastruktūras attīstība un tūrisms
1.1.1. Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
apdzīvotās vietās ar cilvēku
ekvivalentu līdz 2000

Struktūrfonda
nacionālā
programma

VIDM

CFLA

Pašvaldības vai
pašvaldību
komercsabiedrības

Neattiecas

* Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
** Sniegtā informācija par potenciālo privātā līdzfinansējuma apjomu programmas ietvaros ir indikatīva un var
nebūt saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
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1.1.2. Dalītās atkritumu
vākšanas punktu izveide

1.1.3. Likumdošanas
prasībām neatbilstošu
atkritumu izgāztuvju
rekultivācija.

Atklāts projektu
konkurss

Struktūrfonda
nacionālā
programma

VIDM

VIDM

CFLA

CFLA

Pašvaldības vai
valsts, pašvaldību,
starppašvaldību
komercsabiedrības

Pašvaldības,
starppašvaldību
komercsabiedrības
un pašvaldību
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācijas

Neattiecas

Neattiecas

1.1.4. Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan
siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē.
Pašvaldības,
1.1.4.1. Siltumapgādes
komercsabiedrības
Strukūrfonda
sistēmu uzlabošana,
(skat. sadaĜu
nacionālā
EM
CFLA
Neattiecas
samazinot sēra saturu
“Struktūrfonda
programma
kurināmajā.
finansējuma
saĦēmēji”)
1.1.4.2. Siltumapgādes
sistēmu modernizācija
Pašvaldības,
atbilstoši vides prasībām un
komercsabiedrības
energoefektivitātes
Atklāts projektu
(skat. sadaĜu
EM
CFLA
Neattiecas
paaugstināšana gan
konkurss
“Struktūrfonda
siltumapgādes sistēmas
finansējuma
ražošanas un sadales pusē,
saĦēmēji”)
gan gala patērētāja pusē.

1.1.5. Kultūras un
vēstures mantojuma
efektīva izmantošana
tūrisma attīstībā

1.1.6. Ekotūrisma
infrastruktūras attīstība
potenciālajās NATURA
2000 teritorijās

Atklāts
projektu
konkurss

Struktūrfonda
nacionālā
programma

EM

VIDM
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CFLA

Valsts pārvaldes
iestādes un
aăentūras,
pašvaldības,
tūrisma asociācijas
un profesionālās
tūrisma
organizācijas,
nevalstiskās un
reliăiskās
organizācijas

Neattiecas

CFLA

Sabiedriskās
organizācijas,
kuras atbild par
potenciālās
NATURA 2000
teritorijas
apsaimniekošanu,
pašvaldības, kuru
teritorijā atrodas
NATURA 2000
teritorija

Neattiecas
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1.2.pasākums Pieejamības un transporta sistēmas attīstība
Pasākuma pamatojums un apraksts
Lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, ir nepieciešams sekmēt
līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību. Šī mērėa sasniegšanai jāuzlabo kravu pārvadāšanas un
iedzīvotāju pārvietošanās iespējas, tajā pašā laikā saglabājot un uzlabojot vides kvalitāti. SaskaĦā
ar Transporta attīstības nacionālo programmu Kohēzijas fonda stratēăijas mērėis transporta
sektorā ir problēmu atrisināšana TransEiropas tīklā (TEN-T). Tomēr šīs investīcijas neatrisina
problēmas TEN-T tīkla piekĜuves ceĜos un vietējos ekonomiskās attīstības centros, kur,
piemēram, mazas ostas var būt Ĝoti nozīmīgas vietējās ekonomikas attīstībā. Turklāt Latvijā
pilsētās jāsaskaras pastāvīgi pieaugošās satiksmes intensitātes izraisītām specifiskām problēmām.
ERAF finansiālais atbalsts tiks novirzīts pirmās kategorijas autoceĜu tīkla atjaunošanai, lai
nodrošinātu, ka galvenie ekonomiskās attīstības centri ir savstarpēji labi savienoti un pievienoti
TEN-T tīklam. Investīcijas ir nepieciešamas, jo pirmās kategorijas autoceĜu daudzos posmos ir
slikts asfalta segums (kur autoceĜu nestspēja mazāka par 11,5 tonnām ass svara, kas noteikta ES
direktīvās par transporta līdzekĜu svaru un izmēriem), atsevišėos nozīmīgos ceĜu posmos nav
asfalta seguma un ievērojamam skaitam tiltu ir pārsniegts ekspluatācijas perioda ilgums, un tie
vairs nav nav droši. Šajā pasākumā rekonstruējamo ceĜu posmu izvēles kritēriji ir pašreizējā un
nākotnē paredzamā satiksmes intensitāte un investīciju ekonomiskā ietekme.
Ar mērėi izveidot efektīvu sabiedriskā transporta modeli, uzlabot satiksmes plānošanu un
vadību, kā arī paaugstināt atbilstību vides standartiem, tiks veikti pasākumi pilsētu transporta
sistēmu (ieskaitot sabiedrisko transportu) efektivitātes paaugstināšanai. Satiksmes drošības
jautājumiem tiks pievērsta uzmanība gan Rīgā, gan arī citās pilsētās.
Transporta ietekme uz vidi ir saistīta ar gaisa piesārĦojumu, kura viens no galvenajiem
iemesliem ir arvien pieaugošais transporta līdzekĜu skaits, kā rezultātā palielinās slāpekĜa
dioksīda un siltumnīcas efekta gāzu izmeši. Šis pasākums uzlabos vides stāvokli, paaugstinot
ceĜu un pilsētu transporta kvalitāti, kā rezultātā palielināsies arī satiksmes plūsmas efektivitāte,
samazinot izmešu apjomu. CeĜu infrastruktūras būvniecībai un atjaunošanai ir izstrādāts ietekmes
uz vidi novērtējums, kā arī ieviesti īpaši nosacījumi vides aizsardzībai.
Tā kā ekonomiskā attīstība piejūras teritorijās ir Ĝoti atkarīga no jūras ostu attīstības,
nepieciešams modernizēt ostu hidrotehniskās būves un pieeju jūrai.
Pasažieru vilcienu ritošais sastāvs6 tiks atjaunots, lai nodrošinātu Rīgas piepilsētas satiksmi un
atbilstību EK direktīvām par ilgtspējīgu un videi draudzīgu transporta sistēmu. Piepilsētas
vilcienu ritošā sastāva iepirkšana notiks atbilstoši Padomes 1969.gada 26.jūnija Regulai (EEK)
Nr.1191/69 (grozīta ar Padomes 1991.gada 20.jūnija Regulu (EEK) Nr.1893/91) attiecībā uz
kompensācijas noteikumiem un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līguma nosacījumiem.
Mērėa grupas
Pasākuma mērėis ir sabiedriskās transporta infrastruktūras attīstība, līdz ar to galvenās mērėa
grupas ir to teritoriju iedzīvotāji, kurās tiek īstenoti projekti šī pasākuma ietvaros, kā arī
transporta tīklu pārvaldīšanā iesaistītas pašvaldību un valsts institūcijas un komercsabiedrības,
,pašvaldības un ostu pārvaldes.

6

Valsts a/s „Pasažieru vilciens” ir vienīgais pasažieru vilcienu operators Latvijā un 2004.gadā tas kĜūs
par vienīgo pasažieru vilcienu īpašnieku (pašreiz vilcieni pieder valsts a/s „Latvijas DzelzceĜš”).
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Papildinātība ar citiem pasākumiem
ISPA un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu ir paredzēts izmantot starptautiskas nozīmes
transporta koridoru TEN-T attīstībai. Strukturālo fondu līdzfinansējums tiks novirzīts TEN-T
pievadceĜu un reăionālas nozīmes infrastruktūras attīstībai.
Pasākums papildina visas pārējās ar infrastruktūru saistītās aktivitātes, jo transporta tīkli
nodrošina šīs infrastruktūras pieejamību.
Pasākums ir arī saskaĦots ar citiem Vienotā programmdokumenta pasākumiem, kas veicina
transporta infrastruktūras attīstību:
-

Pasākumu 2.2. ”UzĦēmējdarbības infrastruktūras attīstība” – ceĜu būve kā nozīmīga
uzĦēmējdarbības infrastruktūras projektu daĜa;

-

Pasākumu 4.2.3 „Zvejas un akvakultūras produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana,
zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra” – zivju izkraušanas infrastruktūras izbūve un
rekonstrukcija.
Atbalstāmās aktivitātes

1.2.1. Valsts 1.šėiras autoceĜu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un
veido to pieslēgumus TEN-T7 tīklam, rekonstrukcija. Aktivitāte tiks īstenota Valsts 1.šėiras
autoceĜu rekonstrukcijas programmas ietvaros.
1.2.1.1. Grants ceĜu asfaltēšana.
1.2.1.2. Asfaltēto ceĜu nestspējas palielināšana līdz 11,5 tonnām ass svara un satiksmes
drošības uzlabošana valsts nozīmes ceĜu posmos un pilsētu tranzīta ielās.
1.2.1.3. Tiltu rekonstrukcija un tiltu nestspējas palielināšana atbilstoši ES standartiem.
1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās vietās. Pasākuma ietvaros tiks
atbalstīti projekti, kas uzlabo savienojumus starp TEN-T un pilsētu ielu tīkliem, uzlabo satiksmes
vadību un pilsētu transporta sistēmas efektivitāti, palielina satiksmes drošību un projektus, kas
saistīti ar sabiedriskā transporta sistēmas efektivitātes palielināšanu. Tiek nodrošināta
finansējuma izmantošanas koordinācija ar Kohēzijas fondu, lai novērstu pārklāšanos. Šīs
aktivitāte paredzēta to pilsētu ielu attīstībai, kas neietilpst TEN-T.
1.2.2.1. Transporta vadības un satiksmes drošības infrastruktūras elementu uzlabošana
pilsētu teritorijās8.
1.2.2.2. Rīgas pilsētas transporta vadības un satiksmes drošības infrastruktūras elementu
un sabiedriskā transporta vadības uzlabošana.
1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības9 uzlabošana. Šī aktivitāte atbalstīs projektus
jūras ostās, kas nav iekĜautas TEN-T tīklā.
1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceĜa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.
Pētījumi, kas saistīti ar šī pasākuma aktivitātēm, tiks finansēti augstāk minēto aktivitāšu ietvaros.
Pētījumiem jāattiecas uz projektu, kas tiks ieviesti augstāk minēto aktivitāšu ietvaros,
sagatavošanu, un pētījumu tēmas var būt šādas: projekta tehniski ekonomiskais pamatojums,
projekts, ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī izmaksu un ieguvumu analīze.

7

Šī aktivitāte attiecas uz pirmās kategorijas autoceĜiem, kas savstarpēji savieno galvenos ekonomiskos centrus un
nodrošina to pievienojumu TEN-T tīklam.
8
Šī aktivitāte vērsta uz pašvaldību ielām un pašvaldību transporta vadību un satiksmes drošības infrastruktūras
elementiem.
9
Šī aktivitāte vērsta uz ostu, kas nav iekĜautas TEN-T un apkalpo starptautisko satiksmi, hidrotehnisko būvju
infrastruktūru, kas atrodas sabiedriskā īpašumā.
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Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Pašvaldības, valsts institūcijas, pašvaldību un valsts komercsabiedrības.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Apjoms10
250
Informācijas avots: projektu ziĦojumi
11 (līdzvērtīgs apm. 380 m)
Informācijas avots: projektu ziĦojumi
3
Informācijas avots: projektu ziĦojumi
Apjoms

Iznākuma rādītāji
Atjaunoto ceĜu kilometrāža
Atjaunoto tiltu skaits
Atjaunoto dambju un molu skaits
Rezultatīvie rādītāji
Pirmās šėiras ceĜu, kas atrodas kritiskā stāvoklī,
samazinājums (detalizētāku informāciju sniedz nākamie trīs
indikatori)
Pirmās šėiras ceĜu ar pietiekošu nestspēju palielinājums
(spējīgi izturēt 11,5 t ass slodzi pirmās šėiras ceĜu tīklā)
(procentuāli)
Pirmās kategorijas grants ceĜu (procentuāli) samazinājums
Nestspēju zaudējušo tiltu skaita samazinājums pirmās šėiras
ceĜu tīklā
Ietekmes rādītāji
Satiksmes intensitātes uz pirmās šėiras autoceĜiem
palielinājums (detalizētāku informāciju, kas veicinātu
uzsākt ikgadējo progresa uzraudzību, ko nodrošina
programma, atrunā nākamais rādītājs)
Satiksmes intensitātes palielinājums procentos pēc diviem
gadiem, pēc programmas beigām salīdzinājumā ar esošo
līmeni

Samazinājums līdz 26% (Pašreizējais apjoms: 30%)
Informācijas avots: Latvijas AutoceĜu direkcija
3.9% pieaugums (Pašreiz 73% pirmās kategorijas
ceĜu ir asfaltēti un 16% projektēti 11.5 ass svaram)
Informācijas avots: Latvijas AutoceĜu direkcija
0.9% samazinājums
(Pašreiz 27%)
Informācijas avots: Latvijas AutoceĜu direkcija
3.4% samazinājums (Pašreiz 50%)
Informācijas avots: Latvijas AutoceĜu direkcija
Apjoms
Pieaugums līdz 797 automašīnām dienā (Pašreizējais
rādītājs (2002) – 731 automašīnas dienā)
Informācijas avots: Latvijas AutoceĜu direkcija
Pieaugums 2-3% gadā
Informācijas avots: Latvijas AutoceĜu direkcija

Finanšu plāns (EUR)
Sabiedriskais līdzfinansējums
Pasākums/gads/
investīciju joma *

Kopējais
finansējums

Pasākums 1.2.
2004
2005
2006
311 DzelzceĜš11
3121 nacionālie ceĜi
315 ostas
317 pilsētu transports

125 003 468
32 200 614
45 201 440
47 601 414
12.90%
51.63%
3.95%
31.52%

10

Kopā

Kopienas
līdzfinansē
-jums

125 003 468
32 200 614
45 201 440
47 601 414

93 752 600
24 150 460
33 901 080
35 701 060

Latvijas sabiedriskais
līdzfinansējums
Pašvaldī
Kopā
Valsts
bu
31 250 868
8 050 154
11 300 360
11 900 354

Privātais
līdzfinansēju
ms

Aprēėināts, balstoties uz vidējo plānoto granta apjomu vienam projektam.

* Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
11
Pēc gala ekspertīzes finansējums šai aktivitātei var ievērojami samazināties, palielinot līdzekĜus citām šī
pasākuma aktivitātēm.
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Projektu finansēšana tiks veikta saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK)
Nr.1260/1999 29.pantu.
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Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Prioritāte, pasākums, aktivitāte

Ieviešanas
veids

1.līmeĦa 2.līmeĦa Struktūrfonda
starpniek- starpniek- finansējuma
institūcija institūcija
saĦēmējs

1.2.pasākums: Pieejamības un transporta sistēmas attīstība
1.2.1. Valsts 1. šėiras autoceĜu
infrastruktūras, kas savieno galvenos
Struktūrfonda
ekonomiskos centrus un veido to
SAM
CFLA
SAM
nacionālā
pieslēgumus TEN-T tīklam,
programma
rekonstrukcija
1.2.2.Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās vietās
1.2.2.1 Transporta sistēmas organizācijas
Atklāts
optimizācija un satiksmes drošības
projektu
SAM
CFLA
Pašvaldības
uzlabojumi apdzīvotās vietās
konkurss
1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības,
Struktūrfonda
satiksmes drošības infrastruktūras un
Rīgas pilsētas
SAM
CFLA
nacionālā
sabiedriskā transporta vadības elementu
pašvaldība
programma
uzlabošana
Struktūrfonda
Ostu
1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras
SAM
CFLA administrācijas,
nacionālā
pieejamības uzlabošana
pašvaldības
programma
1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceĜa
Struktūrfonda
Kompānija
SAM
CFLA
pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva
nacionālā
„Pasažieru
modernizācija
programma
vilciens”
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Granta
finansējuma
saĦēmējs

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas
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1.3.pasākums: Informācijas un sakaru tehnoloăiju attīstība
Pasākuma pamatojums un apraksts
Latvija atpaliek no lielākās daĜas ES dalībvalstu informācijas un sakaru jeb komunikāciju
tehnoloăiju (IKT) izmantošanas jomā. Pieeja IKT krasi atšėiras dažādās valsts teritorijas daĜās,
kas pasliktina mazo un vidējo komercsabiedrību konkurētspēju un palielina atšėirības IKT un
ciparu tehnoloăiju izmantošanā. SaskaĦā ar valsts programmā „Informātika” (1999.2005.gadam) un e-Latvija iniciatīvā noteikto šis pasākums sniegs atbalstu sabiedriskās IKT
infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai, tādējādi stimulējot sociālo un ekonomisko
izlīdzināšanos valstī. Tas tiks sasniegts, orientējoties uz elektroniskās pārvaldes iniciatīvas
īstenošanu, veidojot publiskus interneta pieejas punktus un atbalstot augstās caurlaidības
platjoslas tīkla paplašināšanu.
Atbilstoši Likumam par telekomunikācijām, kas ir spēkā kopš 2001.gada 1.novembra, tiek
izstrādāta sekundārā likumdošana, kas tiks iesniegta apstiprināšanai līdz 2003.gada
30.novembrim. Līdz ar to tiks ieviests Eiropas Savienības tiesību aktu kopums (1998) attiecībā
uz telekomunikācijām. Likums par elektronisko saziĦu arī atrodas izstrādes stadijā – tā pirmā
versija tiks pabeigta līdz 2004.gada 1.maijam. Šie jaunie normatīvie akti būs saskaĦā ar
atbilstošajām Eiropas Savienības direktīvām un galvenokārt noteiks neatkarību no konkrētām
tehnoloăijām, kā arī reglamentēs tirgū dominējošo e-nozares komerscabiedrību darbību.
Atbilstoši Koncepcijai par valsts iestāžu sniegto informācijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu
pasākums sniegs atbalstu valsts un pašvaldību iestādēm, veidojot pamatu informācijas
sabiedrības attīstībai. Uzlabojot vispārējo elektronisko pieeju sabiedriskā sektora informācijai,
sabiedrisko informācijas sistēmu (piem., pašvaldību, izglītības, bibliotēku, arhīvu un muzeju)
attīstības rezultātā palielināsies pakalpojumu efektivitāte un informācijas pieejamība. Lai
uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, tiks sniegts atbalsts telekomunikāciju līniju
ciparizācijai ăeogrāfiski attālinātajās teritorijās, kas šobrīd nav iekĜautas IKT tīklā,.
Atbilstoši valsts programmai „Informātika” ir nepieciešams garantēt vienādas piekĜuves iespējas
internetam visā Latvijas teritorijā. TādēĜ pasākums finansēs arī publisko interneta pieejas punktu
izveidi sabiedriskajās iestādēs (piem., bibliotēkās). Šie punkti būs galvenā dažāda veida
informācijas (zinātniskās, finanšu, uzĦēmējdarbības, izglītības utml.) saĦemšanas iespēja.
Atbilstoši Vadlīnijām par struktūrfondu elektronisko komunikāciju atbalsta kritērijiem un
metodēm (Guidelines on Criteria and Modalities of Implementation of Structural funds in
Support of Electronic Communications), ir paredzēts saistīt infrastruktūras attīstības aktivitātes ar
reăionu ekonomiskās attīstības mērėiem, balstoties uz reăionu vajadzību un iespēju analīzi, kā
arī ar tehnoloăisko neatkarību un brīvas piekĜuves nosacījumiem pēc attiecīgā projekta
īstenošanas. Pilotprojekti lauku un attālajos apvidos, kur šobrīd nav pieejamas mūsdienu IKT vai
platjoslas interneta pakalpojumi, Ĝaus izvēlēties vislabāko infrastruktūras uzlabošanas modeli,
atrisinās infrastruktūras īpašumtiesību, godīgas investīciju atdeves, tirgus kropĜošanas
jautājumus, kā arī nodrošinās reālistiskas cenas informācijas pakalpojumiem. Pilotprojektu
labākie risinājumi tiks izmantoti atklātu konkursu iepirkuma dokumentācijas izstrādē. Atbilstoši
atjaunotajai Informācijas sabiedrības stratēăijai (jāapstiprina Ministru kabinetā līdz 2004.gada
beigām) IKT pakalpojumu nodrošināšana ăeogrāfiski attālinātajās teritorijās tiks atbalstīta šī
pasākuma ietvaros.
Mērėa grupas
Šī pasākuma mērėa grupa ir visa Latvijas sabiedrība (atbalstīto teritoriju iedzīvotāji un
apmeklētāji), kā arī sabiedrisko iestāžu un nevalstiskā sektora darbinieki.
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Papildinātība ar citiem pasākumiem
IKT nozare ir cieši saistīta ar citu moderno tehnoloăiju nozarēm. Laicīga informācijas
pieejamība, analīze un apstrāde ir svarīga jebkuras tautsaimniecības nozares attīstībā.
Struktūrfondu Mērėa 1 programmā ir integrēta pieeja informācijas sabiedrības veidošanai.
Virkne citu pasākumu tieši veicina šī mērėa sasniegšanu:
-

1.prioritātes 1.4. pasākums „Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras
attīstība” iekĜauj IKT infrastruktūras attīstību;

-

2.prioritātes 2.2. pasākums ”UzĦēmējdarbības infrastruktūras attīstība” paredz arī IKT
infrastruktūras izveidi; 2.3. pasākums ”Atbalsts mazās un vidējās uzĦēmējdarbības
attīstības veicināšanai” veicina informācijas sabiedrības attīstību, atbalstot IKT
risinājumu ieviešanu uzĦēmumos; 2.5. pasākums „Atbalsts lietišėās zinātnes attīstībai
valsts zinātniskajās institūcijās” paredz modernas infrastruktūras izveidi valsts
zinātniskajās institūcijās pētījumu veikšanai.

-

3.prioritātes 3.2. pasākums ”Izglītības un tālākizglītības attīstība” atbalstīs IKT studiju
programmu uzlabošanu, lai veicinātu IKT sektora nodrošināšanu ar prasmīgiem
darbiniekiem, kā arī nodrošinātu strādājošajiem pieprasītu apmācību IKT jomā, tādējādi
vecinot sapratni par IKT izmantošanu uzĦēmumos; 3.3. pasākums „Sociālās atstumtības
mazināšana” paredz IKT apmācības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

-

4.prioritātes 4.1. pasākums „Investīcijas lauksaimniecības uzĦēmumos”, kā arī 4.3.
pasākums ”Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana” atbalsta
jaunu tehnoloăiju un iekārtu, tai skaitā IKT un programmatūras iegādi.
Atbalstāmās aktivitātes

1.3.1. Atbalsts valsts līmeĦa sabiedrisko informācijas sistēmu (piem., pašvaldību, izglītības
iestāžu, bibliotēku, arhīvu un muzeju) attīstībai, ieskaitot datu ciparizāciju, lai nodrošinātu
sniegto pakalpojumu kvalitāti. Aktivitāte paredz pieejas IKT infrastruktūrai izveidi un/vai
pārveidošanu, ieskaitot IKT tīklu izveidi un lietotāju apmācību.
1.3.2. Atbalsts publisko interneta pieejas punktu (piem., bibliotēkās, pašvaldību ēkās, arhīvos,
pasta punktos, izglītības iestādēs) izveidei. Aktivitāte atbalstīs publiskās izmantošanas IKT
sistēmu izveidi vai pārveidošanu, kā arī investīcijas IKT iekārtās.
1.3.3. Atbalsts IKT attīstībai perifērijas rajonos, paplašinot platjoslu tīklu. Aktivitāte paredz IKT
tīklu izveidi vai pārveidošanu rajonos, kur šobrīd nepieciešamie IKT pakalpojumi nav pieejami
vai ir pieejami nepietiekošā kvalitātē.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, valsts un pašvaldību komercsabiedrības.
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Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Apjoms12
6
Atbilstoši struktūrfonda nacionālajai programmai
Informācijas avots: Projektu ieviešanas ziĦojumi
1 000
Informācijas avots: Projektu ieviešanas ziĦojumi

Iznākuma rādītāji
Izstrādāto vai uzlaboto liela mēroga nacionālo
informācijas sistēmu skaits, kas pieejams publiskai
izmantošanai
Uzstādīto publisko interneta pieejas punktu skaits
Mājsaimniecību skaits, kuras nodrošinātas ar platjoslas
informācijas un komunikāciju tehnoloăiju (IKT)
līnijām
Rezultatīvie rādītāji
E-pārvaldes pakalpojumu skaits atbilstoši EK Direktīvā
2000/31/EC noteiktajam

10 000
Informācijas avots: Projektu ieviešanas ziĦojumi
Apjoms
15%
Informācijas avots: Informācijas sabiedrības birojs
Vidusskolām – 100 %
Pašvaldībām – 80%
Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde
Apjoms

Publisko iestāžu pieejas informācijas un komunikāciju
tehnoloăijām (IKT) vispārīgs nodrošinājums
Ietekmes rādītāji
Pamata e-pakalpojumu vispārīgs nodrošinājums
saskaĦā ar E-Eiropa atbilstoši EK Direktīvā
1998/34/EC noteiktajam

20%
Informācijas avots: Informācijas sabiedrības birojs
20%
(Šobrīd – 6.1 (2000.g.)
Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde

Interneta lietotāju palielinājums uz 1000 iedzīvotājiem
procentos

Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/ Gads/
Klasifikācija pēc
investīcijas jomas∗
Pasākums 1.3.
2004
2005
2006
Kods 321 Pamata
infrastruktūra

Kopējās
izmaksas

Kopā

27 174 668
7 000 134
9 826 400
10 348 134

27 174 668
7 000 134
9 826 400
10 348 134

Sabiedriskais līdzfinansējums
Kopienas
Latvijas sabiedriskais
līdzfinansē
līdzfinansējums
jums
Kopā
Valsts
Pašvaldību
20 381 000
6 793 668
5 250 100
1 750 034
7 369 800
2 456 600
7 761 100
2 587 034

Privātais
līdzfinansējums

100.00%

Viss pasākuma finansējums tiks ieguldīts koda 321 ”Pamata infrastruktūra” ietvaros atbilstoši
Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK) 438/2001 klasifikācijai.
Projekta finansējuma nosacījumi atbildīs Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK)
Nr.1260/1999 29.pantam.

12

Aprēėināts, balstoties uz vidējo plānoto granta apjomu vienam projektam..
Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.

∗
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Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
1.līmeĦa
2.līmeĦa
Granta
Struktūrfonda fnansējuma
starpniek- starpniekfinansējuma
saĦēmējs
institūcija institūcija
saĦēmējs
1.3.pasākums: Informācijas un sakaru tehnoloăiju attīstība
1.3.1. Sabiedrisko informācijas Struktūrfonda
Pašvaldības, valsts un
ISB13
CFLA
un elektroniskas pārvaldes
nacionālā
pašvaldību iestādes, valsts un Neattiecas
sistēmu attīstība
programma
pašvaldību komercsabiedrības
Pašvaldības, valsts un
1.3.2. Publisko interneta
Atklāts projektu
RAPLM
CFLA
pašvaldību iestādes, valsts un Neattiecas
pieejas punktu attīstība
konkurss
pašvaldību komercsabiedrības
1.3.3. Informācijas un sakaru
tīklu attīstība ăeogrāfiski
Pašvaldības, valsts un
Atklāts projektu
attālinātajās teritorijās,
SM
CFLA
pašvaldību iestādes, valsts un Neattiecas
konkurss
paplašinot augstas kvalitātes
pašvaldību komercsabiedrības
platjoslas tīklus
Pasākums, aktivitāte

Ieviešanas
veids

13

2003.gada maijā Valsts kancelejā tika izveidots Informācijas sabiedrības birojs (ISB), ka ir tieši pakĜauts ministru
prezidentam. ISB tika izveidots, lai nodrošinātu koordināciju informācijas sabiedrības un e-pārvaldes politikas jomā.
Tā uzdevumi ir veikt situācijas analīzi un koordinēt uz informācijas sabiedrības attīstību vērstu pasākumu
sagatavošanu un ieviešanu. Atbilstoši 2003.gada 28.oktobra Ministru kabineta rīkojumam ISB pārĦēma Satiksmes
ministrijas Informātikas departamenta, kam bija paredzēts uzticēt aktivitātes 1.3.1. ‘Atbalsts valsts līmeĦa
informācija sistēmu attīstībai’ vadību, funkcijas. Līdz ar to ISB kĜuva par pirmā līmeĦa starpniekinstitūciju.
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1.4.pasākums: Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība
Pasākuma pamatojums un apraksts
Pieeja augstas kvalitātes veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu un izglītības infrastruktūrai ir
nepieciešama, lai uzlabotu iedzīvotāju vispārējo labklājības līmeni un veicinātu ekonomisko
izaugsmi. Pasākuma realizēšanai paredzētais finansējums tiks piešėirts 36.atbalsta jomai
„Sociālā un sabiedriskās veselības infrastruktūra”.
Veselības aprūpes infrastruktūra
Pašreizējais veselības aprūpes infrastruktūras nodrošinājums ir neatbilstošs - iedzīvotājiem lauku
teritorijās ir nepietiekama pieejamība primārās veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās
palīdzības pakalpojumiem. Šie apstākĜi ietekmē dzīves kvalitāti un ekonomiskās attīstības
iespējas šajās teritorijās.
Veselības aprūpes reformas projekta ietvaros (uzsākts 1998. gadā), ko atbalstīja Pasaules Banka,
Latvija ir izvirzījusi prioritātes nacionālās veselības aprūpes attīstībai. Mērėis ir izveidot
kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpes sistēmu valstī, racionalizējot esošo veselības aprūpes
infrastruktūru un pakalpojumus. Lai sasniegtu mērėi, tiek atbalstīta veselības aprūpes
pakalpojumu attīstība un pārstrukturēšana saskaĦā ar „Nacionālās ambulatorās un stacionārās
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju strukturālo plānu” (Strukturālais plāns) un Konsolidēto
veselības investīciju programmu (KVIP). Investīcijas primārajā veselības aprūpē tiks virzītas
esošo primārās veselības aprūpes centru pilnveidošanai un jaunu centru izveidošanai. Ir plānots
pilnveidot un atjaunot astoĦus primārās veselības aprūpes centrus visā Latvijas teritorijā
atbilstoši Strukturālajam plānam14. Atbalsts neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai (NMP)
veicinās NMP sistēmas racionalizāciju, izveidojot vienotu, koordinētu NMP sistēmu 5 reăionos.
Tas ietvers NMP vadības un dispečeru centru izveidi katrā reăionā un viena galvenā vadības
centra izveidi Rīgā, uzĦemšanas nodaĜu izveidi un aprīkošanu 11 daudzprofilu NMP slimnīcās,
kuras kopā apkalpo visus piecus reăionus (slimnīcu infrastruktūras attīstība kopumā tiek
atbalstīta ar KVIP un pašvaldību investīcijām, un šis atbalsts tiks turpināts arī nākotnē). Turklāt
tiks nodrošināta mobilā infrastruktūra15 pre – hospitālā perioda NMP brigādēm, lai mazinātu ar
NMP sniegšanu16 saistītās problēmas, kas identificētas NMP pakalpojumu pieejamības
novērtējumā visos piecos reăionos. Tomēr būs iepējams iegādāties ierobežotu skaitu NMP
automašīnu, proti, 20. Vienotās asins donoru drošības un informācijas sistēmas izveide aptvers
20 slimnīcas vienotā datu bāzē, tādējādi nodrošinot informāciju par donoriem un drošu asins
pārliešanu.
Izglītības infrastruktūra
Lai papildinātu ESF investīciju jomu, radītu sinerăiju un stiprinātu izglītības sistēmas
uzlabošanas sociālekonomiskos mērėus, ir nepieciešams uzlabot profesionālās izglītības
infrastruktūru un modernizēt augstākās izglītības iestāžu mācību aprīkojumu. Profesionālās
izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu mācību aprīkojuma uzlabošana ir izšėirošs
faktors vietējās ekonomiskās attīstības veicināšanai visā valsts teritorijā. Lai gan Pasaules
Bankas atbalstītais Izglītības sistēmas attīstības projekts (uzsākts 1999.gadā) paredzēja vairāku
izglītības iestāžu uzlabošanu, tā ietvaros tika atjaunotas tikai četras profesionālās izglītības
iestādes, kas nozīmē, ka ir nepieciešams turpmāks atbalsts. Šī iniciatīva atbilst Izglītības
attīstības koncepcijai (2002-2005), kas paredz mācību programmu un pasniegšanas uzlabošanu,
14

Šie centri būs pašvaldību īpašums un saskaĦā ar likumdošanu par valsts atbalstu šī aktivitāte nav valsts atbalsts
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēja rakstisko apliecinājumu par nosacījumu ievērošanu mobilās infrastruktūras
iepirkumā nodrošinās un uzraudzīs vadošā iestāde
16
Prioritāri tiks atbalstīts pre – hospitālā perioda NMP brigāžu aprīkojuma nodrošinājums teritorijās, kurās
identificēti augstāki riski attiecībā uz gaidīšanas laiku, apdzīvotības blīvumu, NMP izsaukumu biežumu, augsta
risku vietu izvietojumu (piem., ceĜi ar paaugstinātu satiksmes intensitāti)
15

64

Latvijas Mērėa 1 programmas Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājums 2004-2006

kā arī mācību kursu ciešu saistību ar darba tirgus prasībām. Pasākuma ietvaros tiks atbalstīta
mācību telpu pārplānošana un renovācija atbilstoši mācību priekšmetu standartiem un mācību
programmām, kā arī mūsdienīgu iekārtu un aprīkojuma iegāde. Mācību programmu ieviešanai
nepieciešamo lieldatora tīklu attīstība nodrošinās kvalitatīvu un augsta standarta mācību
programmu ieviešanu. Aprīkotas augstākās izglītības iestāžu mācību pētījumu telpas ir
nepieciešams priekšnoteikums augstas kvalitātes mācību programmu ieviešanai dabaszinātnēs un
tehnoloăiju priekšmetos. Profesionālās izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu telpu
rekonstrukcija tiks veikta, lai tās pielāgotu studentu ar fiziskiem traucējumiem vajadzībām, kā arī
lai nodrošinātu to atbilstību vispārpieĦemtajām drošības un higiēnas normām.
Sociālā infrastruktūra
Valsts sociālās aprūpes iestādes tiks modernizētas un pielāgotas jauna veida sociālās aprūpes un
rehabilitācijas pakalpojumus piedāvāšanai šajās iestādēs vai ārpus tām, lai veicinātu invalīdu un
viĦu ăimenes locekĜu atgriešanos darba tirgū. Sociālo pakalpojumu sistēmas administratīvajām
institūcijām tiks nodrošināts IKT atbalsts, lai izveidotu vienotu datu bāzi par invalīdiem,
nodrošinot precīzu statistiku un savietojamību ar jau esošajām datu bāzēm efektīvai datu
izmantošanai un starpsektoru sadarbībai. Tomēr atbalsts tiks sniegts, ja tiks skaidri pierādīta
pasākumu pozitīvā ietekme uz darba tirgu. Investīcijas no ERAF un ESF līdzekĜiem tiks
koordinētas tā, lai sasniegtu maksimālu sinerăētisko efektu.
Nodarbinātības valsts aăentūras (NVA) aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem ir būtiska loma
bezdarbnieku un darba meklētāju integrācijai darba tirgū. NVA administratīvās kapacitātes
stiprināšana un NVA infrastruktūras attīstība Latvijas valdības un Eiropas Komisijas Kopējā
deklarācijā un Nacionālajā nodarbinātības plānā ir izvirzītas kā Latvijas nodarbinātības politikas
mērėi. Atbalsts vispirms tiks piešėirts NVA pakalpojumu kvalitātes un pieejamības
paaugstināšanai, tādējādi nodrošinot pakalpojumu sniegšanu saskaĦā ar vienas pieturas aăentūras
principu un nodrošinot NVA telpu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Veicot
nepieciešamos rekonstrukcijas un aprīkošanas darbus NVA galvenajā ēkā, 17 filiālēs un 18
vietējās iestādēs, tiks uzlaboti NVA darba apstākĜi un sniegto pakalpojumu kvalitāte. IKT un
informāciju sistēmas modernizācija nodrošinās efektīvu darbu, izmantojot darbā iekārtošanas
elektroniskās sistēmas un EURES datubāzi, padarot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un
darba devējiem pieejamu būtiskāko informāciju par vispārējo situāciju darba tirgū.
Labklājības ministrijas pārraudzībā esošais Profesionālās karjeras izvēles centrs (PKIC) sniedz
profesionālās orientācijas un karjeras izvēles pakalpojumus. SaskaĦā ar „Bezdarbnieku un darba
meklētāju atbalsta likumu” un PKIC statūtiem tā galvenie uzdevumi ir konsultēt apmeklētājus
par atbilstošākās profesijas izvēli, profesionālo piemērotību un psiholoăiskajiem aspektiem, kas
saistīti ar darba meklējumiem, kā arī informēt par izglītības iestādēm vai dažādu profesiju loku.
Sākotnēji centra klienti bija skolu audzēkĦi, bet kopš 1992. gada tas nodrošina konsultācijas
bezdarbniekiem un kopš 1997. gada – arī nodarbinātajiem. Sākot no 2002. gada, PKIC
pakalpojumi tika sniegti 20 tā reăionālajos centros. Lai veicinātu Lisabonas stratēăijas mērėu
sasniegšanu, PKIC koncentrējas lielākoties uz jaunatni (lai samazinātu bezdarbu ilgtermiĦā) un
pieaugušajiem (mūžizglītības pamatprincipu ieviešana). PKIC administratīvās kapacitātes
stiprināšanai ir nozīmīga loma jaunu pakalpojumu nodrošināšanā karjeras izvēles jomā. PKIC
infrastruktūras uzlabošana nodrošinās plašāku pakalpojumu pieejamību vietējā līmenī visiem
Latvijas iedzīvotājiem.
Pasākumam netiek piemērota valsts atbalsta likumdošana. Primārās veselības aprūpes sistēmas
atbalsta gadījumā, finansiālu atbalstu saĦems pašvaldības īpašumā esošās primārās veselības
aprūpes iestādes, līdz ar to tas netiks uzskatīts par valsts atbalstu.
ES līdzfinansējums 80% apmērā var tikt nodrošināts investīcijām veselības aprūpes
infrastruktūrā (izĦemot mobilo infrastruktūru), profesionālās izglītības iestādēs (īpaši to
pielāgošanai invalīdiem), augstāko mācību iestāžu telpu uzlabošanai un sociālās aprūpes
pakalpojumu uzlabošanai. Pamatojums līdzfinansējuma piešėiršanai 80% apmērā ir jau vairāk
65

Latvijas Mērėa 1 programmas Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājums 2004-2006

nekā desmit gadus ilgais finansējuma trūkums veselības aprūpes un profesionālās izglītības
iestāžu infrastruktūrai un nepieciešamība steidzami uzlabot augstākās izglītības iestāžu telpas un
aprīkojumu, kā arī nodrošināt investīcijas sociālās aprūpes sistēmā, lai būtu iespējams sniegt
sociālos pakalpojumus ārpus aprūpes iestādēm, tādējādi dodot iespēju sociālās atstumtības riska
grupās esošiem cilvēkiem un viĦu ăimenes locekĜiem piedalīties/atgriezties darba tirgū. Atbalsts
sociālās aprūpes infrastruktūras attīstībai ir saistīts ar prioritāti "Cilvēkresursu attīstība un
nodarbinātības veicināšana", papildinot pasākumu "Sociālās atstumtības mazināšana", kurš tiek
finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekĜiem. Sociālās infrastruktūras pilnveidošana, vienlaikus
atbalstot cilvēkresursu attīstību, veicinās visneaizsargātāko sabiedrības grupu sociālās
integrācijas efektivitāti, īpaši attālajos valsts rajonos.
Mērėa grupas
Galvenā pasākuma mērėa grupa ir visa sabiedrība. Īpašās mērėa grupas ir šādas:
-

veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un potenciālie pacienti;

-

profesionālās un augstākās izglītības iestāžu personāls, skolēni un studenti;

-

sociālās aprūpes sistēmas administratīvie darbinieki un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniedzēji un saĦēmēji;

-

darba tirgus pakalpojumu sniedzēji un saĦēmēji.
Papildinātība ar citiem pasākumiem

Pasākums ir tieši saistīts ar visiem 3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības
veicināšana” pasākumiem (proti, pasākumu 3.1 „Nodarbinātības veicināšana”, 3.2 „Izglītības un
tālākizglītības attīstība”, 3.3 „Sociālās atstumtības mazināšana” aktivitātēm). Darba tirgus
institūciju infrastruktūras attīstība jāpapildina ar atbilstošiem nodarbinātības pakalpojumu
sniedzēju institūciju personāla kapacitātes stiprināšanas pasākumiem. Uzlabojot sociālās aprūpes
un rehabilitācijas iestāžu infrastruktūru un vienlaicīgi piedāvājot jaunus sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, kā arī nodrošinot nepieciešamo finansiālo ieguldījumu izglītības iestāžu
infrastruktūrā un aprīkojumā, tiek plānots panākt sinerăijas efektu, tādējādi sekmējot
cilvēkresursu attīstību.
Atbalstāmās aktivitātes
1.4.1.Primārās veselības aprūpes infrastruktūras (PVA) un aprīkojuma uzlabošana (t.i.
medicīniskais aprīkojums, ēkas un informācijas un sakaru tehnoloăiju infrastruktūra). Šajā
aktivitātē paredzēta 8 PVA centru izveide - viens centrs katrā slimokases darbības teritorijā.
PVA centri būs pašvaldību īpašums, un tie nodrošinās veselības veicināšanu, profilaksi,
ārstēšanu un rehabilitāciju.
1.4.2.Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabošana (t.i. telpas, informācijas un sakaru tehnoloăiju infrastruktūra NMP vadības un
dispečeru centriem, uzĦemšanas nodaĜām, mobilā infrastruktūra pre – hospitālā perioda NMP
brigādēm). Šajā aktivitātē paredzēta uzĦemšanas nodaĜu rekonstrukcija visās 11 daudzprofilu
slimnīcās, vadības un dispečeru centru izveide un mobilās infrastruktūras iegāde. NMP
automašīnas tiks izvietotas vietās, kur NMP pakalpojumu pieejamība ir nepietiekama.
Nepietiekama pieejamība 1999.gada 2.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.35 „Kārtība,
kādā tiek nodrošinātas tiesības saĦemt neatliekamo medicīnisko palīdzību” ir noteikta kā
nepietiekams NMP sniegšanas laiks (pilsētās nepietiekams NMP sniegšanas laiks ir vēlāk kā 15
minūtes no izsaukuma saĦemšanas brīža, lauku rajonos – vēlāk kā 25 minūtes) . Vēl viens
kritērijs NMP automašīnu izvietošanai ir nepieciešamā kvalitātes līmeĦa trūkums, ko nosaka
Veselības ministrijas 1999.gada 5.oktobra rīkojums Nr.314 „Par operatīvā medicīniskā
transportlīdzekĜa nodrošinājumu ar aprīkojumu, medikamentiem un medicīnisko ieroču
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minimumu”.17 Vadības un dispečeru centru izveide nodrošinās efektīvu un kvalitatīvu sadarbību
ar slimnīcām, un pacienti savlaicīgi saĦems NMP.
1.4.3.Vienotās asins donoru drošības un informācijas sistēmas izveide. Pirmās palīdzības
sniegšanas efektivitāti mazina tas, ka nav izveidota vienota informācijas sistēma par asins
pārliešanu, tai skaitā par pieejamajiem apjomiem, to kvalitāti un asins donoru veselības stāvokli.
Šīs aktivitātes ietvaros tiks uzlabota minētā situācija.
1.4.4. Ēku renovācija (ieskaitot to pielāgošanu personu ar fiziskiem traucējumiem vajadzībām)
un nodrošināšana ar mūsdienīgu praktiskās apmācības aprīkojumu un iekārtām sākotnējās
profesionālās izglītības iestādēs. paredzošajā aktivitātē paredzēta ēku renovācija, lai novērstu
draudus cilvēka dzīvībai, nodrošinātu ēku strukturālo integritāti un novērstu to tālākos
bojājumus; ēku siltumapgādes efektivitātes uzlabošana, telpu renovācija, uzlabojot to lietošanas
kvalitāti un platības izmantošanas efektivitāti, telpu pielāgošana atbilstoši drošības, higiēnas un
mācību programmu prasībām, kā arī telpu pārbūve un renovācija, lai nodrošinātu to pielāgošanu
personu ar fiziskiem traucējumiem vajadzībām. Šajā aktivitātē paredzēta arī mācību aprīkojuma
un iekārtu iegāde vai īre, lai nodrošinātu praktiskās apmācības saskaĦā ar mācību programmu
prasībām. Atbalsts tiks vērsts arī uz to, lai uzlabotu ēku pieejamību invalīdiem.
1.4.5.Augstākās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu, iekārtām un
lieldatora tīkliem un telpu renovācija (ieskaitot to pielāgošanu personu ar fiziskiem traucējumiem
vajadzībām). Šī aktivitāte paredz laboratoriju aprīkojuma, pētniecības un mācību aprīkojuma un
iekārtu iegādi vai īri atbilstoši mācību programmu prasībām, kā arī lieldatora tīklu izveidi.
Atbalsts tiks vērsts arī uz to, lai uzlabotu augstākās izglītības iestāžu pieejamību invalīdiem.
Turklāt šajā aktivitātē paredzēta arī telpu, renovācija, uzlabojot to lietošanas kvalitāti un platības
izmantošanas efektivitāti, telpu pielāgošana atbilstoši drošības, higiēnas un mācību programmu
prasībām un telpu pārbūve un renovācija, lai nodrošinātu to pielāgošanu personu ar fiziskiem
traucējumiem vajadzībām.
1.4.6. Sociālās infrastruktūras uzlabošana un alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība.
1.4.6.1.Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana. Šīs aktivitātes ietvaros tiks sniegts atbalsts vienam pašvaldību
kopprojektam katrā reăionā, kas nodrošinās ilgstošās sociālās aprūpes institūciju klientiem
kvalitatīvus pakalpojumus, kā arī alternatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā
piemēram, pusceĜa mājas, dienas aprūpes centri, specializētās darbnīcas, grupu mājas, tādējādi
attīstot sociālās iemaĦas un darba pamatprasmes un nodrošinot patstāvīgas dzīves un darba
iespējas klientiem, kuriem nav nepieciešama ilgstošā sociālā aprūpe.
1.4.6.2.Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība. Šīs
aktivitātes ietvaros atbalsts tiks sniegts projektiem, kas tiks realizēti ar mērėi pilnveidot
alternatīvos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un izveidot sociālo
pakalpojumu tīklu sociālās atstumtības riskam pakĜautām iedzīvotāju grupām vietējā līmenī.
Iespējamie pakalpojumi: (i) dienas aprūpes centri, kas nodrošina socializācijas iespējas, drošu
dienas pavadīšanu un sociālās rehabilitācijas procesu, ieskaitot sociālo un ikdienas dzīvei
nepieciešamo iemaĦu attīstību, darba pamatprasmju apmācību u.tml. personām, kuras ir
pakĜautas augstam sociālās atstumtības riskam un nespēj pastāvīgi noteikt savu dzīvi. (ii)
specializētās darbnīcas, kas cilvēkiem ar smagu invaliditāti, kuri nav spējīgi iekĜauties atklātajā
darba tirgū, dod iespēju strādāt speciālistu uzraudzībā un (iii) citi pakalpojumi, kas novērš
šėēršĜus sociālajai iekĜaušanai un pierāda savu efektivitāti konkrētu mazaizsargāto grupu
integrācijai darba tirgū. Lai sasniegtu šīs aktivitātes mērėi, īpaša uzmanība tiks veltīta
17

Plānots, ka NMP automašīnu sadalījums būs šāds: Latgales reăionā – 5 (Daugavpils pilsēta un Daugavpils rajons
– 3, Rēzeknes pilsēta un Rēzeknes rajons – 1, PreiĜu rajons – 1), Zemgales reăionā – 5 (Jelgavas pilsēta un Jelgavas
rajons – 2, Dobeles rajons – 1, Bauskas rajons – 1, Ogres rajons – 1), Vidzemes reăionā – 4 (Valmieras rajons – 1,
Limbažu rajons – 1, Cēsu rajons – 2), Kurzemes reăionā – 5 (Liepājas pilsēta un Liepājas rajons – 2, Talsu rajons –
2, Saldus rajons – 1), Rīgas reăionā – 1 (Jūrmala).
67

Latvijas Mērėa 1 programmas Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājums 2004-2006

pievienotās vērtības aspektam attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti un pieejamību konkrētajā
teritorijā, orientācijai uz darba tirgu un sociālo problēmu un marginalizācijas mazināšanai.
1.4.7. IKT atbalsts sociālo pakalpojumu sistēmas administratīvajām institūcijām vienotas datu
bāzes par invalīdiem izveidošanai. Šīs aktivitātes ietvaros atbalsts tiks sniegts administratīvajām
institūcijām IKT attīstībai, kas Ĝautu izveidot vienotu datu bāzi par invalīdiem, nodrošinot
precīzus statistikas datus un savietojamību ar jau esošajām datu bāzēm efektīvai datu
izmantošanai un starpsektoru sadarbībai. Tiek paredzēts, ka Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisija un Tehnisko palīglīdzekĜu centrs un to reăionālās struktūrvienības tiks
nodrošinātas ar IKT, kas ir nepieciešamas to kvalitatīvam darbam, datu uzkrāšanai un apmaiĦai,
kā arī datu bāzes funkcionēšanai.
1.4.8. Darba tirgus institūciju pilnveidošana. Šīs aktivitātes ietvaros paredzēts atbalsts tām valsts
iestādēm, kas sniedz pakalpojumus bezdarbniekiem un darba meklētājiem, pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai. Atbalsts tiks sniegts Nodarbinātības valsts aăentūras un Profesionālās
karjeras izvēles centra infrastruktūras renovācijai, investīcijām aprīkojuma un IKT iegādei, lai
varētu īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus un sniegt konsultāciju pakalpojumus.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Tiešie finansējuma saĦēmēji ir Latvijā reăistrētas juridiskas personas, kas ir valsts vai
pašvaldības augstākās vai profesionālās izglītības iestādes vai pašvaldības (IZM pārraudzībā
esošo struktūrfonda nacionālo programmu gadījumā)18, vai valsts vai pašvaldības sociālās
aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijas, vai valsts sociālo pakalpojumu administratīvās
institūcijas, vai valsts nodarbinātības politikas ieviešanas institūcijas (LM pārraudzībā esošo
struktūrfondu nacionālo programmu gadījumā), vai valsts veselības aprūpes institūcijas vai
pašvaldības (VM pārraudzībā esošo struktūrfonda nacionālo programmu gadījumā), vai
nevalstiskās organizācijas, valsts vai pašvaldību komercsabiedrības vai aăentūras.
Projektu iesniedzējiem jābūt akreditāciju apliecinošiem sertifikātiem vai licencēm, ja tas ir
nepieciešams.
Komersabiedrībai vai organizācijai, kas ir granta finansējuma saĦēmējs aktivitātes 1.4.6.2.
ietvaros, ir jābūt Latvijā reăistrētai juridiskai personai, kura kā valsts, pašvaldības vai privāta un
nevalstiska organizācija nodrošina sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

18

Gadījumā ja izglītības iestādei ir cits juridisks statuss, tā būs tiesīga saĦemt atbalstu aktivitātes ietvaros, ja tā
100% ir valsts vai pašvaldības īpašumā.
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Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Iznākuma rādītāji
Veselības aprūpes iestāžu skaits ar atjaunotām
neatliekamās medicīniskās palīdzības telpām
Aprīkotu neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšanas centru skaits
Jaunu operatīvo neatliekamās medicīniskās
palīdzības automašīnu skaits
Primārās veselības aprūpes centru skaits
Slimnīcu skaits, kas saistītas ar asins nodošanas
informācijas sistēmu
Atbalstīto institūciju (izglītības, nodarbinātības.,
sociālās aprūpes) skaits (detalizētāka informācija
atrodama nākamajos rādītājos)
Izglītības iestāžu skaits, kuras nodrošinātas ar
modernizētu tehnoloăisku mācības aprīkojumu un
infrastruktūru
Atjaunoto izglītības iestāžu skaits
Sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju skaits,
kuru infrastruktūra ir pilnveidota

Nodarbinātības politikas ieviešanas institūciju
skaits, kuru infrastruktūra ir pilnveidota
Rezultatīvie rādītāji
Ātrās medicīniskās palīdzības sniegšanas laika
samazinājums

Apjoms
11
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
6
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
20
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
8
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
20
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
110
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
29
13
20
(lai noteiktu kopējo projektu skaitu, tiek rēėināts, ka vidējās
viena projekta izmaksas ir 400 000 EUR)
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
48
(lai noteiktu kopējo projektu skaitu, tiek rēėināts, ka vidējās
viena projekta izmaksas ir 85 000 EUR)
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
Apjoms
15
(Pamats: 30 min pilsētā, 60 min laukos)
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija

Apmācības programmu skaita palielinājums
profesionālās izglītības un apmācības iestādēs, kas
nodrošinātas ar atbilstošu un mūsdienīgu mācības
aprīkojumu un nepieciešamo infrastruktūru
Studiju programmu skaita palielinājums zinātĦu un
tehnoloăiju ietilpīgajās nozarēs, kuras
nodrošinātas ar atbilstošu un mūsdienīgu
aprīkojumu un nepieciešamo infrastruktūru
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu integrēta tīkla paplašināšana
Ietekmes rādītāji
Invalīdu skaits, kas pametuši ilgstošās sociālās
aprūpes institūcijas un uzsākuši patstāvīgu dzīvi

20%
Informācijas avots: IZM

50%
Informācijas avots: IZM
5
(Katrā no 5 plānošanas reăioniem ir izveidots pakalpojumu
tīkls)
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
Apjoms
152
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
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Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads
/ investīciju
joma *

Kopējais
finansējums

Kopā

Pasākums 1.4.
2004
2005

38 214 376
9 843 938
13 818 375

38 214 376
9 843 938
13 818 375

2006
36. Sociālā un
sabiedriskās
veselības
infrastruktūra

14 552 063

14 552 063

Sabiedriskais līdzfinansējums
Kopienas
Latvijas sabiedriskais
līdzfinansēju
līdzfinansējums
ms
Kopā
Valsts
Pašvaldību
30 571 500
7 642 876
7 875 150
1 968 788
11 054 700
2 763 675
11 641 650

Privātais
līdzfinansējums

2 910 413

100.00%

SaskaĦā ar Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas (EK) 438/2001 klasifikāciju viss pasākumu
finansējuma apjoms paredzēts 36.atbalsta jomai (sociālā un sabiedriskās veselības
infrastruktūra).
Projektu finansēšana notiks saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999
29. pantu.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
StruktūrGranta
fonda
finansējuma
finansējuma
saĦēmējs
saĦēmējs
1.4. pasākums: Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība
1.4.1. Primārās veselības
Struktūrfonda
aprūpes infrastruktūras un
nacionālā
VM
CFLA
Pašvaldība
Neattiecas
aprīkojuma uzlabošana
programma
1.4.2.Neatliekamās
Valsts vai pašvaldības
Struktūrfonda
medicīniskās palīdzības
daudzprofilu
Neattiecas
nacionālā
VM
CFLA
veselības aprūpes
sistēmas infrastruktūras un
programma
aprīkojuma uzlabošana
institūcijas
Valsts vai pašvaldības
1.4.3.Vienotās asins donoru
Struktūrfonda
daudzprofilu
drošības un informācijas
nacionālā
VM
CFLA
Neattiecas
veselības aprūpes
sistēmas izveide
programma
institūcijas
Valsts vai pašvaldības
1.4.4.Profesionālās izglītības Struktūrfonda
daudzprofilu
iestāžu renovācija un mācību
nacionālā
IZM
CFLA
Neattiecas
veselības aprūpes
aprīkojuma modernizācija
programma
institūcijas
Valsts vai pašvaldības
1.4.5.Augstākās izglītības
Struktūrfonda
daudzprofilu
iestāžu telpu un iekārtu
nacionālā
IZM
CFLA
Neattiecas
veselības aprūpes
uzlabošana/modernizēšana
programma
institūcijas
1.4.6. Sociālās infrastruktūras uzlabošana un alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība
Valsts vai pašvaldību
1.4.6.1. Sociālās aprūpes un
sociālās aprūpes un
Struktūrfonda
sociālās rehabilitācijas
nacionālā
LM
CFLA
un sociālās
Neattiecas
institūciju infrastruktūras un
programma
rehabilitācijas
aprīkojuma uzlabošana
institūcijas
Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

1.līmeĦa
Ieviešanas veids starpniekinstitūcija

*

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
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Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

1.līmeĦa
Ieviešanas veids starpniekinstitūcija

1.4.6.2. Alternatīvo sociālās
aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu
attīstība

Grantu shēma

1.4.7. Informācijas un
komunikāciju tehnoloăiju
atbalsts sociālo pakalpojumu
sistēmas administratīvajām
institūcijām vienotas datu
bāzes par invalīdiem
izveidošanai

Struktūrfonda
nacionālā
programma

1.4.8. Darba tirgus institūciju
pilnveidošana

Struktūrfonda
nacionālā
programma

LM

LM

LM

* grantu shēmas gadījumā
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2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

Struktūrfonda
finansējuma
saĦēmējs

Granta
finansējuma
saĦēmējs

CFLA

Valsts,
pašvaldību,
privātās
institūcijas un
*Sociālās palīdzības
NVO, kas sniedz
fonds
sociālās aprūpes
un sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumus

CFLA

Valsts sociālās
palīdzības sistēmas
administratīvās
institūcijas

Neattiecas

CFLA

Valsts nodarbinātības
politikas ieviešanas
administratīvās
institūcijas

Neattiecas
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2.prioritāte: UzĦēmējdarbības un inovāciju veicināšana
Latvijas nelielās un atvērtās ekonomikas attīstība ir lielā mērā atkarīga no spējas radīt, izstrādāt
un pārdot starptautiski konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus. Lai celtu nacionālās
ekonomikas konkurētspēju, ir nepieciešams īstenot mērėtiecīgu inovāciju politiku, kura ir
orientēta uz zināšanu ietilpīgu ekonomikas nozaru attīstību un augstas pievienotās vērtības
produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu tradicionālajās nozarēs. Pasaules bagātāko valstu
attīstības pieredze rāda, ka pēdējo desmit gadu laikā tieši šīs valstis ir virzījušās uz zināšanu
ekonomiku, kas balstās uz inovācijām.
Globalizācija un jauno tehnoloăiju attīstība dod daudz vērtīgu attīstības iespēju dažām valstīm un
rada ekonomiskās stagnācijas vai pat regresijas draudus tām valstīm, kuras nespēj tās izmantot.
Spēja radīt jaunas idejas un procesus un izmantot tos komerciāli ir kĜuvusi par ekonomiskās
attīstības dzinējspēku visā pasaulē. Inovācijas ir būtiski svarīgas visās ekonomikas nozarēs
(lauksaimniecībā, rūpniecībā, transportā, tūrismā u.c.), visa veida komercsabiedrībām
(mikrouzĦēmumiem, mazām un vidējām komercsabiedrībām, lielām un transnacionālām
komercsabiedrībām) un visbeidzot arī atkal apvienotās Eiropas visu reăionu attīstībai.
Tādi tradicionālie resursi kā dabas resursi, darbaspēks, kapitāls, kā arī tradicionālās rūpniecības
un primāro sektoru stiprums vairs nav galvenie ekonomiskās attīstības virzītājspēki. Lielāka
nozīme tiek piešėirta augsto tehnoloăiju nozarēm ekonomikā. Augstās tehnoloăijas ir labākas
konkurētspējas priekšnosacījums un pievienotās vērtības avots. Tajā pašā laikā augsto
tehnoloăiju uzĦēmumu attīstība un augsto tehnoloăiju izmantošana tradicionālās nozarēs var
notikt tikai labvēlīgā ekonomiskajā vidē, kuru veido konsekventa un mērėtiecīga inovāciju
politika, kā rezultātā tiek sakārtota inovāciju atbalsta sistēma.
Latvijā, kur augsto tehnoloăiju sektors ir tikai veidošanās posmā, sevišėi svarīga ir tehnoloăiskā
izaugsme tradicionālās tautsaimniecības nozarēs, lai attīstītu un izmantotu inovācijas plašā
mērogā un tā rezultātā veicinātu konkurētspējas un pievienotās vērtības pieaugumu.
Šīs prioritātes mērėi ir veicināt jaunu komrcsabiedrību izveidi un paaugstināt esošo uzĦēmumu
konkurētspēju, nodrošinot nepieciešamos nosacījumus pārejai uz zināšanu ietilpīgu ražošanu.
Mērėu sasniegšanai tiks atbalstīti integrēti sadarbības projekti, kuros apvienotas tādas jomas kā
pieeja finansēm, uz komercdarbību vērstas infrastruktūras attīstība, atbalsts konkurētspējas
paaugstināšanai, cilvēkresursu un inovāciju attīstība (kamercdarbības atbalsta pakalpojumi
un/vai pieeja tehnoloăijām). Projektiem jābūt kvalitatīvi izstrādātiem un vadītiem, lai
nodrošinātu to ilgtspējību. Izvēlētajiem projektiem jāatbalsta visas valsts teritorijas līdzsvarota
attīstība.
Prioritātes pasākumi ir šādi:
-

pasākumi lietišėo pētījumu un pārejas uz inovācijām un tehnoloăiju izmantošanu
veicināšanai uzĦēmumos (šim pasākumam atvēlēti 15% no visa prioritātes finansējuma);

-

uzĦēmējdarbības infrastruktūras attīstība (45%);

-

atbalsts uzĦēmumu konkurētspējas palielināšanai (15%);

-

finansējuma pieejamības uzlabošana uzĦēmējdarbībai (25%).

Pasākumus līdzfinansēs no Eiropas Reăionālās attīstības fonda. Lai nodrošinātu savstarpēju
papildinātību, šie pasākumi tiks koordinēti ar Eiropas Sociālo fondu (apmācība, izglītība) un
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fondu (lauku attīstība, lauksaimniecības
dažādošana).
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2.1. pasākums: Atbalsts inovāciju attīstībai
Pasākuma pamatojums un apraksts
Šis pasākums atbilst Nacionālās inovāciju programmas 2003.-2006. gadam mērėiem.
Programmu Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprināja 2003.gada 8. aprīlī. Nacionālās
inovāciju programmas primārais mērėis ir veicināt nacionālās inovāciju kapacitātes
paaugstināšanu. Līdztekus primārajam mērėim Nacionālās Inovācijas programmas sekundārie
jeb pakārtotie mērėi ir:
-

līdzsvarotas un saskaĦotas inovatīvai darbībai labvēlīgas vides veidošana;

-

atbalsts ilgtspējīgas attīstības inovatīvu komercsabiedrību izaugsmes bāzes veidošanai;

-

unikālas un konkurētspējīgas tautsaimniecības struktūras izveides veicināšana.

Inovāciju sistēmas izveidošana ir viens no Latvijas uzĦēmumu konkurētspējas paaugstināšanas
un turpmākās ekonomiskās izaugsmes priekšnosacījumiem. Pašreiz Latvijas ekonomikā zināšanu
ietilpīgu nozaru eksporta daĜa ir vidēji piecas reizes mazāka nekā ES valstīs.
Pasākuma ieviešanas rezultātā tiks dibinātas jaunas komercsabiedrības, tai skaitā tādas, kas
dibinātas uz citu organizāciju un to zinātniskās izpētes rezultātu bāzes, un sasniegts vispārīgais
pasākuma mērėis - komercsabiedrību skaita palielināšana.
Pasākuma mērėis ir sniegt finansiālu atbalstu jaunu produkcijas veidu vai tehnoloăiju ieviešanai
ražošanā, atbalstot tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādāšanu, kā arī paraugu un
izmēăinājuma modeĜu izstrādāšanu.
Pasākums atbalsta jaunizveidotas un esošas komercsabiedrības, lai tās gūtu labumu inovatīvai
darbībai no ārējās konkurences, kā arī atbalstu koncepciju pārbaudei, tirgus izpētei vai sākotnējo
produktu radīšanai, lai novērtētu paraugu un izmēăinājuma modeĜu derīgumu turpmākai
izmantošanai. Rezultātā tiks stiprināta saikne starp komercsabiedrībām un zinātniski
pētnieciskajām iestādēm, tādējādi veicinot nacionālās inovāciju sistēmas attīstību.
Komercsabiedrības saĦems finansējumu no atbalsta programmu “Atbalsts jaunu produktu un
tehnoloăiju attīstībai “(LV/12/2003), kas ir pieteiktas Konkurences Ăenerāldirektorātā.
Mērėa grupas
Pasākuma mērėa grupas ir komercsabiedrības un komercdarbības uzsācēji, kuri darbojas
zināšanu intensīvās nozarēs.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Visi pasākumi ir prioritātes integrālas sastāvdaĜas, un projektiem šīs prioritātes ietvaros jāatbilst
specifiskajiem atbalsta mehānismiem no vairākiem šīs prioritātes pasākumiem. Pasākums 2.1. ir
cieši saistīts ar 2.4. pasākumu “Finansējuma pieejamības uzlabošana uzĦēmējdarbībai”, jo
sniegtais atbalsts var veicināt jaunus projektus, kam ir pieejams atbalsts pasākuma “Finansējuma
pieejamības uzlabošana uzĦēmējdarbībai” ietvaros. Lai palielinātu savstarpējās papildinātības
iespējas, šie pasākumi ieviešanas gaitā tiks cieši koordinēti ar Eiropas Sociālā fonda (apmācības,
izglītība) finansēto 3. prioritātes pasākumu “Nodarbinātības veicināšana”, saĦemot atbalstu
nodarbināto, kā arī uzĦēmēju kvalifikācijas celšanai.

Atbalstāmās aktivitātes
Šis pasākums papildina pārējos 2.prioritātes pasākumus, atbalstot jaunizveidotas un esošas
komercsabiedrības jaunu produktu izstrādē un jaunu komercdarbības tehnoloăisko procesu
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ieviešanā. Tiks sniegts atbalsts komercsabiedrībām paraugu, tehniski ekonomisko pamatojumu,
prototipu un pilotmodeĜu izstrādē.
Tiks atbalstīti komerciāli orientēti, uz rūpniecību (t.sk. ražošana un pakalpojumi) balstīti projekti
produktu un tehnoloăisko procesu attīstības veicināšanai. Minētā pasākuma aktivitātes ir vērstas
uz ieguldījumiem jaunās tehnoloăijās tirgū laišanas stadijā, lai veicinātu jaunu produktu izstrādi
un jaunu tehnoloăisko procesu ieviešanu un sagatavotu tos finansiālu ieguldījumu saĦemšanai
(gan no privātā, gan sabiedriskā fonda).
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Finansējuma saĦēmējs visu aktivitāšu ietvaros: valsts aăentūra
Granta finansējuma saĦēmēji
Komercsabiedrības.
Granta finansējuma saĦēmējam (projekta iesniedzējam) jāatbilst šādiem nosacījumiem:
-

jābūt tieši atbildīgam par projekta sagatavošanu, un tas nedrīkst darboties kā starpnieks;

-

jābūt pietiekamiem resursiem un spējām vadīt un īstenot projektu;

-

vairāk nekā 75% no komercabiedrības kapitāla daĜām jāatrodas privātā īpašumā.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Apjoms19
65
Informācijas avots : ieviešanas atskaites
115
Informācijas avots : Projekta ieviešanas atskaites
Apjoms
27 milj. eiro
Atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likumā
noteiktajai prasībai par līdzfinansējumu
Informācijas avots: Ekonomikas ministrija
Apjoms
Pieaugums līdz 0,9% no IKP
(pašreiz 0,2% no IKP)
Informāciajs avots: Ekonomikas ministrija

Iznākuma rādītāji
Izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi
Izstrādāti izmēăinājumu modeĜi
Rezultatīvie rādītāji
Privātā sektora investīciju pieaugums pētniecības un
attīstības pasākumos
Ietekmes rādītāji
Privātās pētniecības un attīstības finansēšana

19

Aprēėināts, balstoties uz maksimālo iespējamo struktūrfonda finansējuma apjomu.
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Finanšu plāns
Pasākums/gads/
investīciju
joma*
2.1. pasākums
2004.
2005.
2006.
151. kods
Investīcijas
fiziskajā kapitāla
(mašīnas un
iekārtas, valsts
līdzfinansējums)
153. kods
UzĦēmējdarbības
konsultatīvie
pakalpojumi
(t.sk.
internacionalizāc
ija, eksports un
vides vadība,
tehnoloăiju
iepirkšana)
161. kods
Investīcijas
fiziskajā kapitāla
(mašīnas un
iekārtas, valsts
līdzfinansējums)
163 kods
UzĦēmējdarbības
konsultatīvie
pakalpojumi
(informācija,
uzĦēmējdarbības
plānošana,
konsultāciju
pakalpojumi,
mārketings,
vadība, dizains,
internacionalizāc
ija, eksports,
vides vadība,

Kopējais
finansējums
36 210 508
13 966 160
19 604 348
2 640 000

Sabiedriskais līdzfinansējums
Kopā
Kopienas
Latvijas valsts līdzfinansējums
līdzfinansēj Kopā
Valsts
Pašvalums
dību
18 105 254
13 578 940
4 526 314
6 983 080
5 237 310
1 745 770
9 802 174
7 351 630
2 450 544
1 320 000
990 000
330 000

Privātais
līdzfinansējums**
18 105 254
6 983 080
9 802 174
1 320 000

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

Projekti tiks finansēti, ievērojot Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999
29.pantu.

*

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
**
Sniegtā informācija par potenciālo privātā līdzfinansējuma apjomu programmas ietvaros ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
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Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Prioritāte, pasākums,
aktivitāte
2.1.Atbalsts inovāciju
attīstībai

1.līmeĦa
2.līmeĦa
Struktūrfonda
starpniekstarpniekfinansējuma
institūcija
institūcija
saĦēmējs
2.1. pasākums: Atbalsts inovāciju attīstības veicināšanai
Grantu
EM
CFLA
*LIAA
shēma

Ieviešanas
veids

Granta
finansējuma
saĦēmējs
Komercsabiedrības

*ja tā ir grantu sistēmas apsaimniekotāja

2.2. pasākums: UzĦēmējdarbības infrastruktūras attīstība
Pasākuma pamatojums un apraksts
Vienota tirgus apstākĜos Latvijas komercsabiedrībām, lai tās varētu darboties un konkurēt ES, ir
jāievēro īpašas prasības attiecībā uz darba drošību, vides aizsardzību un patērētāju tiesību
aizsardzību. Šo prasību dēĜ komercsabiedrībām, lai atbilstu vienotā tirgus prasībām, ir āiegulda
papildu investīcijas infrastruktūras attīstībā. Visumā komercsabiedrībām bieži nepietiek finanšu
papildu investīciju nodrošināšanai, līdz ar to tie zaudē konkurētspēju un riskē samazināt
darbavietu skaitu. Lai novērstu šīs problēmas, pasākuma mērėis ir atbalstīt komercsabiedrību
konkurētspējas paaugstināšanu, investējot komercdarbības infrastruktūras attīstībā. Investīcijas
var finansēt jaunu tehnoloăiju ieviešanu un esošo tehnoloăiju modernizēšanu, kā arī esošo ēku
rekonstrukciju vai jaunu ēku celtniecību, ja tas nepieciešams jaunu tehnoloăisko iekārtu
uzstādīšanai.
Attiecībā uz vides aizsardzību tikai neliela daĜa no ražošanas komercsabiedrībām ir
modernizējušas infrastruktūru visās 3 potenciālā piesārĦojuma kategorijās - A, B, C20 -atbilstoši
vides aizsardzības standartiem un saĦēmušas licenci. Tāpēc šajā pasākumā paredzētais atbalsts
tiks novirzīts komercsabiedrībām visās 3 kategorijās, īpaši pievēršoties A un B kategorijām, lai
tās atbilstu standartiem un varētu saĦemt darbības licenci.
Šajā pasākumā paredzētais atbalsts tiks sniegts arī investīcijām darba drošības infrastruktūras
attīstībai, lai uzlabotu pašreizējo situāciju, kad katru gadu aptuveni 50% no visiem pārbaudītajām
komercsabiedrībām novērotas darba drošības vides neatbilstības.
Patērētāju tiesību aizsardzība ES tirgū tiek nodrošināta, ieviešot produktu un ražošanas metožu
atbilstības kritērijus un prasības. Galvenā Latvijas uzĦēmumu problēma, lai sasniegtu atbilstību
tirgus standartiem un prasībām, ir nepietiekamā pieeja informācijai par obligātajām un
brīvprātīgajām kvalitātes prasībām un veidiem, kā tos ieviest ražošanas procesā.
Produkcijas pārbaude ir viens no priekšnosacījumiem, lai izpildītu spēkā esošās atbilstības
prasības (piemēram, laba ražošanas prakse, vides vadības novērtējuma sistēma u.c.). Laboratoriju
attīstībā nepieciešamas nozīmīgas investīcijas, lai nodrošinātu pārbaudes procesu. Atbilstības
pārbaudes veikšanai nepieciešamo institūciju un aprīkojuma attīstībai un uzlabošanai piešėirto
investīciju rezultātā bieži tiek gūti tikai nelieli ienākumi, tāpēc komercsabiedrības nav
ieinteresētas investēt līdzekĜus šādās aktivitātēs. Nepieciešamās kvalitātes nodrošināšanas
infrastruktūras un kvalitātes atbilstības pārbaudes iekārtu trūkums bieži kavē uzĦēmēju pieeju
noieta tirgiem.

20

SaskaĦā ar likumu “Par piesārĦojumu” ražošanas uzĦēmumi ir iedalīti trīs kategorijās - A, B, C - atbilstoši to
radītajam piesārĦojuma riska potenciālam un tiem ir jāsaĦem attiecīga darbības licence, kas apstiprina atbilstību
vides standartiem. “A kategorijā” ietilpst uzĦēmumi, kuriem obligāti jāievieš “labākie pieejamie tehniskie
paĦēmieni”, “B kategorijā” ietilpst uzĦēmumi, kuriem jāievieš tīrākas ražošanas tehnoloăijas un “C kategorijā”
ietilpst uzĦēmumi, kuriem jādarbojas atbilstoši vispārpieĦemtajām vides prasībām.
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Ražošanas pārstrukturizēšana uz jauniem noieta tirgiem ir būtiski mainījusi ražošanas
ăeogrāfisko izvietojumu. Tā rezultātā trūkst pieejas sabiedriskajai infrastruktūrai ražošanas
vajadzībām un komercdarbības infrastruktūras nodrošināšanas relatīvās izmaksas, īpaši attiecībā
uz pieeju ceĜiem un komunālajiem pakalpojumiem (piemēram, ūdens, kanalizācija), ir šėērslis
attīstībai.
Pasākuma ietvaros tiks sniegts atbalsts arī ieguldījumiem komercsabiedrību attīstībā. Tiks
uzlabota esoša atbalsta programma, lai atbalstītu jaunu tehnoloăiju un inovāciju, kas palielina
pievienoto vērtību, ieviešanu uzĦēmumos, kas ir reăistrēti un darbojas īpaši atbalstāmajās
teritorijās.
Komercsabiedrībām atbalsts būs pieejams grantu shēmu “Atbalsts komercdarbības
infrastruktūras modernizācijai” (LV/14/2003) un “Īpaši atbalstāmo teritoriju komercdarbības
attīstība” (LV/8/2003) ietvaros. Šīs grantu shēmas ir pieteiktas Konkurences Ăenerāldirektorātā.
Mērėa grupas
Mērėa grupā ietilpst komercsabiedrības.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Paredzams, ka pasākums veicinās VPD mērėu sasniegšanu, papildinot visus 1. prioritātes
pasākumus, kā arī dažus pārējo prioritāšu pasākumus.
ĥemot vērā to, ka moderna un piemērota infrastruktūra ir daĜa no pamatnosacījumiem, lai
notiktu pāreja uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku, pasākumam ir tieša saikne ar 2. prioritātes 1.
pasākumu “Atbalsts inovāciju attīstībai” un 4. pasākumu “Pieeja finansējumam maziem un
vidējiem uzĦēmumiem”.
Paredzams, ka 3. prioritātes projekti, kas saĦems atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un būs vērsti
uz cilvēkresursu attīstību, arī gūs labumu no šī pasākuma, jo nepieciešams modernizēt izglītības
un apmācību infrastruktūru, lai sasniegtu maksimālos efektivitātes rādītājus.
Atbalstāmās aktivitātes
2.2.1.Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām ražošanas procesu un produkcijas
modernizēšanai atbilstoši tirgus standartiem un prasībām attiecībā uz vides aizsardzību, darba
drošību un patērētāju tiesību aizsardzību (ieskaitot nepieciešamā aprīkojuma iegādi un ēku
celtniecību un rekonstrukciju).
2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas
modernizēšanai. Šīs apakšaktivitātes ietvaros tiks sniegts atbalsts privātās infrastruktūras
investīcijām ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai atbilstoši tirgus standartiem un
prasībām attiecībā uz vides aizsardzību, darba drošību un patērētāju tiesību aizsardzību (ieskaitot
nepieciešamā aprīkojuma iegādi un ēku celtniecību un rekonstrukciju). Apkašaktivitāte tiks
īstenota visā Latvijas teritorijā.
2.2.1.2. Atbalsts ieguldījumiem uzĦēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās. Šīs
apakšaktivitātes ietvaros tiks sniegts atbalsts uzĦēmumiem, kas ir reăistrēti un darbojas īpaši
atbalstāmajās teritorijās. Tiks finansēti projekti, kuru mērėis ir jaunu tehnoloăiju un inovāciju
ieviešana vai pievienotās vērtības pieauguma veicināšana.
2.2.2.Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās (testēšanas,
sertificēšanas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm). Aktivitātes ietvaros tiks atbalstīti projekti,
kas veicina privātās atbilstības novērtēšanas infrastruktūras investīcijas izmēăinājumu un
kalibrēšanas aparatūras attīstībā un modernizēšanā (laboratoriju aprīkojums).
2.2.3.Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu (ceĜi, elektrība,
ūdens u.tml.) pieejamības nodrošināšanai. Šīs aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta pievadceĜu un
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dzelzceĜu rekonstrukcija, gāzes, elektrības, ūdens, kanalizācijas, apkures, telekomunikāciju u.c.
pieslēgumu un tīklu būvniecība un/vai rekonstrukcija
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Finansējuma saĦēmējs visām aktivitātēm: valsts aăentūra
Granta finansējuma saĦēmēji
Granta finansējuma saĦēmēji visām aktivitātēm: komercsabiedrības.
Granta finansējuma saĦēmējam (projekta pieteicējam) jāatbilst šādiem nosacījumiem:
-

jābūt reăistrētam LR Komercreăistrā;

-

jābūt tieši atbildīgam par projekta sagatavošanu, un tas nedrīkst darboties kā starpnieks;

-

jābūt pietiekamiem resursiem un spējām vadīt un ieviest projektu;

-

vairāk nekā 75% no tā kapitāla daĜām jāatrodas privātā īpašumā.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Apjoms21
50
Informācijas avots : Projekta ieviešanas atskaites
40
Informācijas avots : Projekta ieviešanas atskaites

Iznākuma rādītāji
Atbalstīto uzĦēmumu skaits
Infrastruktūras investīciju projektu skaits īpaši
atbalstāmajās teritorijās
Infrastruktūras investīciju projekti, lai modernizētu
ražošanas procesus un produktus saskaĦā ar tirgus
standartiem un prasībām
Pabeigti infrastruktūras investīciju projekti
koplietošanas iekārtā
Pabeigti infrastruktūras investīciju projekti sabiedriskās
lietošanas tīklu pieejamības nodrošināšanai
Rezultatīvie rādītāji

15
Informācijas avots : Projekta ieviešanas atskaites
10
Informācijas avots : Projekta ieviešanas atskaites
31
Informācijas avots : Projekta ieviešanas atskaites
Apjoms
4,6 milj. eiro
Atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likumā
noteiktajai prasībai par līdzfinansējumu
Informācijas avots: Reăionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrija
39 milj. eiro
Atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likumā
noteiktajai prasībai par līdzfinansējumu
Informācijas avots: Ekonomikas ministrija
Apjoms
Pieaugums par 30%
Informācijas avots: Projekta ieviešanas atskaites
4450
Informācijas avots: Projekta ieviešanas atskaites

Privāto investīciju pieaugums infrastruktūras attīstībai
īpaši atbalstāmajās teritorijās

Privāto investīciju pieaugums infrastruktūrā
Ietekmes rādītāji
Neto produktivitātes pieaugums atbalstītajos
uzĦēmumos
Izveidoto darba vietu skaits vai nodrošināto darba vietu
skaits pēc 5 gadiem

21

Aprēėināts, balstoties uz maksimālo iespējamo granta apjomu
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Finanšu plāns
Publiskais līdzfinansējums
Kopienas
Latvijas valsts līdzfinansējums
līdzfinansēPašvaldī
Kopā
Valsts
jums
-bu

Pasākums/gads
/ investīciju
joma *

Kopējais
finansējums

Kopā

2.2. pasākums

174 658 223

113 525 007

85 143 755

28 381 252

61 133 216

2004.

35 077 847

22 800 600

17 100 450

5 700 150

12 277 247

2005.

53 092 060

33 789 984

25 342 488

8 447 496

2006.

86 488 316

56 934 423

42 700 817

14 233 606

151. kods
Investīcijas
fiziskajā
kapitāla
(mašīnas un
iekārtas, valsts
līdzfinansējums)
161. kods
Investīcijas
fiziskajā
kapitāla
(mašīnas un
iekārtas, valsts
līdzfinansējums)

0

0

Privātais
līdzfinansējums**

19 302 076
29 553 893

40.00%

60.00%

Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
1.līmeĦa
2.līmeĦa
Struktūrfonda
Granta
starpniekstarpniekfinansējuma
finansējuma
institūcija
institūcija
saĦēmējs
saĦēmējs
2.2.1. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai atbilstoši
tirgus standartiem un prasībām attiecībā uz vides aizsardzību, darba drošību un patērētāju tiesību aizsardzību
2.2.1.1. Investīcijas privātajā
infrastruktūrā ražošanas
Grantu
EM
CFLA
LIAA22*
UzĦēmumi
procesu un produkcijas
shēma
modernizēšanai.
2.2.1.2. Atbalsts
ieguldījumiem uzĦēmumu
Grantu
RAPLM
CFLA
VRAA 23*
UzĦēmumi
attīstībā īpaši atbalstāmajās
shēma
teritorijās.
2.2.2. . Atbalsts privātās
infrastruktūras investīcijām
koplietošanas iekārtās
Grantu
EM
CFLA
LIAA
UzĦēmumi
shēma
(testēšanas, sertificēšanas
laboratorijām un līdzīgām
aktivitātēm)
2.2.3. Atbalsts privātās
infrastruktūras investīcijām
Grantu
sabiedriskās lietošanas tīklu
EM
CFLA
LIAA
UzĦēmumi
shēma
(ceĜi, elektrība, ūdens u.tml.)
pieejamības nodrošināšanai
Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

Ieviešana
s veids

*ja tā ir grantu sistēmas apsaimniekotāja
*

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
**
Sniegtā informācija par potenciālo privātā līdzfinansējuma apjomu programmas ietvaros ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus
22
LIAA – Latvijas investīciju un attīstības aăentūra
23
VRAA – VAlsts reăionālās attīstības aăentūra
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2.3. pasākums: Atbalsts mazās un vidējās uzĦēmējdarbības attīstības veicināšanai
Pasākuma pamatojums un apraksts
Latvijā komercsabiedrību konkurētspējas paaugstināšanai pastāv vairāki ierobežojumi. Mazo un
vidējo komercsabiedrību (MVK) darbiniekiem trūkst nepieciešamo prasmju, bet tajā pašā laikā
komercsabiedrības netiecas meklēt palīdzību citur vai nolīgt konsultantu un maksāt par šiem
pakalpojumiem atbilstoši to tirgus cenai. UzĦēmumu vadītāji atturīgi izturas pret izmaiĦām,
daĜēji tāpēc, ka laika un finanšu resursi ir ierobežoti. Tāpēc jāveic pasākumi MVK
konkurētspējas paaugstināšanai un attīstības veicināšanai, sniedzot finansiālu atbalstu augsti
kvalificētu ekspertu piesaistīšanai.
Šīs problēmas apzinās arī Latvijas valdība, kas ir apstiprinājusi vairākus dokumentus (Latvijas
Eksporta mārketinga atbalsta programmu, MVU Konsultāciju programmu u.c.), lai paaugstinātu
konsultāciju pakalpojumu pieejamību. Šo programmu ietvaros pieejamais finansējums ir
ierobežots, līdz ar to finansiālā atbalsta pieprasītāju skaits vairākas reizes pārsniedz pieejamā
finansējuma apjomu. Lai dotu iespēju komercsabiedrībām palielināt ražošanas apjomu, tādējādi
samazinot ražošanas vienību pašizmaksu, un samazinātu atbalsta pasākumu sadrumstalotību,
pašreizējās programmas tiks aizvietotas ar vienotu atbalsta pasākumu konsultāciju
pakalpojumiem un pieejai jauniem noieta tirgiem.
Lai garantētu augstas kvalitātes konsultāciju pakalpojumus un paaugstinātu investīciju
efektivitāti infrastruktūrā, komercsabiedrību darbinieku apmācībai tiks sniegts finansiāls atbalsts
no ESF nodarbinātības veicināšanas pasākuma ietvaros.
Komercsabiedrībām tiks piešėirts atbalsts no grantu shēmas “Atbalsts konsultāciju
pakalpojumiem un uzĦēmumu dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības pasākumos”
(LV/15/2003), kas ir pieteikta Konkurences Ăenerāldirektorātā.
Mērėa grupa
Šī pasākuma mērėa grupa ir MVK.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Visi pasākumi ir prioritātes neatĦemamas sastāvdaĜas, un projektiem šīs prioritātes ietvaros
jāatbilst specifiskajiem atbalsta mehānismiem no vairākiem šīs prioritātes pasākumiem.
Pasākums ir cieši saistīts ar 2. prioritātes 1. pasākumu “Atbalsts inovāciju attīstībai”.
Šis pasākums veicinās Lisabonas stratēăijas, kas nosaka ES ilgtermiĦa mērėi līdz 2010. gadam
kĜūt par pasaules dinamiskāko un konkurētspējīgāko uz zināšanām balstīto ekonomiku,
īstenošanu.
Pasākums arī papildinās profesionālās apmācības aktivitātes Eiropas Sociālā fonda finansētajā 3.
prioritātes 1. pasākumā “Nodarbinātības veicināšana” un 2. pasākumā “Izglītības un
tālākizglītības attīstība”.
Atbalstāmās aktivitātes
2.3.1.Atbalsts uzĦēmumu līdzdalībai starptautiskās izstādēs, gadatirgos un pasākumos, dodot
iespēju Latvijas uzĦēmumiem kĜūt pamanītiem starptautiskā mērogā.
2.3.2.Finansiālais atbalsts MVU ārējo konsultāciju pakalpojumu izmantošanai un pieredzes
apmaiĦai tādās jomās kā tirgus izpēte, uzĦēmējdarbības plānu izstrāde, finanšu vadība, kvalitātes
prasības u.c..
Struktūrfonda finansējuma saĦēmējs
Valsts aăentūra.
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Granta finansējuma saĦēmējs
Granta finansējuma saĦēmējs: MVK, kas atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likumā
noteiktajai definīcijai.
UzĦēmumam, kas ir granta finansējuma saĦēmēji (projekta pieteicēji), jāatbilst šādiem
nosacījumiem:
-

jāatbilst MVU definīcijai saskaĦā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likumu;

-

jābūt reăistrētam LR Komercreăistrā;

-

jābūt tieši atbildīgam par projekta sagatavošanu, un tas nedrīkst darboties kā starpnieks;

-

jābūt pietiekamiem resursiem un spējām vadīt un ieviest projektu;

-

vairāk nekā 75% no tā kapitāla akcijām jāatrodas privātā īpašumā.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Apjoms24

Iznākuma rādītāji
Atbalstīto uzĦēmumu skaits (Šis indikators tiek sīkāk
paskaidrots ar nākamajiem diviem indikatoriem)
Mazo un vidējo uzĦēmumu (MVU) skaits, kas saĦem
finansiālo atbalstu, lai izmantotu ārējo konsultāciju
pakalpojumus un pieredzes apmaiĦu
MVU skaits, kas saĦem finansiālu atbalstu
līdzdalībai starptautiskajos gadatirgos un izstādēs
Rezultatīvie rādītāji

870
580
290
Apjoms
17 milj. eiro
Atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likumā
noteiktajai prasībai par līdzfinansējumu.
Apjoms

Privātā sektora izdevumi konsultācijām un dalībai
tirdzniecības izstādēs
Ietekmes rādītāji
Neto eksporta pieaugums uzĦēmumos, kas gūst
labumu 2 gadus pēc atbalsta saĦemšanas
Nodrošinātas vai izveidotas darba vietas

1%
550

Finanšu plāns (EUR)
Sabiedriskais līdzfinansējums
Latvijas sabiedriskais
Kopienas
līdzfinansējums
līdzfinansēju
Pašvalms
Kopā
Valsts
dību

Privātais
līdzfinansēju
ms**

Pasākums/gads/
investīciju joma *

Kopējais
finansējums

2.3. pasākums

15 936 166

7 968 083

5 976 062

1 992 021

7 968 083

2004.

8 114 800

4 057 400

3 043 050

1 014 350

4 057 400

2005.

7 821 366

3 910 683

2 933 012

977 671

3 910 683

2006.
163 kods
UzĦēmējdarbības
konsultatīvie
pakalpojumi
(informācija,
uzĦēmējdarbības
plānošana,
konsultāciju
pakalpojumi,
mārketings, vadība,

Kopā

50.00%

24

Aprēėināts, balstoties uz maksimālo iespējamo granta apjomu
Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
**
Sniegtā informācija par potenciālo privātā līdzfinansējuma apjomu programmas ietvaros ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
*
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dizains,
internacionalizācija,
eksports, vides
vadība, tehnoloăiju
iegāde)
164 kods
Dalītie
uzĦēmējdarbības
pakalpojumi
(uzĦēmumu īpašumi,
inkubatoru vienības,
stimulācija,
veicināšanas
pasākumi, sadarbība,
konferences,
tirdzniecības
pasākumi)

50.00%

Projekti tiks finansēti, ievērojot Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999
29.pantu.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Prioritāte,
1.līmeĦa
2.līmeĦa
Struktūrfonda
Granta
Ieviešanas
pasākums,
starpniekstarpniekfinansējuma
finansējuma
veids
aktivitāte
institūcija
institūcija
saĦēmējs
saĦēmējs
2.3. pasākums: Atbalsts mazās un vidējās uzĦēmējdarbības attīstības veicināšanai
2.3.1. Atbalsts
uzĦēmumu
līdzdalībai
Grantu shēma
EM
CFLA
*LIAA
MVK
starptautiskos
gadatirgos un
pasākumos
2.3.2. Finansiālais
atbalsts MVU ārējo
konsultāciju
Grantu shēma
EM
CFLA
*LIAA
MVK
pakalpojumu
izmantošanai un
pieredzes apmaiĦai

*ja tā ir grantu sistēmas apsaimniekotāja
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2.4. pasākums: Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzĦēmumiem
Pasākuma pamatojums un apraksts
Latvijā ekonomiski aktīvo uzĦēmumu īpatsvars uz 1000 iedzīvotājiem ir trīs reizes mazāks nekā
ES dalībvalstīs. Apgrozāmā kapitāla un pamatkapitāla trūkums ierobežo individuālo komersantu,
esošo MVK un jaunizveidoto komercsabiedrību darbību. Komercdarbību Latvijā kavē augstas
kredītu procentu likmes, kredītvēstures trūkums, ka arī ėīlas nodrošinājuma prasības. Visbiežāk
šāda situācija tiek novērota rajonos, kuri atrodas ārpus lielāko pilsētu teritorijām. Pasākums
“Atbalsts mazās un vidējās uzĦēmējdarbības attīstības veicināšanai” dos ieguldījumu projektu
pieteikumu kvalitātes paaugstināšanā, tomēr uzĦēmumu attīstību kavē finansējuma pieejamības
problēmas .
Pašreiz aizdevumus MVK galvenokārt piešėir, pamatojoties uz komercdarbības plāna analīzi, ar
nosacījumu, ka aizdevuma pieprasītājam ir pietiekošs ėīlas nodrošinājums. Galvenie iemesli,
kāpēc tiek noraidīts aizdevuma pieprasījums, ir nepietiekams ėīlas nodrošinājums (parasti
aizdevumu piešėir 80% apmērā no ėīlas vērtības), kredītvēstures un pārliecinošas
komercdarbības pieredzes (rentabilitāte, augšanas temps u.c.) trūkums. Aizdevumu īpatsvars
komercdarbības uzsākšanai, mikrouzĦēmumiem un jaunizveidotām MVK (ar nepietiekamu ėīlas
nodrošinājumu) ir Ĝoti neliels (aptuveni 25%) no kopējās nepieciešamās finansējuma summas
MVU komrecdarbībai. Joprojām nepilnīgi darbojas MVK komercdarbības garantiju un riska
kapitāla finansējuma instrumenti.
Lai uzlabotu finansējuma pieejamību MVK, tiks izmantoti 4 instrumenti - aizdevumi ar
atvieglotiem nosacījumiem komercjdarbības uzsākšanai, garantiju izsniegšana projektiem MVK
ar nepietiekamu ėīlas nodrošinājumu, riska kapitāla fonds un procentu likmju subsīdijas.
Finansējuma pieejamība (apvienota ar konsultāciju pakalpojumiem, kurus finansēs no pasākuma
“Atbalsts uzĦēmējdarbības attīstības veicināšanai” līdzekĜiem) ir būtiski nepieciešama, lai
paaugstinātu MVK konkurētspēju. Paredzēts veicināt diversificētas riska sadales shēmas,
saskaĦā ar kurām riska finansēšanu uzĦemas MVK, bankas un valsts institūcijas, lai sekmētu
īpašu kredītlīniju izveidošanu un izmantošanu; bez tam papildu finansējums tiks piešėirts arī no
garantiju un pamatkapitāla fondu līdzekĜiem.
Pasākums ir veidots un tiks ieviests atbilstoši Komisijas 2000.gada 8.novembra Regulas (EK)
Nr. 1685/2000 3.noteikumam.
Finansiālo atbalstu komersanti saĦems no šādām atbalsta shēmām: “Latvijas Garantiju aăentūras
Aizdevumu garantiju atbalsta shēma”, “Atbalsts mazo un vidējo komercsabiedrību riska
kapitālam” un “Īpaši atbalstāmo teritoriju komercdarbības attīstība”. Katra no šīm shēmām ir
pieteikta Konkurences Ăenerāldirektorātā un iekĜauta MVK attīstības veicināšanas aizdevumu
programmā, un saskaĦā ar Komisijas Regulu Nr. 70/2001 Latvija šīs shēmas varēs izmantot no
iestāšanās brīža ES.
Ieviešot šo pasākumu, tiks ievērots Komisijas 2000.gada 8.novembra Regulas (EK)
Nr.1685/2000, kuru groza Komisijas 2004.gada 10.marta Regula (EK) 448/2004, 3.pants
Mērėa grupas
Galvenokārt finansējums tiks piešėirts MVK, ieskaitot jaunizveidotas komercsabiedrības ar
strauju izaugsmes potenciālu (bet ar nepietiekamu kapitālu un ėīlas nodrošinājumu, kas kavē
saĦemt standarta finansējumu no bankas).
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Visi pasākumi ir prioritātes neatĦemamas sastāvdaĜas, un projektiem šīs prioritātes ietvaros
jāatbilst specifiskajiem atbalsta mehānismiem no vairākiem tās pasākumiem. Šis pasākums ir
cieši saistīts ar 2. prioritātes 1. pasākumu “Atbalsts inovāciju attīstībai”, jo tā ietvaros var
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nodrošināt finansējumu veiksmīgi attīstītiem projektiem 2.1. pasākuma ietvaros. Lai palielinātu
savstarpējās papildinātības iespējas, pasākums ieviešanas gaitā tiks koordinēts ar Eiropas Sociālā
fonda (apmācības, izglītība) atbalstīto 3. prioritātes pasākumu “Nodarbinātības veicināšana”,
kura ietvaros paredzēts finansējums nodarbināto, kā arī uzĦēmēju kvalifikācijas celšanai.
Atbalstāmās aktivitātes25
2.4.1. Aizdevumi (tajā skaitā mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai. Aktivitātes ietvaros tiks
nodrošināts līdzfinansējums aizdevumiem MVK ( t.sk. mikrokredītiem) un komercdarbības
uzsācējiem (struktūrfonda un no bankas saĦemto līdzekĜu attiecībai jābūt vismaz 1:1), kā arī
daĜēji tiks segtas banku pakalpojumu izmantošanas administratīvās izmaksas.
2.4.2. Aizdevumu garantiju sistēmas darbība. Valsts garantiju izsniegšana MVK iesniegtajiem
aizĦēmumu pieprasījumiem komercbankās. Minētās aktivitātes ietvaros tiks atbalstīta
pamatlīdzekĜu (materiālo un nemateriālo) iegāde un izveide.
2.4.3. Riska kapitāla fonds. Šīs aktivitātes ietvaros tiks atbalstīti pamatkapitāla ieguldījumi
MVK. No riska kapitāla programmas ietvaros izveidotā fondu fonda līdzekĜiem tiks veikti
ieguldījumi riska kapitāla fondos, ko pārvalda profesionālas fondu vadības kompānijas, ko atlasīs
piedāvājumu konkursa kārtībā. Riska kapitāla programmā paredzēts peĜĦas sadales mehānisms,
lai veicinātu privāto investoru iesaisti riska kapitāla fondos. Tiks segtas arī riska kapitāla fondu
administratīvās izmaksas, kas radušās granta finansējuma piešėiršanas procesā un gadā
nepārsniedz 5% no izmaksātā riska kapitāla, izĦemot gadījumus, kad piedāvājumu konkursa
rezultātā nepieciešamas lielākas administratīvās izmaksas.
2.4.4. Procentu likmju subsīdijas. Minētās aktivitātes ietvaros tiks nodrošinātas procentu likmju
subsīdijas aizĦēmumiem (kredītiem), kas Ħemti, lai veidotu vai atjaunotu uzĦēmuma
pamatlīdzekĜus. Projektiem, kas tiks atbalstīti minētās aktivitātes ietvaros, jāuzrāda attīstības
potenciāls.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Latvijas investīciju un attīstības aăentūra, Latvijas Grantiju aăentūra, finanšu iestādes,
nodibinājumi.
Granta finansējuma saĦēmējs
Atbalsts būs pieejams MVK, ieskaitot jaunizveidotas komercsabiedrības, ar straujas izaugsmes
potenciālu (bet parasti ar nepietiekamu kapitālu un ėīlas nodrošinājumu, kas neĜauj saĦemt
standarta finansējumu no bankas).
Aktivitātes “Procentu likmju subsīdijas” ietvaros tiks atbalstītas MVK, kas ir reăistrētas un
darbojas īpaši atbalstāmajos reăionos.
Visu pasākuma aktivitāšu ietvaros komercsabiedrībām, kas īsteno grantu shēmas projektu
(projekta pieteicējam) jāatbilst šādiem nosacījumiem:
-

jāatbilst MVK definīcijai saskaĦā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likumu;

-

jābūt reăistrētai LR Komercreăistrā;

-

jābūt tieši atbildīgai par projekta sagatavošanu, un tas nedrīkst darboties kā starpnieks;

-

jābūt pietiekamiem resursiem un spējām/kapacitātei vadīt un ieviest projektu;

-

vairāk nekā 75% no tā kapitāla daĜām jāatrodas privātā īpašumā.

25

iepriekšminētie fondi (riska kapitāla fonds, aizdevumu fonds un garantiju fonds) tiks izmantoti atbilstoši
Komisijas 2000.gada 8.novembra Regulas (EK) Nr.1685/2000, kas grozīta ar Komisijas 2004.gada 10.marta Regulu
(EK) 448/2004, 8. un 9.pantu
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Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Iznākuma rādītāji
Piešėirto aizdevumu skaits (t.sk. mikrokredītu)
Piešėirto aizdevumu garantiju skaits
Veikto riska kapitāla investīciju skaits
Procentu likmju subsīdiju daudzums
Rezultatīvie rādītāji
Papildu finanšu sektora līdzekĜu piesaiste
aizĦēmumiem (ieskaitot mikrokredītiem)
komercdarbības darbības uzsākšanai
Izsniegto aizdevumu garantiju apjoms

Izveidoti papildus privātā sektora uzĦēmējdarbības
kapitāla ieguldījumi
Papildus privātā sektora riska kapitāla ieguldījumu
apjoms
Ietekmes rādītāji
Nodrošoinātas vai izveidotas darba vietas

Apjoms26
600
350
55
200
Apjoms
17 milj. eiro
PieĦemot, ka finansu iestādes piesaista 50% savu līdzekĜu
aizdevumu un mikrokredītu piešėiršanai
40 milj. eiro
PieĦemot, ka Latvijas Garantiju aăentūra var uzĦemties
saistības divreiz lielākā apmērā nekā pašu kapitāls
7,5 milj. eiro
PieĦemot, ka vismaz 30% no privātā kapitāla tiek
pievienots riska kapitāla ieguldījumiem piešėirtajiem ES
un nacionālajiem līdzekĜiem
63 milj. eiro
Minimums 88% no privātā kapitāla piesaistīts procentu
likmju subsīdijām
Apjoms
3000

Finanšu plāns (EUR)
Sabiedriskais līdzfinansējums
Latvijas sabiedriskais
Kopienas
līdzfinansējums
līdzfinansēPašvaljums
Kopā
Valsts
dību

Pasākums/gads
/ investīciju
joma *

Kopējais
finansējums

2.4. pasākums

117 590 452

43 901 606

32 926 203

10 975 403

73 688 846

2004

35 969 235

13 429 000

10 071 750

3 357 250

22 540 235

2005

50 490 140

18 850 334

14 137 750

4 712 584

31 639 806

2006
161. kods
Investīcijas
fiziskajā
kapitāla
(mašīnas un
iekārtas, valsts
līdzfinansējums)
165 kods
Finanšu
inženierija

31 131 077

11 622 272

8 716 703

2 905 569

19 508 805

Kopā

Privātais
līdzfinansējums**

51.00%***
16.50%***

49.00%***
83.50%***

Projekti tiks finansēti, ievērojot Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999
29.pantu.

26

Aprēėināts, balstoties uz maksimālo iespējamo granta apjomu
Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
**
Sniegtā informācija par programmas iespējamo privātā sektora līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt saistoša,
sastādot maksājuma pieprasījumus.
*
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Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

Ieviešanas veids

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija

2.līmeĦa
starpniek
institūcija

Struktūrfonda finansējuma
saĦēmējs

2.4. pasākums: Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzĦēmumiem
2.4.1. Aizdevumi
Struktūrfonda
(t.sk.mikrokredīti)
*Finanšu
EM
CFLA
nacionālā
komercdarbības
iestādes
programma
uzsākšanai
2.4.2. Aizdevumu
Struktūrfonda
EM
CFLA
Nodibinājums
garantijas sistēmas
nacionālā
attīstība
programma
Struktūrfonda
2.4.3. Riska kapitāla
nacionālā
EM
CFLA
Nodibinājums
fonds
programma
2.4.4. Procentu likmju
subsīdijas

Grantu shēma

RAPLM

* ja tā ir grantu sistēmas apsaimniekotāja
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Granta
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saĦēmējs

MVK

MVK

MVK
MVK, kas ir
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reăionos
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2.5.pasākums: Atbalsts lietišėās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās
Pasākuma apraksts un pamatojums
Zinātniskā potenciāla un lietišėo pētījumu kapacitātes palielināšana ir viens no
priekšnoteikumiem konkurētspējas uzlabošanai un tautsaimniecības izaugsmei. Ir atzīts, ka
Latvijai ir pasaules mērogā konkurētspējīgs zinātniskais potenciāls, kas var sniegt ievērojamu
ieguldījumu valsts ekonomikas pārstrukturizācijai un virzībai uz zināšanu ekonomiku.
Šobrīd valsts investīcijas Latvijas pētniecībā ir ierobežotas (mazāk kā 20 miljoni EUR 500
projektos gadā). Tā rezultātā lietišėā pētniecība, kā arī izpētes un attīstības kapacitāte
cilvēkresursu, infrastruktūras un aprīkojuma ziĦā valsts zinātniskajās iestādēs atrodas zemā
līmenī.
Šī pasākuma pirmā aktivitāte ir orientēta uz lietišėo pētījumu projektu veicināšanu valsts
zinātniskajās iestādēs, lai stimulētu jaunu produktu un tehnoloăiju radīšanu. Ar struktūrfondu
atbalstu veikto pētījumu rezultāti būs vienlīdz pieejami visām ekonomiski aktīvajām personām.
Projektiem piešėirtā atbalsta tiešais mērėis ir lietišėie pētījumi 2002.-2005.gada prioritārajās
jomās, kuras ir noteiktas ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.548, un tās ir:
-

informācijas tehnoloăijas (jaunas sistēmu vai programmatūras izstrādes tehnoloăijas,
telemātika, multimediju sistēmas, telekomunikācijas);

-

biotehnoloăijas, biomedicīna un organiskā sintēze farmācijā (jaunas bioloăiski aktīvo
vielu sintēzes tehnoloăijas, gēnu un gēnu terapijas tehnoloăijas);

-

materiālzinātnes (nanomateriāli, mikroelektronikā, fotonikā un optoelektronikā
izmantojami jauni materiāli, biomateriāli, kompozītmateriāli) un inženierzinātnes;

-

mežsaimniecība un koksnes tehnoloăijas (mežsaimniecības attīstība, koksnes biomasas
racionāla izmantošana un koksnes pārstrādes tehnoloăijas).

Izpētes infrastruktūra Latvijā tika izveidota pirms 20-30 gadiem un netika atbilstoši atjaunota pēc
1990. gadu sākuma. Nepietiekošu investīciju rezultātā izpētes infrastruktūras nolietojums
atsevišėās zinātnes jomās sasniedz līdz pat 2/3.
Otrā aktivitāte atbalsta moderna aprīkojuma un infrastruktūras nodrošināšanu valsts
zinātniskajām iestādēm, kas nodarbojas ar stratēăisko un lietišėo pētniecību. Infrastruktūras
uzlabošanas un modernā aprīkojuma nodrošināšanas mērėis ir izpētes kvalitātes palielināšana.
Investīcijas sabiedriskajā izpētes un attīstības infrastruktūrā tiks virzītas jomās, kurās pastāv
ievērojams izpētes potenciāls un ir identificētas iespējas sadarboties ar privāto sektoru.
Šī pasākuma ietvaros netiek sniegts valsts atbalsts.
Mērėa grupas
Šī pasākuma mērėa grupa ir valsts zinātniskās izpētes iestādes – universitātes un pētnieciskie
institūti, kas veic pētījumus noteiktās jomās.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Paredzams, ka, sniedzot atbalstu lietišėo pētījumu attīstībai un uzlabojot valsts izpētes iestāžu
infrastruktūru, pasākums netiešā veidā veicinās citu 2.prioritātes pasākumu ietvaros nospraustos
mērėus, (īpaši pasākuma 2.1. „Atbalsts inovāciju attīstībai” mērėi).
3.prioritātes ”Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana” pasākuma 3.2. „Izglītības un
tālākizglītības attīstība” ietvaros atbalstītie augstākās izglītības projekti zinātnes un tehnoloăiju
jomās gūs labumu no šī pasākuma ietvaros piešėirtajām investīcijām, jo izpētes infrastruktūrai
nepieciešama modernizācija, lai apmācību procesu padarītu maksimāli efektīvu.
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Šis pasākums ir cieši saistīts ar pasākumu 1.4. ”Izglītības, veselības aprūpes un sociālās
infrastruktūras attīstība”, jo moderns aprīkojums izpētes veikšanai un specifiskām vajadzībām
pielāgota infrastruktūra ir daĜa no nepieciešamajiem priekšnosacījumiem pārejai uz zināšanu
ietilpīgu ekonomiku.
Atbalstāmās aktivitātes
2.5.1. Atbalsts lietišėo pētījumu projektu īstenošanai vienā no šādām prioritārajām jomām:
-

informācijas tehnoloăijas;

-

biotehnoloăijas, biomedicīna un organiskā sintēze farmācijā;

-

materiāltehnoloăijas un inženierzinātne;

-

mežsaimniecības un kokapstrādes tehnoloăijas.

2.5.2.Moderna aprīkojuma un infrastruktūras nodrošināšana valsts zinātniskās pētniecības
iestādēs. Atbalsts tiks sniegts valsts izpētes iestādēm, kas veic augsta līmeĦa izpēti un ir
iesaistītas tādu starptautisko izpētes projektu īstenošanā kā Ietvara programma (”Atbalsts
ekselences centriem”, „Atbalsts Eiropas pētījumu zonas integrācijai” un citi projekti),
EUREKA27, COST28, INTAS29, NATO zinātnes programmas, divpusējās sadarbības projekti.
Aktivitātes ietvaros tiks sniegts atbalsts iekārtu un infrastruktūras nodrošināšanai valsts izpētes
iestāžu vajadzībām.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
2.5.1. Atbalsts lietišėo pētījumu izpētes projektu īstenošanai vienā no prioritārajām jomām:
valsts izpētes iestādes – augstākās izglītības iestādes un pētnieciskie institūti, kas veic pētījumus
prioritārajā jomā.
2.5.2. Modernā aprīkojuma un infrastruktūras nodrošināšana valsts zinātniskās izpētes iestādēm:
valsts izpētes iestādes, kas nodarbojas ar augsta līmeĦa pētniecību un ir iesaistītas starptautiskos
pētījumu projektos.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Apjoms30
50
12
Atbilstoši struktūrfonda nacionālajai programmai
200
Apjoms
20%
Šobrīd: vidēji 250 projekti gadā
8
Atbilstoši struktūrfonda naciopnālajai programmai
Apjoms
25%
Šobrīd (2003.g.): 17 mEUR

Iznākuma rādītāji
Atbalstīto pētniecības projektu skaits
Atbalstīto pētniecības centru skaits
Iegādātā pētniecības aprīkojuma daudzums
Rezultatīvie rādītāji
Pētniecības centru īstenoto pētniecības projektu skaita
pieaugums
Augstas konkurētspējas pētniecības jomu skaits
Ietekmes rādītāji
Pētniecības un attīstības finansējuma pieaugums
publiskās pētniecības sektoram

27

EUREKA ir Paneiropas sadarbības tīkls tirgus orientētai un rūpnieciskai pētniecībai un attīstībai.
COST ir saīsinājums no „Coopération européene dans le domaine de la Recherche scientifique et technique” „Eiropas sadarbība zinātnes un tehnoloăijas pētījumos”.
29
INTAS ir starptautiska asociācija, kas veicina bijušās Padomju Savienības valstu zinātnieku sadarbību.
30
Aprēėināts, balstoties uz vidējo plānoto granta apjomu.
28
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Finanšu plāns (EUR)

Pasākums/gads/
investīciju joma∗

Kopā

Pasākums 2.5.
2004
2005

25 022 720
6 445 920
9 048 160

25 022 720
6 445 920
9 048 160

2006
Kods 181
Universitāšu un
pētījumu institūtu
pētījumu projekti
Kods 183 Pētījumu,
tehnoloăijas attīstības
un inovāciju
infrastruktūra

9 528 640

9 528 640

Kopā

Sabiedriskais līdzfinansējums
Latvijas sabiedriskais
Kopienas
līdzfinansējums
līdzfinansēPašvaldījums
Kopā
Valsts
bu
18 767 040
6 255 680
4 834 440
1 611 480
6 786 120
2 262 040
7 146 480

Privātais
līdzfinansējums∗*

2 382 160

4.00%

96.00%

Projektu finansēšanas nosacījumi atbildīs Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK)
Nr.1260/1999 29.pantam.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
1.līmeĦa
2.līmeĦa
Struktūrfonda Granta
starpniekstarpniekfnansējuma finansējuma
institūcija
institūcija
saĦēmējs
saĦēmējs
2.5.pasākums: Atbalsts lietišėās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās
2.5.1. Atbalsts lietišėajiem
Valsts izpētes
pētījumiem valsts zinātniskajās Atklātais konkurss
IZM
CFLA
Neattiecas
iestādes
institūcijās
2.5.2. Moderna aprīkojuma un
Struktūrfondu
Valsts izpētes
IZM
CFLA
Neattiecas
infrastruktūras nodrošināšana
nacionālā
iestādes
valsts pētniecības iestādēs
programma
Pasākums, aktivitāte

Ieviešanas veids

∗

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
∗
* Sniegtā informācija par programmas iespējamo privātā sektora līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
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3. prioritāte: Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana
Lai nodrošinātu darbaspēka kvalifikācijas un darba tirgus un valsts ekonomikas attīstības
tendenču savstarpējo atbilstību, cilvēkresursu attīstība un nodarbinātība Latvijā ir noteikta kā
prioritāte un svarīgākais faktors ekonomiskās izaugsmes veicināšanai un darba tirgus
konkurētspējas palielināšanai. Ieguldījums cilvēkresursu attīstībā uzlabos darbaspēka prasmes,
mobilitāti, elastīgumu, nodrošinot tā spēju piemēroties mainīgajam pieprasījumam darba tirgū,
kā arī sekmēs sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju, veicot mērėtiecīgus pasākumus.
Nodarbinātības un izglītības politikai kā neatĦemamai cilvēkresursu attīstības sastāvdaĜai
jāsekmē darba ražīgums, uzĦēmējdarbība, konkurētspēja un nodarbināmība.
Svarīgs faktors ir arī sociālās atstumtības riska grupu iesaistīšana sociālajā un ekonomiskajā
dzīvē. ĥemot vērā vispārējo cilvēkresursu attīstības kontekstu, Latvijā prioritārās atbalstāmās
grupas šajā jomā ir noteiktas, pamatojoties uz šo grupu situāciju darba tirgū. Nepieciešams
atbalsts šo grupu situācijas uzlabošanai, kompensējot tām vienlīdzīgu iespēju trūkumu un
palielinot to spēju konkurēt darba tirgū, kā arī, īstenojot mērėtiecīgus pasākumus, jāveicina
sociālā, ekonomiskā un teritoriālā kohēzija.
Prioritātes mērėis ir darbaspēka konkurētspējas un kvalitātes paaugstināšana, to sasniedzot ar
mūžizglītības, reăionālās un vietējā līmeĦa attīstības, informācijas sabiedrības, vienlīdzīgu
iespēju sievietēm un vīriešiem, kā arī sociālo atšėirību izlīdzināšanas un ekonomikas,
darbaspējas un nodarbinātības veicināšanu.
Prioritātē iekĜautie pasākumi:
-

Nodarbinātības veicināšana (šim pasākumam tiek atvēlēti 43% no prioritātes līdzekĜiem);

-

Izglītības un tālākizglītības attīstība (38%);

-

Sociālās atstumtības mazināšana (19%).

Šajā prioritātē iekĜautie pasākumi tiks līdzfinansēti no Eiropas Sociālā fonda. Īstenošanas gaitā
pasākumi tiks koordinēti ar citiem struktūrfondiem, jo arī citi fondi ir vērsti uz cilvēkresursu
attīstību: Eiropas Reăionālās attīstības fonda ietvaros tiek atbalstīta izglītības, veselības aprūpes
un sociālās aprūpes infrastruktūras attīstība un Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju
fondā paredzēts atbalsts nozaru specifiskās apmācības pasākumiem. ESF pasākumi tiks
koordinēti arī ar Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumentu saistībā ar pasākumu “Zvejas
intensitātes sabalansēšana”.
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3.1. pasākums: Nodarbinātības veicināšana
Pasākuma pamatojums un apraksts
Šis pasākums ietver šādas investīciju jomas: 21. “Darba tirgus politika” (kopējais palīdzības
apjoms 51 752 852 EUR) un 24. “Darbaspēka elastība, uzĦēmējdarbības aktivitātes, inovācijas,
informācijas un komunikāciju tehnoloăijas (personas, uzĦēmumi)” (kopējais palīdzības apjoms
24 354 283 EUR).
Darbaspēka konkurētspējas saglabāšanai nepieciešams pastāvīgi pilnveidot tā prasmes un spēju
pielāgoties darba tirgus pieprasījuma straujajām izmaiĦām. Latvijas ekonomikas
pārstrukturizēšanas un globalizācijas procesu rezultātā ir izveidojusies situācija, kad daudzu
iedzīvotāju prasmes un iemaĦas ir neatbilstošas vai novecojušas, uz ko arī norāda augstais
bezdarba un zemais ekonomiskās aktivitātes līmenis. Nepietiekamā informācijas par darba tirgus
attīstību pieejamība un nepietiekamās praktiskās apmācības iespējas rada papildu problēmas
integrācijai darba tirgū, uzĦēmējdarbības attīstībai un jaunas uzĦēmējdarbības uzsākšanai.
Institucionālās kapacitātes trūkums, neapmierinoša pakalpojumu kvalitāte un pieejamība,
pētījumu trūkums par ekonomikas strukturālo izmaiĦu radītajiem nodarbinātības riska veidiem
kavē darba tirgus institūcijas iesaistīties aktīvā darba tirgus līdzsvarošanā. Nacionālais
nodarbinātības plāns ir galvenais nodarbinātības politikas plānošanas dokuments, kurā noteiktas
prioritātes un pasākumi nodarbinātības veicināšanai, bezdarbnieku un darba meklētāju
nodarbināmības uzlabošanai, kā arī turpmākai aktīvās nodarbinātības pasākumu attīstībai.
ESF atbalsts veicinās aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu, nodarbināto, bezdarbnieku un
darba meklētāju, neaktīvu cilvēku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu,
komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanu, kā arī tiks izmantots kā finansiāls atbalsts
komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai. ESF līdzekĜi tiks arī izmantoti, lai atbalstītu
par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas veidošanu un īstenošanu atbildīgo institūciju
kapacitātes paaugstināšanu. 2004.gadā paredzēts veikt darba tirgus izpēti. Darba tirgus pētījumos
identificētās problēmas jebkuras neizdevīgākā situācijā esošas grupas, piemēram, legālo
imigrantu un etnisko minoritāšu u.c. dalībai darba tirgū tiks risinātas ar papildu aktīvajiem
nodarbinātības pasākumiem 2005. – 2006.gadā. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta
dzimumu līdztiesība un veicināta sieviešu iesaistīšanās darba tirgū.
Mērėa grupa
Pasākuma mērėa grupas ir šādas:
-

bezdarbnieki un darba meklētāji,

-

nodarbinātās personas,

-

uzĦēmēji,

-

darba tirgus un dzimumu līdztiesības institūciju personāls,

-

valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju personāls.
Papildinātība ar citiem pasākumiem

Visi prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana” pasākumi ir savstarpēji
saistīti un papildina cits citu. Īpaši tas attiecas uz šiem pasākumiem:
-

3.1. pasākumu “Nodarbinātības veicināšana” papildina 3.2. pasākuma “Izglītības un
tālākizglītības attīstība” atbilstošās aktivitātes, izmantojot un īstenojot izstrādātās studiju
programmas un apmācību moduĜus pieaugušajiem. Nodrošināts pieaugušo un jauniešu
konsultēšanas/profesionālās orientācijas pasākumu un darba tirgus politikas īstenošanas
institūciju kapacitātes stiprināšanas pasākumu savstarpējās papildinātības efekts
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-

3.3. pasākumu “Sociālās atstumtības mazināšana”, kur papildinātība izpaužas pētījumos
par problēmām, ar kādām darba tirgū saskaras sociālās atstumtības riska grupas. Kopumā
savstarpējās papildinātības efekts atspoguĜojas dažādu pārkvalifikācijas un tālākizglītības
programmu īstenošanā dažādām darbaspēka mērėa grupām.

Šis pasākums netieši atbalsta arī pārējās vienotā programmdokumenta prioritātes un pasākumus,
jo īpaši:
-

1.prioritātes “Ilgspējīgas attīstības veicināšana”: 1.4. pasākumu “Izglītības, veselības
aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība”: tā ietvaros paredzētā sociālās sistēmas
institūciju (darba tirgus, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu)
infrastruktūras attīstība jāpapildina ar adekvātiem pasākumiem šo institūciju personāla
kapacitātes stiprināšanai;

-

2.prioritātes “UzĦēmējdarbības un inovāciju veicināšana” 2.1.,2.2.,2.3.,2.4. pasākumu,
investējot inovāciju, uzĦēmējdarbības infrastruktūras attīstības, finansējuma pieejamības
nodrošināšanas u.c. uzĦēmumu konkurētspēju veicinošu aktivitāšu cilvēkresursu
attīstības komponentēs;

-

4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” 4.7.pasākumu
„Apmācības”, kurā paredzēts atbalsts īpašām ar nozari saistītām iniciatīvām (ELVGF
atbalsta tikai ar lauksaimniecību un mežsaimniecību saistītu apmācību);

-

4. prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” 4.8.pasākumu „Zvejas
intensitātes sabalansēšana”, kurā paredzēta zvejnieku aiziešana no darba uz kuăiem, kas
šī pasākuma ietvaros tiks nodoti sadalīšanai vai izmantošanai citiem mērėiem; atbalsts
zvejniekiem paredzēts 4.11.pasākumā „Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie
pasākumi, atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos, jaunu noieta tirgu apgūšanas
veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām”, savukārt zvejnieku apmācība un
pārkvalifikācija paredzēta ESF ietvaros.
Atbalstāmās aktivitātes

3.1.1. Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana. Šīs
aktivitātes ietvaros tiks nodrošinātas vispārējas un specifiskas nodarbināto apmācības. Grantu
shēmas “Atbalsts nodarbināto apmācībām, pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai”
ietvaros tiks sniegts atbalsts uzĦēmumiem (iesniegts apstiprināšanai Eiropas Komisijas
Konkurences Ăenerāldirektorātā).
Specifiskās apmācības – apmācības, kas ir tieši un galvenajos vilcienos atbilstošas nodarbinātā
pašreizējam vai paredzamajam amatam uzĦēmumā, kas saĦem atbalstu, kā arī nodrošina tādas
kvalifikācijas iegūšanu, kas nav izmantojama vai izmantojama ierobežotā apmērā citos
uzĦēmumos vai citās nodarbinātības sfērās.
Vispārējās apmācības – apmācības, kas nav tieši un galvenajos vilcienos atbilstošas nodarbinātā
pašreizējam vai paredzamajam amatam uzĦēmumā, kas saĦem atbalstu, bet nodrošina tādas
kvalifikācijas iegūšanu, kas ir plaši izmantojama citos uzĦēmumos un citās nodarbinātības sfērās,
tādējādi būtiski paaugstinot nodarbinātā konkurētspēju darba tirgū. Apmācības ir uzskatāmas par
“vispārējām”, ja, piemēram, tās kopīgi organizē dažādi neatkarīgi uzĦēmumi vai arī ja dažādu
uzĦēmumu darbinieki paši piesakās uz apmācībām, vai arī ja tās notiek, izmantojot valsts
iestādes atzītas, sertificētas vai apstiprinātas apmācību programmas.
3.1.2. Aktīvie nodarbinātības pasākumi bezdarbniekiem.
3.1.2.1. Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība. Šīs aktivitātes ietvaros tiks
nodrošināta bezdarbnieku apmācība vai tālākizglītība atbilstoši pieprasījumam darba tirgū.
3.1.2.2. Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem. Šīs aktivitātes
ietvaros tiks nodrošinātas darba prakšu iespējas jauniešiem bezdarbniekiem (15 – 24 gadi) ar
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atbilstošu izglītību un prasmēm. Ieteicamais darba prakšu ilgums ir no 6 līdz 9 mēnešiem
atkarībā no konkrētā darba.
3.1.2.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas paaugstināšana. Šīs aktivitātes
ietvaros tiks realizētas darba meklēšanas apmācību programmas (CV un darba pieteikumu
rakstīšana, sagatavošanās darba intervijai u.c.), tiks apgūtas prasmes, kas nepieciešamas, lai
veiksmīgi konkurētu darba tirgū (valodu prasmes, datorprasmes utt.).
3.1.3. Apmācības un finansiāls atbalsts uzĦēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, tai
skaitā mikrokredīti, granti un cits atbalsts nodarbinātajiem, bezdarbniekiem, darba tirgū
mazaktīviem cilvēkiem un darba meklētājiem, kas saĦēmuši apmācību un konsultāciju
pakalpojumus. Šīs aktivitātes ietvaros tiks atbalstīti projekti, kas paredz apmācību un
konsultāciju nodrošināšanu nodarbinātajiem, bezdarbniekiem, darba tirgū mazaktīviem
cilvēkiem un darba meklētājiem, lai attīstītu uzĦēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai
nepieciešamās prasmes un zināšanas.
3.1.4. Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas
ieviešanu atbildīgajās institūcijās informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai, kā arī
citās atbilstošās institūcijās un organizācijās, ieskaitot NVO. Šīs aktivitātes ietvaros ir paredzēts:
-

stiprināt administratīvo kapacitāti par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas
ieviešanu atbildīgajām institūcijām, ieskaitot darbinieku apmācību specifisku uzdevumu
veikšanai un pakalpojumu sniegšanas metožu pilnveidošanu;

-

stiprināt institūciju, organizāciju un projektu sponsoru, t.sk. NVO kapacitāti (partnerību
un sadarbības tīklu veidošana, informācijas pasākumu īstenošana un apmācības saistībā
ar nodarbinātības, , dzimumu līdztiesības jautājumiem, pieredzes apmaiĦu un labas
prakses piemēriem);

-

informēt sabiedrību par nodarbinātības un dzimumu līdztiesības jautājumiem
(informatīvo materiālu izstrāde, informatīvo kampaĦu īstenošana par nodarbinātības un
dzimumu līdztiesības jautājumiem);

-

attīstīt profesionālās orientācijas un karjeras izvēles pakalpojumus bezdarbniekiem un
darba meklētājiem, ieskaitot metodoloăijas pilnveidošanu, karjeras izvēles konsultantu
apmācību, izpratnes paaugstināšanu par karjeras izvēles jautājumiem, partnerību
veidošanu starp institūcijām un organizācijām, kas iesaistītas profesionālās orientācijas
un karjeras izvēles jautājumos.

3.1.5. Pētījumu veicināšana.
3.1.5.1. Darba tirgus pētījumu veicināšana, ieskaitot pētījumus par etnisko minoritāšu un
dzimumu līdztiesības situāciju darba tirgū. Šajā aktivitātē paredzēts atbalsts pētījumiem, kas
nepieciešami cilvēkresursu un nodarbinātības politikas veidotājiem, piemēram, darba tirgus
uzraudzība, politikas ietekme uz nodarbinātību, cilvēkresursu attīstība, nodarbinātības reăionālie
aspekti, uzĦēmējdarbība, bezdarba iemesli un ilgums, nelegālās nodarbinātības novērtējums u.t.t.
3.1.5.2. Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai. Šajā aktivitātē paredzēts atbalsts
pētījumiem par darba tirgus attīstības tendencēm un aspektiem, par darba tirgus pieprasījuma un
piedāvājuma novērtēšanu un atbalstu citiem valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī NVO,
sociāliem partneriem un uzĦēmumiem nepieciešamiem pētījumiem.
3.1.5.3. Pētījumu veicināšana par sociāli atstumto grupu stāvokli darba tirgū. Tiks sniegts
atbalsts pētījumiem par sociālās atstumtības riska grupu statusu un dalību darba tirgū, kā arī
citiem valsts un pašvaldību institūcijām, NVO, sociālajiem partneriem un uzĦēmējiem
nepieciešamiem pētījumiem.
Ja kāds no darba tirgus pētījumu projektiem ir klasificējams kā valsts palīdzība, piemērojamas
Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulas (EK) Nr.69/2001 normas.
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Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Struktūrfonda finansējuma saĦēmējs ir Latvijā reăistrēta juridiska persona, kura ir valsts
institūcija, pašvaldības institūcija, izglītības iestāde, komercsabiedrība, profesionālā asociācija,
sociālais partneris, nevalstiska organizācija, finanšu iestāde.
Granta finansējuma saĦēmēji
Granta finansējuma saĦēmēji ir valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, pašvaldību iestādes,
Latvijas Republikā reăistrētas juridiskas personas, individuālie komersanti.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Iznākuma rādītāji

Apjoms
27 000 (Vidējais apmācību ilgums – 99 darba dienas *
8 stundas dienā * vienas apmācību stundas maksa 23
EUR / 15 personas (vienā grupā) = 1215 EUR
(personai) – tiks izmantoti kā izejas dati.
Vidējais darba prakšu ilgums ir 6 mēneši* (vidējā alga
136 EUR + atlīdzība darba vadītājam 68 EUR) +
papildus izmaksas 151 EUR = 1375 EUR - tiks
izmantoti kā izejas dati.
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
100 (60 Nodarbinātības valsts aăentūras reăionālās
nodaĜas, 20 Profesionālās karjeras izvēles centra
filiāles, 20 sociālo, reăionālo vai vietējo partneru
pārstāvošās institūcijas)
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
1 100 (tikai LM) (Lai noteiktu kopējo projektu skaitu,
atsevišėa projekta vidējās izmaksas ir aprēėinātas 30
000 EUR)
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
300 (tikai EM) (=10,045 milj. LVL (pieejamais
finansējums šai aktivitātei) / 0,03 milj. LVL
(maksimālais atbalsta apjoms))
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
Apjoms
18 900 (Atbilstoši Nodarbinātības valsts aăentūras
datiem apmēram 70% pēc apmācību beigām iekĜaujas
darba tirgū)
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija

Atbalstu saĦemošo cilvēku skaits (sadalījumā pa
dzimumiem, izglītības līmeĦiem un vecuma grupām),
t.i., i. Bezdarbnieki un darba meklētāji, ii. darbinieki,
iii. komersanti

Kapacitātes palielināšanas pasākumu atbalstīto
institūciju skaits

Atbalstīto projektu skaits

Atbalstīto projektu skaits
Rezultatīvie rādītāji31
Personu skaits, kas iekĜaujas darba tirgū pēc apmācības
vai pārkvalifikācijas (sadalījumā pa dzimumiem,
vecuma grupām)
Atbalstīto institūciju īpatsvars (% no visām
institūcijām, kuras guvušas atbalstu no Eiropas Sociālā
fonda pasākumiem - visām institūcijām, kas atbildīgas
par darba tirgus attīstību un dzimuma līdztiesības
politikas ieviešanu)
Ietekmes rādītāji32
Personu skaits (%) , kas saglabā darbu vismaz 6
mēnešus pēc projekta (sadalījumā pa dzimumiem,
vecuma grupām)
Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvara samazināšanās pret
kopējo bezdarbnieku skaitu valstī (sadalījumā pa
dzimumiem, izglītības līmeĦiem, vecuma grupām

50%
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
Apjoms
60%
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
Samazinājums līdz 45% (Pašlaik (2002) – 46,1%)
Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde

Iznākuma un rezultatīvie rādītāji ir saistīti ar atbalstāmajām aktivitātēm, īpaši fokusējoties uz
veiktās apmācības efektivitāti, konsultācijām, nodarbinātības pakalpojumu un darba tirgus
pētījumu uzlabošanu. Abi šie rādītāji atspoguĜo ESF nepieciešamos kopējos minimālos rādītājus.
31

Rezultāta un ietekmes indikatori ir kopīgi visai 3.prioritātei „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības
veicināšana”
32
Rezultāta un ietekmes indikatori ir kopīgi visai 3.prioritātei „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības
veicināšana”
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Ietekmes indikatori ir saistīti ar pakāpi, kādā prioritātes mērėis fokusējas uz sistēmas ietekmes
mērījumiem.
Galvenie iznākuma rādītāji sniedz informāciju par apmācīto personu skaitu, izveidoto darba
prakšu vietu skaitu, darba tirgus pētījumu skaitu un atbalstu saĦēmušo darba tirgus institūciju
skaitu. Iznākuma rādītāju apjoma aprēėināšanā izmantotā metode ir šāda: atbalsta
saĦēmēju/sniegto pakalpojumu skaitu iegūst, dalot kopējo atbilstošajām aktivitātēm pieejamo
finansējumu ar katrai aktivitātei plānoto vidējo izmaksu apjomu, pamatojoties uz iepriekšējo
pieredzi.
Lai noteiktu apmācīto atbalsta saĦēmēju skaitu, par pamatu Ħemti šādi rādītāji: vidējais apmācību
ilgums ir 4,5 mēneši/99 darba dienas, 8 stundas dienā, vienas apmācību stundas izmaksas ir 23
eiro (ieskaitot pasniedzēju atalgojumu, izdales materiālus, administratīvos izdevumus) un viena
grupa ir aptuveni 15 cilvēki. Attiecīgi viena cilvēka apmācīšana vidēji izmaksā 1215 eiro.
Aktivitātei, kas paredz jauniešu bezdarbnieku daba prakses organizēšanu, par pamatu Ħemts
darba prakses ilgums – 6 mēneši, vidējā alga – 136 eiro, atbalsts prakses vadītājam – 68 eiro un
papildus izmaksas 151 eiro apmērā. Attiecīgi vienam cilvēkam darba prakses organizēšana
izmaksā 1375 eiro.
Aprēėinot rādītājus kapacitātes celšanas aktivitātei institūcijās, kas atbild par darba tirgus
politiku, par pamatu Ħemtas 60 Nodarbinātības valsts aăentūras reăionālās nodaĜas, 20
Profesionālās karjeras izvēles centra filiāles, 20 sociālos, kā arī reăionālos vai vietējos partnerus
pārstāvošās institūcijas.
Vidējais atbalsta apjoms vienam projektam, atbilstoši projektu skaitam, ir aprēėināts 30 000
EUR apmērā.
Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads
/ investīciju
joma∗
Pasākums 3.1.
2004
2005
2006
21.kods “Darba
tirgus politika”
24.kods
“Darbaspēka
elastība,
uzĦēmējdarbība,
jauninājumi,
informācija un
sakaru
tehnoloăijas
(personas,
uzĦēmumi)”

Kopējais
finansējums

Kopā

76 107 135
19 605 134
27 520 574
28 981 427

76 107 135
19 605 134
27 520 574
28 981 427

Sabiedriskais līdzfinansējums
Latvijas sabiedriskais
līdzfinansējums
Kopienas
līdzfinansēju
Pašvalms
Kopā
Valsts
dību
57 080 350
14 703 850
20 640 430
21 736 070

Privātais
līdzfinansējums

19 026 785
4 901 284
6 880 144
7 245 357

68.00%

32.00%

Projektu finansēšana notiks saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999
29.pantu.

∗

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus
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Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

3.1.1. Nodarbināto
pārkvalifikācijas un
kvalifikācijas
paaugstināšanas
veicināšana

3.1.2.1. Bezdarbnieku
pārkvalifikācija un
tālākizglītība.
3.1.2.2. Darba prakšu
vietu nodrošināšana
jauniešiem
bezdarbniekiem
3.1.2.3. Bezdarbnieku un
darba meklētāju
konkurētspējas
paaugstināšana
3.1.3. Apmācības un
konsultācijas
komercdarbības un
pašnodarbinātības
uzsācējiem
3.1.4. Atbalsts kapacitātes
stiprināšanai par darba
tirgus un dzimumu
līdztiesības politikas
ieviešanu atbildīgajās
institūcijās, informācijas
izplatīšanai un izpratnes
paaugstināšanai

Ieviešanas veids

1.līmeĦa
2.līmeĦa
Struktūrfonda
starpniek- starpniekfinansējuma
institūcija
institūcija
saĦēmējs
3.1.pasākums: Nodarbinātības veicināšana

Granta
finansējuma
saĦēmējs

Grantu shēma

Atbilstoši Latvijas
Komerclikuma
1.pantam definētās
juridiskās personas
un
komercsabiedrības ,
kas ir reăistrētas
Latvijā

NVA33

EM

*LIAA

3.1.2. Aktīvie nodarbinātības pasākumi bezdarbniekiem
Par nodarbinātības
politikas ieviešanu
Struktūrfonda
nacionālā
LM
NVA
atbildīgās
programma
institūcijas

Atklāts projektu
konkurss

LM

NVA

Latvijā reăistrētas
juridiskas personas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Struktūrfonda
nacionālā
programma

LM

NVA

Par nodarbinātības
politikas ieviešanu
atbildīgās
institūcijas

Struktūrfonda
nacionālā
programma

EM

NVA

Valsts pārvaldes
iestāde vai finanšu
iestāde

Struktūrfonda
nacionālā
programma

LM

Neattiecas

NVA

Valsts un
pašvaldību
institūcijas, sociālie
partneri, NVO, kas
izstrādā un ievieš
darba tirgus un
dzimumu
līdztiesības politiku

Neattiecas

3.1.5. Darba tirgus pētījumu veicināšana
3.1.5.1. Darba tirgus
pētījumu veicināšana,
ieskaitot pētījumus par
etnisko minoritāšu un
dzimumu līdztiesības
situāciju darba tirgū
3.1.5.2. Atbalsts darba
tirgus pētījumu veikšanai

Struktūrfonda
nacionālā
programma

LM

Atklāts projektu
konkurss

LM

33

NVA

Par cilvēkresursu
un nodarbinātības
politikas veidošanu
atbildīgās
institūcijas

Neattiecas

NVA

Latvijā reăistrētas
juridiskas personas

Neattiecas

Valsts nodarbinātības dienestu ar Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija Noteikumiem Nr.425 reorganizēja par
Nodarbinātības valsts aăentūru. Šī ogranizācija joprojām ir Labklājības ministrijas pakĜautībā.
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Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

Ieviešanas veids

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

Struktūrfonda
finansējuma
saĦēmējs

3.1.5.3. Pētījumu
veicināšana par sociāli
atstumto grupu stāvokli
darba tirgū

Grantu shēma

LM

NVA

*SIF

* grantu shēmas gadījumā
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Granta
finansējuma
saĦēmējs
Valsts iestādes,
pašvaldības,
pašvaldību iestādes,
Latvijas Republikā
reăistrētas
juridiskas personas,
individuālie
komersanti
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3.2 pasākums. Izglītības un tālākizglītības attīstība
Pasākuma pamatojums un apraksts
Viss pasākuma finansējums atbilst 23. investīciju jomai “Izglītības un profesionālās izglītības
(apmācības) attīstība, kas nav saistīta ar atbalstu atsevišėiem sektoriem” (personām,
uzĦēmumiem).
Latvijā ir novērojama tendence, ka iedzīvotājiem arvien vairāk trūkst mūsdienu zināšanu
sabiedrībā nepieciešamo pamatprasmju un zināšanu, kā arī padziĜinās zināšanu līmeĦa atšėirības.
Augstākā, profesionālā un mūžizglītība nespēj adekvāti reaăēt uz strauji mainīgajām darba tirgus
un ekonomikas prasībām. Izglītības saturs kvalificētu strādnieku un tehniėu līmenī, īpaši
tehnoloăiju un zinātĦu ietilpīgajās nozarēs, ir novecojis. Bez tam mācību aprīkojums un
izglītības iestāžu telpas34 neatbilst mūsdienu standartiem.
Lai nodrošinātu izglītota, piemēroties un konkurētspējīga darbaspēka attīstību, kas spējīgs dot
ieguldījumu kopējā ekonomiskajā attīstībā, izšėiroši svarīgi ir uzlabot izglītības un tālākizglītības
sistēmu un veicināt sociālo partneru iesaisti atbilstošas un kvalitatīvas izglītības un apmācības
nodrošināšanā. TādēĜ ir nepieciešams stiprināt izglītības un apmācības sistēmu kapacitāti
ekonomiski svarīgās un zinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgās nozarēs. Izglītības un apmācības
sistēmu modernizācija un mūžizglītības kapacitātes stiprināšana, ieskaitot e-izglītību, kā arī
mūžizglītības stratēăijas un tās īstenošanas mehānismu attīstība veicinās izglītības kvalitātes un
pieejemības uzlabošanu, mūžizglītības pieejamības uzlabošanu visā Latvijas teritorijā, tādējādi
izlīdzinot reăionu atšėirības darbaspēka nodarbināmībā un veicinot sociālekonomisko attīstību.
Mērėa grupas
Ir definētas šādas mērėa struktūra un grupas:
-

sākotnējās profesionālās izglītības un apmācības iestādes;

-

augstākās profesionālās izglītības iestādes un universitātes;

-

vidusskolēni, augstākās izglītības studenti un doktoranti;

-

jaunieši;

-

akadēmiskais personāls, pedagogi;

-

sociālo partneru un profesionālās organizācijas.
Papildinātība ar citiem pasākumiem

3.2. pasākums papildina 3.1. pasākuma aktivitātes, jo tas veicina pieaugušo tālākizglītības
kvalitātes, atbilstības un pieejamības uzlabošanu un palielina izglītības sistēmas kapacitāti šajā
aspektā.
Gan sākotnējās, gan augstākās profesionālās izglītības līmenī mācību iekārtu un aprīkojuma
nodrošinājums ir būtiska izglītības un apmācības procesa daĜa. Eiropas Sociālais fonds atĜauj
līdzfinansēt arī šādus izdevumus, ievērojot nosacījumu, ka lielākā līdzfinansēto aktivitāšu daĜa ir
apmācības un nodarbinātības pasākumi un atbalsts personām (mērėgrupām). Šis pasākums ir
saistīts ar atbalstu, kas plānots Eiropas reăionālās attīstības fonda 1.prioritātes ”Teritoriālās
attīstības veicināšana” 1.3.pasākuma “Informācijas un sakaru tehnoloăiju attīstība” un
1.4.pasākuma “Izglītības, veselības un sociālās infrastruktūras attīstība” ietvaros, kur paredzēta
izglītības iestāžu rekonstrukcija, telpu un ēku pielāgošana un liela mēroga tehnoloăisko iekārtu
iegāde apmācību modernizācijas vajadzībām. Turklāt šis pasākums ir arī saistīts ar 2.prioritātes
34

Atbalsts ēku, infrastruktūras un iekārtu uzlabošanai izglītības iestādēs ir paredzēts 1.prioritātes 4.pasākuma
ietvaros.
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„UzĦēmējdarbības un inovāciju veicināšana” pasākumiem, īpaši ar pasākumu 2.3. „Atbalsts
mazās un vidējās uzĦēmējdarbības attīstības veicināšanai” un 2.5. „Atbalsts lietišėās zinātnes
attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās”.
Prioritātes līmenī šis pasākums papildina prioritātes vispārējo ietekmes politiku saskaĦā ar
Eiropas Sociālā fonda darbības jomām un Eiropas Nodarbinātības stratēăiju (Nodarbinātības
vadlīnijas 2002: nodarbinātība), jo tā ievaros paredzēta jaunajam darba tirgum nepieciešamo
prasmju attīstība mūžizglītības kontekstā, uzlabojot izglītības un apmācības sistēmas, mācību
programmas, tajā skaitā nodrošinot arī atbilstošu profesionālo orientāciju. Pasākuma ietvaros tiks
atbalstīta gan formālā izglītības un apmācības sistēma, gan arī pieaugušo apmācība, lai mazinātu
neatbilstību starp darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu, lai veicinātu pieejamību zināšanu un
prasmju pilnveidei un lai paplašinātu IKT zināšanu pieejamību, tādējādi veicinot indivīdu
nodarbināmības pieaugumu un mazinot sociālo atstumtību un bezdarbu.
Atbilstošās aktivitātes un apakšaktivitātes
3.2.1. Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā un apmācībā
ekonomikai svarīgās nozarēs. Aktivitātē tiks iekĜauti jaunu izglītības programmu izstrādāšanas
vai esošo uzlabošanas, kā arī izglītības programmu ieviešanas piedāvājumi valsts vai pašvaldību
profesionālās izglītības iestādēs. Projektos tiks iekĜauta jaunu mācību programmu izveide vai
esošo aktualizēšana, jaunu mācību priekšmetu un apmācības prakšu metodisko materiālu izveide,
mācību metožu uzlabošana, programmu īstenošana (jaunu izglītojamo uzĦemšana) un attiecīgās
mācību programmas ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekĜu un neliela mācību telpu
aprīkojuma iegāde.
3.2.2. Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātĦu, matemātikas un tehnoloăiju priekšmetos
vidējā izglītībā. Mācību priekšmetu programmu izveide un uzlabošana dabaszinātĦu,
matemātikas, tehnoloăiju priekšmetos vidējā izglītībā. Struktūrfonda nacionālās programmas
projektos tiks izveidotas jaunas mācību programmas, metodisko atbalsta materiālu kopums un
tiks nodrošināta jauno mācību programmu un metodisko materiālu aprobācija izvēlētajās
pilotskolās. Struktūrfonda nacionālās programmas ietvaros tiks atbalstīta arī attiecīgo priekšmetu
skolotāju tālākizglītības programmu izveide un ieviešana un apmācību nodrošināšana visos
reăionos.
3.2.3. Augstākās izglītības studiju programmu uzlabošana zinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgajās
nozarēs35:
3.2.3.1. Doktorantūras studiju un pēcdoktorantūras pētījumu dabaszinātnēs un
tehnoloăiju nozarēs kvalitātes un ieviešanas uzlabošana. Paredzēta doktorantūrā studējošo skaita
palielināšana un pētījumu grantu nodrošināšana labākajiem doktorantūras studentiem un
jaunajiem pētniekiem (zinātniekiem).
3.2.3.2. Studiju programmu uzlabošana dabaszinātĦu un tehnoloăiju nozarēs. Atbalsts
tiks sniegts jaunu studiju programmu, kursu, moduĜu, metodisko materiālu izveidei vai esošao
aktualizēšanai, mācību/mācīšanās metožu uzlabošanai, studiju kursu un mācību materiālu
izstrādei svešvalodās, programmu īstenošanai (jaunu studējošo uzĦemšana) un attiecīgās mācību
programmas ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekĜu un neliela mācību telpu aprīkojuma
iegādei.
3.2.4. Tālākizglītības sadarbības tīklu attīstīšana un kapacitātes stiprināšana, tālākizglītības kursu
izstrāde un īstenošana atbilstoši ievērojamas sabiedrības daĜas (piemēram, publiskā sektorā
strādājošie) vajadzībām un mūžizglītības ieviešanas stratēăisko pamatprincipu un sadarbības
mehānismu attīstīšana.
35

ZinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgās nozares ir noteiktas saskaĦā ar „Izglītības programmu klasifikāciju pēc studiju
virziena un ISCED līmeĦiem un kodiem”. Tās ir: „Dabaszinātnes” un „Tehnoloăiju nozares”; programmas atbilst
ISCED 5. un 6. līmenim.
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3.2.4.1. Publiskās diskusijas veicināšana, ieinteresēto pušu identificēšana, mūžizglītības
vajadzību izvērtēšanas metodoloăijas izveide; dialoga veidošana ar vietējām un reăionālajām
pārvaldēm un darba tirgus pārstāvjiem, mūžizglītības politikas pamatprincipu izstrāde
reăionālajā līmenī un priekšlikumu izstrāde institucionālās sadarbības mehānismiem vietējā
līmenī. Reăionālo (vai vietējo) apmācības tīklu iniciācija un ieviešana, sadarbības tīklu
dalībnieku kapacitātes stiprināšana.
3.2.4.2. Ekonomiski nozīmīgu pieaugušo tālākizglītības iespēju uzlabošana esošā
izglītības/apmācības iestāžu sadarbības tīkla ietvaros: jaunu tālākizglītības kursu un moduĜu
izstrāde, pedagogu apmācība, apmācību aprobācija un nodrošināšana atbilstošām mērėa grupām,
IT zināšanu un prasmju uzlabošana, e-studiju un tālmācības studiju vides un satura
pilnveidošana. Apmācību nodrošināšana projektu īstenotājiem un publiskajā sektorā
strādājošajiem, kas iesaistīti ES struktūrfondu projektu ieviešanā un vadīšanā.
3.2.5. Atbalsts akadēmiskā personāla un pedagogu kompetences paaugstināšanai:
3.2.5.1.Pedagogu un akadēmiskā personāla tālākizglītības tīkla izveide
3.2.5.2. Atbalsts akadēmiskā personāla un vidējās profesionālās izglītības pedagogu
kompetences paaugstināšanai: akadēmiskā personāla un vidējās profesionālās izglītības
pedagogu tehnoloăiskās prakses uzĦēmumos, pedagogu un akadēmiskā personāla pedagoăisko,
profesionālo, tehnoloăisko un IT kompetenču paaugstināšana.
3.2.5.3. Latviešu valodas apguve. Latviešu valodas un citu priekšmetu skolotāju, jo īpaši
vidusskolas skolotāju, tālākizglītības programmu par bilingvālu mācību procesu izveide un
īstenošana. Kursu organizēšana latviešu valodas un citu priekšmetu skolotājiem, lai nodrošinātu
vienotu pieeju izglītības standartiem. Bilingvālās izglītības vidusskolās metodisko materiālu, kas
atbilstu arī priekšmetu standartiem, izstrāde un publicēšana
3.2.6. Sociālo partneru un izglītības iestāžu sadarbības uzlabošana izglītības un apmācības
kvalitātes paaugstināšanā:
3.2.6.1. Metodikas un mehānismu izstrāde sociālo partneru iesaistei profesionālās
izglītības un apmācības kvalitātes nodrošināšanā, vienotas metodikas izveide profesijas standartu
izstrādē, konkrētai nozarei nepieciešamo prasmju analīze un prognozēšana, nacionālās
kvalifikācijas struktūras uzlabošana, sociālo partneru apmācība un atbalsts reăionālajai
sadarbībai.
3.2.6.2. Profesijas standartu un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde.
3.2.6.3. Mācību prakses īstenošana profesionālās izglītības un augstākās profesionālās
izglītības studentiem.
3.2.7. Karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumu ieviešana izglītības iestādēs:
3.2.7.1. Apmācību kursu un moduĜu izstrāde un ieviešana pedagogiem/ profesionālās
orientācijas praktiėiem, metodisko un informatīvo materiālu izveide/adaptācija un izdošana
pedagogu apmācību vajadzībām. Studiju programmu izveide profesionālās orientācijas un
karjeras konsultantu sagatavošanai. Konsultantu kvalifikācijas standarta izstrāde. Akadēmiskā
personāla apmācības un mācību palīglīdzekĜu izstrāde.
3.2.7.2. Atbalsts profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumiem un aktivitātēm
izglītības iestādēs.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Izglītības un apmācības iestādes, izglītības atbalsta iestādes, valsts un pašvaldību iestādes,
nevalstiskās organizācijas, sociālo partneru organizācijas un profesionālās asociācijas.
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Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Iznākuma rādītāji
Projektu skaits, kuru ietvaros tiek izstrādātas jaunas studiju
programmas un uzsākta to īstenošana
(augstākās izglītības studiju programmas zinātĦu un
tehnoloăiju ietilpīgās nozarēs36 un vidējās profesionālās
izglītības studiju programmas ekonomiski svarīgās
nozarēs37)
Projektu skaits, kuru ietvaros tiek atbalstītas doktorantūras
un pēcdoktorantūras studijas
Projektu skaits, kas atbalsta mūžizglītību
Projektu skaits, kuru ietvaros izstrādātas tālākizglītības
programmas
Projektu skaits, kuru ietvaros paredzēta pedagogu un
akadēmiskā personāla prakse uzĦēmumos

Projektu skaits, kuru ietvaros paredzēta pedagogu un
akadēmiskā personāla apmācība

Projektu skaits, kuru ietvaros paredzēta studentu mācību
prakse
Projektu skaits, kas atbalsta profesijas standartu izstrādi
Projektu skaits, kuru ietvaros paredzēts karjeras izvēles un
konsultāciju sniegšanas nodrošinājums izglītības iestādēs
Rezultatīvie rādītāji
Studentu skaits, kas pabeiguši jaunas vai uzlabotas studiju
programmas
(pēc izglītības līmeĦa (vidējā profesionālā izglītība,
augstākā profesionālā izglītība, vispārējā izglītība) un pēc
dzimuma un vecuma)
Studentu, kas turpina studijas/mācības jaunās vai uzlabotās
izglītības programmās (pēc izglītības līmeĦa (vidējā
profesionālā izglītība, augstākā profesionālā izglītība)
dzimuma un vecuma).40

36

Apjoms
120
(Vidējais projektā iekĜautās programmas ilgums –
3 gadi, vidējās izmaksas uz projektu– 150 000
EUR; programmu īstenošanas izmaksu aprēėini
šeit un turpmāk balstīti uz atbilstošajiem valsts
normatīvajiem aktiem)38.
5
(vidējais studiju ilgums– 2 gadi, vidējās izmaksas
uz vienu cilvēku– 15 000 EUR, vidējās projekta
izmaksas – 2 400 000 EUR)
7
(vidējās projekta izmaksas – 143 000 EUR)
230
(vidējās projekta izmaksas – 12 000 EUR)
250
(vidējais prakses ilgums – 1 mēnesis, vidējās
izmaksas uz vienu cilvēku – 600 EUR, vidējās
projekta izmaksas 10 000 EUR)
250
(vidējais apmācību ilgums – 2 nedēĜas, vidējās
izmaksas uz vienu cilvēku– 180 EUR, vidējās
projekta izmaksas- 10 000 EUR)
1200
(vidējais prakses ilgums – 6 mēneši, vidējās
apmācību izmaksas uz vienu cilvēku – 600 EUR,
vidējās projekta izmaksas – 10 000 EUR)
80
(vidējās projekta izmaksas –10 000 EUR)
200
(vidējās projekta izmaksas - 8 000 EUR)
Apjoms39

6500

2000

Zināšanu un tehnoloăiju ietilpīgās nozares noteiktas atbilstoši “Izglītības programme klasifikācija pēc studiju
nozares un ISCED līmeĦiem un kodiem”, ko noteikusi Izglītības un zinātnes ministrija. Tās ir šādas:
“Dabaszinātnes” and “Inženierzinātnes”; programmas atbilst ISCED 5. un 6.līmenim
38
Ekonomiski svarīgās nozares tiek noteiktas saskaĦā ar “Izglītības programme klasifikācija pēc studiju nozares un
ISCED līmeĦiem un kodiem”, ko noteikusi Izglītības un zinātnes ministrija. Tās ir šādas: uzĦēmējdarbība,
datirtehnoloăijas un programmēšana, inženierzinātnes, tūrisma un rekreācijas organizēšana un sabiedriskā
ēdināšana; programmas atbilst ISCED 3. un 4. līmenim.
38
Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu
uz vienu izglītojamo un atbilstošie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz augstāko un vispārējo izglītību.
39
Datu avots: uzraudzība un projektu ieviešanas ziĦojumi.
40
Studiju programmas ilguma dēĜ (4 gadi).
101

Latvijas Mērėa 1 programmas Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājums 2004-2006
Apmācīto pedagogu skaits (pēc izglītības jomas, dzimuma
un vecuma)
Cilvēku skaits, kas pabeiguši doktorantūras vai
pēcdoktorantūras studijas (pēc dzimuma un vecuma).
Jaunizveidoto mūžizglītības tīklu skaits
Apmācīto reăiona valsts iestāžu darbinieku un
mūžizglītības koordinatoru skaits
(pēc dzimuma un vecuma)
Pieaugušo skaits, kas pabeiguši tālākizglītības kursus
(pēc dzimuma un vecuma)
Pedagogu/augstākās profesionālās izglītības iestāžu
akadēmiskā personāla skaits, kas pabeiguši praksi
uzĦēmumos
(pēc dzimuma un vecuma).
Vidējās profesionālās izglītības iestāžu un augstākās
izglītības iestāžu studentu skaits, kas pabeiguši mācību
praksi (pēc dzimuma un vecuma)
Apmācīto sociālo partneru pārstāvju skaits (pēc dzimuma
un vecuma)
Izstrādāto profesiju standartu skaits
Pedagogu, kas pabeiguši apmācību karjeras izvēles
pakalpojumi un konsultāciju sniegšanā, skaits (pēc
dzimuma un vecuma)
Skolēnu un studentu skaits, kas piedalījušies karjeras
izglītības/konsultāciju pasākumos (pēc dzimuma un
vecuma).
Ietekmes rādītāji
Vidējās profesionālās izglītības studentu, kas studē
jaunizveidotās vai uzlabotās programmās ekonomiski
svarīgās nozarēs, skaita palielinājums (pēc dzimuma un
vecuma)

Studentu, kas studē jaunizveidotās vai uzlabotās studiju
programmās inženierzinātnē, zinātnē un tehnoloăijās, skaita
palielinājums (pēc dzimuma un vecuma).
Studentu skaits, kas izslēgti no profesionālās izglītības
studiju programmām (pēc dzimuma un vecuma)

41

14 500
450
6
150

3500

3300

22 000
800
80
3700

20 000
Apjoms41
Palielinājuums līdz 58%
Pašreiz: 53%
Pašreiz pēc dzimuma42: sievietes ir 40,7% no
kopējā uzĦemto studentu skaita attiecīgajās
programmās
Informācijas avots: Izglītības un zinātnes
ministrija
Palielinājuums līdz 13%
Pašreiz 43: 10.2%
Informācijas avots: Izglītības un zinātnes
ministrija
Samazinājums līdz 12 %
Pašreiz 44 : 14,6 %
Informācijas avots: Izglītības un zinātnes
ministrija

Aprēėini tiks veikti vienreiz gadā.
Pašreizējais sadalījums peč dzimuma: no kopējā uzĦemto studentu skaita, ka sir 24 910 (100%) attiecīgajās
programmās, 10131 ir sievietes (40,7 %), sadalījums pēc vecuma pašreiz nav zināms, bet šādi dati tiks savākti
izglītības iestādēs, kā arī projektu īstenošanas uzraudzības gaitā un noslēguma ziĦojumos līdz 2008.gadam.
43
Dati par sadalījumu pēc vecuma nav zināmi, bet būs pieejami īpašā pārskatā 2008.gada beigās.
44
Dati par sadalījumu pēc vecuma un dzimuma nav zināmi, bet būs pieejami īpašā pārskatā 2008.gada beigās.
42
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Finanšu plāns (EUR)
Sabiedriskais līdzfinansējums
Pasākums/gads/
investīciju joma*

Kopējais
finansējums

Kopā

Kopienas
līdzfinansējums

Kopā

Measure 3.2

67 257 468

67 257 468

50 443 100

16 814 368

2004

17 325 467

17 325 467

12 994 100

4 331 367

2005

24 320 507

24 320 507

18 240 380

6 080 127

2006

25 611 494

25 611 494

19 208 620

6 402 874

Kods 23 Ar
konkrētu nozari
nesaistītas
izglītības un
arodmācību
izvēršana
(personas,
uzĦēmumi)
Kods 24
Darbaspēka
elastība,
uzĦēmējdarbība,
jauninājumi,
informācija un
sakaru tehnoloăijas
(personas,
uzĦēmumi)

Privātais
līdzfinansējums
Pašvaldību

Latvijas sabiedriskais
līdzfinansējums
Valsts

50%

50%

Viss pasākuma finansējums paredzēts 23.investīciju jomai “Izglītības un profesionālās izglītības
(apmācības) attīstība, kas nav saistīta ar atbalstu atsevišėiem sektoriem” (personām,
uzĦēmumiem) atbilstoši Komisijas 2001.gada 2.marta Regulai (EK) 438/2001.
Projektu finansēšana notiks saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999
29.pantu.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

Ieviešanas veids

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

Struktūrfonda
finansējuma
saĦēmējs

Granta
finansējuma
saĦēmējs

PIAA

Valsts un
pašvaldību
profesionālās
izglītības
iestādes

Neattiecas

PIAA

Izglītības
atbalsta iestādes,
izglītības
iestādes

Neattiecas

3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība
3.2.1. Izglītības programmu
uzlabošana sākotnējā
profesionālā izglītībā
ekonomikai svarīgās nozarēs

Atklāts projektu
konkurss

3.2.2. Mācību kvalitātes
uzlabošana dabaszinātĦu,
matemātikas un tehnoloăiju
priekšmetos vidējā izglītībā.

Struktūrfonda
nacionālā
programma

IZM

IZM

3.2.3. Augstākās izglītības studiju programmu uzlabošana zinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgās nozarēs
3.2.3.1. Atbalsts doktorantūras
programmu īstenošanai un
pēcdoktorantūras pētījumiem

Struktūrfonda
nacionālā
programma

IZM

PIAA

Augstākās
izglītības
iestādes

Neattiecas

* Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt

saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus
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Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

Ieviešanas veids

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

Struktūrfonda
finansējuma
saĦēmējs

Granta
finansējuma
saĦēmējs

3.2.3.2. Studiju programmu
Augstākās
Atklāts projektu
Neattiecas
IZM
PIAA
uzlabošana dabaszinātĦu un
izglītības
konkurss
tehnoloăiju ietilpīgās nozarēs
iestādes
3.2.4. Mūžizglītības tīkla un kapacitātes stiprināšana, kursu izstrāde un ieviešana atbilstoši plašas sabiedrības
vajadzībām (piemēram, valsts sektorā strādājošo) un mūžizglītības stratēăiskā ietvara un sadarbības mehānismu
izstrāde

3.2.4.1. Mūžizglītības stratēăijas
izstrāde un ieviešana

Struktūrfonda
nacionālā
programma

3.2.4.2. Tālākizglītības iespēju
Atklāts projektu
paplašināšana ekonomikai
konkurss
svarīgās nozarēs

3.2.5. Atbalsts pedagogu un
akadēmiskā personāla
kompetences paaugstināšanai

Atklāts projektu
konkurss

3.2.5.1.Pedagogu un akadēmiskā Struktūrfonda
personāla tālākizglītības tīkla
nacionālā
izveide
programma

PIAA

IZM

IZM

IZM
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PIAA

Izglītības un
apmācības
iestādes,
izglītības
atbalsta
iestādes, valsts
un pašvaldību
iestādes, NVO,
sociālo
partneru
organizācijas,
profesionālās
asociācijas

Neattiecas

PIAA

Izglītības un
apmācības
iestādes,
izglītības
atbalsta
iestādes, valsts
un pašvaldību
iestādes, NVO,
sociālo
partneru
organizācijas,
profesionālās
asociācijas

Neattiecas

PIAA

Izglītības
iestādes,
izglītības
atbalsta
iestādes,
profesionālās
asociācijas

Neattiecas

PIAA

Valsts iestāde,
kas ir valsts
līmenī
atbildīga par
pedagogu
izglītības
koordinēšanu
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Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

Ieviešanas veids

3.2.5.2. Atbalsts akadēmiskā
personāla un vidējās
profesionālās izglītības pedagogu
kompetences paaugstināšanai:
akadēmiskā personāla un vidējās
profesionālās izglītības pedagogu Atklāts projektu
tehnoloăiskās prakses
konkurss
uzĦēmumos, pedagogu un
akadēmiskā personāla
pedagoăisko, profesionālo,
tehnoloăisko un IT kompetenču
paaugstināšana

3.2.5.3.Latviešu valodas apguve

Struktūrfonda
nacionālā
programma

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija

IZM

IZM

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

Struktūrfonda
finansējuma
saĦēmējs

PIAA

Izglītības un
apmācības
iestādes,
izglītības
atbalsta
iestādes,
profesionālās
asociācijas,
pašvaldības un
par skolotāju
tālākizglītību
atbildīgās
valsts vai
pašvaldības
iestādes

PIAA

Latviešu
valodas
apguves valsts
aăentūra

Granta
finansējuma
saĦēmējs

3.2.6. Sociālo partneru un izglītības iestāžu partnerības veicināšana izglītības un apmācības kvalitātes paaugstināšanā
3.2.6.1. Vienotas metodikas
izstrāde profesionālās izglītības
kvalitātes paaugstināšanai un
sociālo partneru iesaistei un
izglītošanai

Struktūrfonda
nacionālā
programma

IZM

PIAA

Izglītības
atbalsta
iestādes,
sociālo
partneru
organizācijas,
profesionālās
asociācijas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

3.2.6.2. Profesijas standartu un
Atklāts projektu
kvalifikācijas eksāmenu satura
konkurss
izstrāde

IZM

PIAA

Izglītības
iestādes,
izglītības
atbalsta
iestādes,
sociālo
partneru
organizācijas,
profesionālās
asociācijas

3.2.6.3. Atbalsts mācību prakses
īstenošanai profesionālās
Atklāts projektu
izglītības un augstākās izglītības
konkurss
studentiem

IZM

PIAA

Izglītības
iestādes

3.2.7. Karjeras izglītība un konsultācijas izglītības sistēmā

3.2.7.1. Atbalsts profesionālās Struktūrfonda
orientācijas un karjeras izglītības nacionālā
ieviešanai izglītības sistēmā
programma

IZM
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PIAA

Izglītības un
apmācības
iestādes,
izglītības
atbalsta
iestādes, valsts
un pašvaldību
iestādes

Neattiecas
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Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

3.2.7.2. Profesionālās
orientācijas un konsultēšanas
pasākumi izglītības iestādēs

Ieviešanas veids

Atklāts
projektu
konkurss

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija

IZM
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2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

PIAA

Struktūrfonda
finansējuma
saĦēmējs

Granta
finansējuma
saĦēmējs

Izglītības un
apmācības
iestādes,
izglītības
atbalsta
iestādes, valsts
un pašvaldību
iestādes,
profesionālās
asociācijas

Neattiecas
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3.3. pasākums: Sociālās atstumtības mazināšana
Pasākuma pamatojums un apraksts
Šī pasākuma ietvaros atbalstāmās jomas ir 21.„Darba tirgus politika” (kopējais atbalsta apjoms
14 817 662 EUR), 22.„Sociālā iekĜaušana” (kopējais atbalsta apjoms 15 132 931 EUR) un
24.„Darbaspēka elastība, uzĦēmējdarbība, inovācijas, informācijas un sakaru tehnoloăijas
(personas, uzĦēmumi)” (kopējais atbalsta apjoms 1 576 348 EUR).
Visu sabiedrības grupu sociālā integrācija, radot vienlīdzīgas iespējas visām personām piedalīties
sociālajā dzīvē un tautsaimniecības attīstībā, ir Ĝoti nozīmīga ilgtspējīgas tautsaimniecības
attīstības nodrošināšanā. Dažas sabiedrības grupas zemo ienākumu, darba vietu trūkuma,
neatbilstošas izglītības, darba pieredzes trūkuma, stereotipu, nepieejamas vides un
neapmierinošas pieejas IKT vai ăimenes apstākĜu dēĜ ir vairāk pakĜautas sociālās atstumtības
riskam nekā citas, tāpēc ir nepieciešama īpaša pieeja, lai novērstu šėēršĜus šo grupu integrēšanai
darba tirgū. Latvijā sociāli atstumto personu loks ir plašs. Augošā konkurence darba tirgū daĜai
iedzīvotāju ir radījusi nopietnus šėēršĜus integrācijai darba tirgū. Līdz ar to ir nepieciešami
speciāli pasākumi, lai sekmētu sociālās atstumtības riska grupu iekĜaušanu, tādu kā invalīdi,
jaunieši ar zemu pamatprasmju līmeni, personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietām,
pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, ilgstošie bezdarbnieki, personas pēc bērna kopšanas
atvaĜinājuma beigām, vientuĜie vecāki, daudzbērnu ăimenes, etnisko minoritāšu pārstāvji, ja tie
saskaras ar sociālās atstumtības risku, u.c. Invalīdiem ir jānodrošina labāka pieejamība IKT,
radot apstākĜus e-darbam, tālmācībai un profesionālo prasmju attīstības iespējām. Personām ar
noteiktiem invaliditātes veidiem, piemēram, neredzīgām vai vājredzīgām personām, personām ar
garīgās attīstības traucējumiem u.c., ir jānodrošina speciāli aprīkotas vai pielāgotas IKT.
Atbilstoši nepieciešamībai tiks nodrošināta dzimumu vienlīdzības principa ievērošana un
veicināta sieviešu iesaistīšanās darba tirgū.
Šī pasākuma aktivitātes netiek klasificētas kā valsts atbalsts.
Šim pasākumam ES finansējums 80% apmērā piešėirts, pamatojoties uz pasākuma
nepieciešamību neaizsargāto sabiedrības grupu neatliekamu sociālās iekĜaušanas vajadzību
apmierināšanai. Atbilstošie finansējuma saĦēmēji ir valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās
organizācijas un sociālie partneri, kas darbojas sociālās iekĜaušanas un vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanas jomā.
Mērėa grupas
Sociālās atstumtības riskam pakĜautās personas, tādas kā invalīdi, ilgstošie bezdarbnieki,
pirmspensijas vecuma personas, jaunieši ar zemu pamatprasmju līmeni, bijušie ieslodzītie,
personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma beigām, vientuĜie vecāki, daudzbērnu ăimenes,
etnisko minoritāšu pārstāvji, ja tie saskaras ar sociālās atstumtības risku, u.c., kā arī sociālā darba
speciālisti, sociālās rehabilitācijas institūciju darbinieki, sociālās rehabilitacijas pakalpojumu
sniedzēji.
Īpašu papildu sociālās iekĜaušanas pasākumu īstenošanu paredz iniciatīva EQUAL.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana” visi pasākumi ir savstarpēji
saistīti un papildina viens otru, jo īpaši:
-

3.3.pasākums “Sociālās atstumtības mazināšana” papildina aktivitātes 3.2. pasākumā
“Izglītības un tālākizglītības attīstība”, izmantojot un ieviešot mācību programmas un
moduĜus; ir nodrošināta sasaiste starp attiecīgajiem pasākumiem pieaugušo un jauniešu
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izglītībā un apmācībā, kā arī to institūciju kapacitātes stiprināšanā, kas nodrošina sociālās
iekĜaušanas politikas ieviešanu.
-

3.1. pasākums “Nodarbinātības veicināšana”, kur papildinātība atspoguĜojas pētījumos
par sociāli atstumto grupu problēmām darba tirgū, ieskaitot darbaspēka tirgus statusu un
sociālās atstumtības riska grupu līdzdalības pētījumus. Kopumā papildinātība parādās
dažādu apmācību ieviešanā atšėirīgām darbaspēka mērėa grupām. 5. un 6. aktivitāte
papildina pasākumu „Izglītības un tālākizglītības attīstība” un ERAF prioritātes
„Ilgtspējīgas attīstības veicināšana” pasākumu „Veselības un izglītības infrastruktūras
attīstība”, pievēršoties jauniešu invalīdu vajadzībām skolu ēku pieejamībai. Kopumā
papildinātība ir sagaidāma, realizējot pārkvalificēšanās un tālāklizglītības programmas
dažādām darbaspēka mērėa grupām.

Šis pasākums netieši atbalsta pārējās VPD prioritātes un pasākumus; jo īpaši tas papildina un
veido sinerăiju ar:
-

1.prioritātes “Līdzsvarotas attīstības veicināšana” 1.4.pasākumu “Izglītības, veselības
aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība”: tā ietvaros paredzēto par darba tirgus
politikas ieviešanu atbildīgo institūciju infrastruktūras attīstību jāpapildina ar attiecīgiem
sociālo pakalpojumu sniedzēju personāla kvalifikācijas celšanas pasākumiem. Tāpat
sinerăija sagaidāma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras
uzlabošanā un jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā;

-

2.prioritātes „UzĦēmējdarbības un inovāciju veicināšana” 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. pasākumu,
jo šajā pasākumā paredzētas investīcijas inovāciju, uzĦēmējdarbības infrastruktūras
attīstības, pieejas finansējumam nodrošināšanas un citu aktivitāšu cilvēkresursu attīstības
komponentēs;

-

4. prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” pasākumu
4.7.”Apmācības”, kurā paredzētas nozarei specifiskas apmācības (ELVGF ietvaros var
atbalstīt tikai ar laiksaimniecību un mežsaimniecību saistītu apmācību);

-

4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” pasākumu 4.8.”Zvejas
intensitātes sabalansēšana”, kurā paredzēta zvejnieku aiziešana no darba uz kuăiem, kas
šī pasākuma ietvaros tiks nodoti sadalīšanai vai izmantošanai citiem mērėiem; atbalsts
zvejniekiem paredzēts 4.11.pasākumā „Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie
pasākumi, atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos, jaunu noieta tirgu apgūšanas
veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām”, savukārt zvejnieku apmācība un
pārkvalifikācija paredzēta ESF ietvaros.
Atbalstāmās aktivitātes

3.3.1. Apmācību nodrošināšana sociāli atstumtajām grupām, ieskaitot IKT atbalstu invalīdiem
3.3.1.1. Motivācijas programmas līdzdalībai apmācībās. Šajā aktivitātē ietvertas dažādas
motivācijas programmas sociālās atstumtības riskam pakĜautajiem iedzīvotājiem, lai tos motivētu
piedalīties piedāvātajās apmācību aktivitātēs un veicinātu viĦu vēlmi iekĜauties darba tirgū.
3.3.1.2. Apmācību nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupā esošajiem
bezdarbniekiem, kas reăistrēti Nodarbinātības valsts aăentūrā, iekĜaujot informācijas un
komunikācijas tehnoloăiju atbalstu invalīdiem. Atbilstošās aktivitātes: apmācība un
tālākapmācība sociāli atstumtajām iedzīvotāju grupām, nodrošinot pārkvalifikāciju vai
kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši darba tirgus prasībām. IKT nodrošināšana (piem.,
specializētu datorklašu izveidošana invalīdiem) projekta ietvaros ir pieĜaujama.
3.3.2. Subsidēto darbavietu nodrošināšana. Šī aktivitāte ietver subsidēto vai atbalstīto darbavietu
nodrošināšanu bezdarbniekiem, kas pakĜauti sociālās atstumtības riskam un kas reăistrējušies
Nodarbinātības valsts aăentūrā. Ieteicamais subsidētās nodarbinātības ilgums ir 9-12 mēneši.
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3.3.3. UzĦēmējdarbības un pašnodarbinātības attīstība, iekĜaujot informācijas un komunikācijas
tehnoloăiju atbalstu invalīdiem. Šīs aktivitātes ietvaros atbalsts tiks sniegts projektiem, kas
nodrošina apmācību un konsultāciju pakalpojumus sociālās atstumtības riska grupām, lai attīstītu
nepieciešamās prasmes un zināšanas uzĦēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai. Atbalsts
IKT (piem., specializētu datorklašu izveidošana invalīdiem) projekta ietvaros ir pieĜaujams.
3.3.4. Sociālā darba speciālistu apmācība. Šī aktivitāte sekmēs sociālā darba speciālistu
apmācību, ieskaitot jaunu apmācību programmu radīšanu.
3.3.5. Sociālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, ieskaitot IKT atbalstu invalīdiem
3.3.5.1. Profesionālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekĜaujot informācijas un
komunikācijas tehnoloăiju atbalstu invalīdiem. Šīs aktivitātes ietvaros atbalsts tiks sniegts
dažādu profesionālās rehabilitācijas programmu izstrādāšanai un ieviešanai, ieskaitot tālmācību.
Atbalsts IKT (piem., specializētu datorklašu izveidošana invalīdiem, ieskaitot IKT aprīkošanu ar
Braila rakstu un skaĦas sintēzi, aparatūras un programmatūras pielāgošanu atbilstoši personas
vajadzībām) projekta ietvaros ir pieĜaujams.
3.3.5.2. Sociālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekĜaujot informācijas un
komunikāciju tehnoloăiju atbalstu invalīdiem. Šīs aktivitātes ietvaros tiks atbalstīta tādu sociālās
rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana, kas nodrošina patstāvīgai dzīvei nepieciešamās
prasmes un ir vērstas uz klientu nodarbināmības paaugstināšanu ilgtermiĦā. Atbalsts IKT (piem.,
specializētu datorklašu izveidošana invalīdiem, ieskaitot IKT aprīkošanu ar Braila rakstu un
skaĦas sintēzi, aparatūras un programmatūras pielāgošanu atbilstoši cilvēka vajadzībām)
projekta ietvaros ir pieĜaujams.
3.3.6. Pedagoăiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana. Atbalsts tiks sniegts
projektiem, kas nodrošina programmu vai mācību kursu izveidi vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs jauniešiem ar zemu pamatprasmju līmeni, kā arī tiem, kas priekšlaicīgi
pametuši skolas, lai tie varētu saĦemt dokumentu par pamatizglītības pabeigšanu un turpinātu
mācības.
3.3.7. Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā. Lai sekmētu jauniešu ar
garīga un fiziska rakstura traucējumiem iekĜaušanos tradicionālajā vispārējā vai profesionālajā
izglītībā, tiks sniegts atbalsts projektiem, kas palīdz nodrošināt īpašu pieeju apmācībai, kas tiek
nodrošināta ar skolotāju apmācību, mācību materiālu un līdzekĜu izveidi, kursu nodrošināšanu,
sociālo un darba iemaĦu attīstību.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Tiešie finansējuma saĦēmēji ir Latvijā reăistrētas juridiskas personas, kuras ir valsts, pašvaldību
institūcijas, komercsabiedrības, profesionālās asociācijas, sociālie partneri un NVO.
Granta finansējuma saĦēmēji
Granta finansējuma saĦēmēji valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, pašvaldību iestādes, Latvijas
Republikā reăistrētas juridiskas personas, individuālie komersanti.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Iznākuma rādītāji
Atbalstu saĦemošo cilvēku skaits (sadalījumā pa
dzimumiem, izglītības līmeĦiem, vecuma grupām),
t.i., i. Bezdarbnieki un darba meklētāji, ii. darbinieki

Apmācīto sociālā darba speciālistu skaits (sadalījumā
pa dzimumiem)

Apjoms
6 520
(Apmācību ilgums - 132 darba dienas,*8 stundas dienā*
vienas apmācības stundas izmaksas 23 EUR/10 personas
grupā=2429 EUR uz personu – ir Ħemts par
sākumpunktu)
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
1 360
(Vidējais apmācību ilgums - 99 darba dienas, 8 stundas
dienā, vienas apmācību stundas izmaksas – 23 EUR/15
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Atbalstīto projektu skaits

Projektu skaits, kas vērsti uz pedagoăiskās korekcijas
programmu izstrādi un ieviešanu

Projektu skaits, kas vērsti uz jauniešu ar speciālām
vajadzībām integrēšanu
Rezultatīvie rādītāji45
Personu skaits, kuras iekĜāvušās darba tirgū pēc
apmācības vai pārkvalifikācijas saĦemšanas
(sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām)
Skolnieku skaits, kas iesaistīti pedagoăiskās
korekcijas pasākumos
Ietekmes rādītāji46
Cilvēku skaits (%), kuri saglabā darbu vismaz 6
mēnešus pēc projekta beigām (sadalījumā pa
dzimumiem un vecuma grupām)
Ilgstošo bezdarbnieku procentuālā īpatsvara
samazināšanās no kopējā bezdarbnieku skaita
(sadalījumā pa dzimumiem, izglītības līmeni,
vecuma grupām )

personas grupā= 1215 EUR(uz personu) – ir Ħemts par
sākumpunktu)
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
730
(Lai identificētu kopējo projektu skaitu, katra atbalstītā
projekta vidējās izmaksas ir aprēėinātas 30 000 EUR
apmērā)
10
(Vidējās projekta izmaksas – 96 000 EUR, vidējais
īstenošanas ilgums – 3 gadi)
Informācijas avots: projektu uzraudzības informācija
20
(Vidējās projekta izmaksas – 28 420 EUR)
Informācijas avots: projektu uzraudzības informācija
Apjoms
5 500
(saskaĦā ar Nodarbinātības valsts dienestu pieredzi
aptuveni 70% no personām iekĜaujas darba tirgū pēc
apmācību saĦemšanas).
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
330
Informācijas avots: projektu uzraudzības informācija
Apjoms
60 %
Informācijas avots: Projektu uzraudzības informācija
Samazinājums līdz 45%
Patreizējā vērtība (2002) – 46,1 %
Informācijas avots: centrālā statistikas pārvalde

Iznākuma un rezultatīvie rādītāji ir saistīti ar atbalstāmajām aktivitātēm, īpaši Ħemot vērā sniegto
apmācību un konsultāciju efektivitāti, darba tirgus pakalpojumu pilnveidošanu un darba tirgus
pētījumu veicināšanu. Ietekmes rādītāji ir saistīti ar to, cik lielā mērā prioritātes mērėi ir
koncentrēti uz ietekmes uz sistēmu novērtējumu.
Galvenie iznākuma rādītāji atspoguĜo apmācības saĦēmušo cilvēku skaitu, radītās subsidētās
darba vietas, nodrošinātās sociālās rehabilitācijas programmas, izstrādātās pedagoăiskās
korekcijas programmas un jauniešu ar speciālām vajadzībām iekĜaušanos vispārējā izglītības
sistēmā. Iznākuma rādītāju apjoma aprēėināšanā izmatotā metode ir šāda: atbalsta
saĦēmēju/sniegto pakalpojumu skaits tiek iegūts, dalot atbilstošo aktivitāšu īstenošanai paredzēto
kopējo budžetu ar katras paredzētās aktivitātes vidējiem izdevumiem (pamatojoties uz
iepriekšējo pieredzi).
Lai noteiktu apmācīto atbalsta saĦēmēju skaitu, par pamatu Ħemti šādi rādītāji: apmācību ilgums
– 6 mēneši/132 darba dienas, 8 stundas dienā, vienas apmācības stundas izmaksas – 23 eiro
(ieskaitot pasniedzēju atalgojumu, izdales materiālus, administratīvos izdevumus), viena grupa ir
aptuveni 15 cilvēki. Attiecīgi viena sociālās atstumtības riska grupas cilvēka apmācības vidēji
izmaksā 2 429 eiro.
Sociālā darba speciālistu apmācības aktivitātes rādītājiem par pamatu Ħemti šādi rādītāji: vidējais
apmācību ilgums - 4,5 mēneši/99 darba dienas, 8 stundas dienā, vienas apmācību stundas
izmaksas – 23 eiro (ieskaitot pasniedzēju atalgojumu, izdales materiālus, administratīvos

45

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus
46
Šie rezultātu un ietekmes rādītāji ir definēti kopīgi arī 3. prioritātei “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības
veicināšana”
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izdevumus), viena grupa ir aptuveni 15 cilvēki. Attiecīgi viena cilvēka apmācība izmaksā 1 215
eiro.
Subsidētajām darbavietām par pamatu Ħemts tās pastāvēšanas vidējais ilgums – 10 mēneši,
vidējā alga – 136 eiro (mēnesī), atbalsts darba devējam – 68 eiro (mēnesī), papildus pabalsts –
302 eiro un atbalsts darba vietas aprīkojumam – 754 eiro. Attiecīgi viena cilvēka darba prakse
izmaksā 3 092 eiro.
Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads/
investīciju joma *

Kopējais
finansējums

Kopā

3.3. pasākums
2004
2005

31 526 939
8 121 313
11 400 238

31 526 939
8 121 313
11 400 238

2006
21. kods Darba
tirgus politika
22. kods Sociālā
integrācija
24. kods
Darbaspēka
elastība,
uzĦēmējdarbība,
jauninājumi,
informācija un
sakaru tehnoloăijas

12 005 388

12 005 388

Sabiedriskais līdzfinansējums
Kopienas
Latvijas sabiedriskais
līdzfinansē
līdzfinansējums
-jums
Kopā
Valsts Pašvaldību
25 221 550
6 305 389
6 497 050
1 624 263
9 120 190
2 280 048
9 604 310

Privātais
līdzfinansējums

2 401 078

47.00%
48.00%

5.00%

Projekta finansēšana notiks saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999
29. pantu.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Prioritāte, pasākums, aktivitāte

Ieviešanas veids

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

StruktūrGranta
fonda
finansējuma
finansējuma
saĦēmējs
saĦēmējs

3.3. pasākums: Sociālās atsumtības mazināšana
3.3.1. Apmācību nodrošināšana sociāli atstumtajām grupām, ieskaitot IKT atbalstu invalīdiem

3.3.1.1. Motivācijas programmas
līdzdalībai apmācībās

Grantu shēma

LM

NVA47

*SIF

Valsts
pārvaldes
iestādes,
pašvaldības,
pašvaldību
iestādes,
Latvijas
Republikā
reăistrētas
juridiskas
personas,
individuālie
komersanti

3.3.1.2. Apmācību nodrošināšana
sociālās atstumtības riska grupām,
iekĜaujot informācijas un

Nacionālā
programma

LM

NVA

Valsts
nodarbinātīb
as politikas

Neattiecas

*

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus..
47
Valsts nodarbinātības dienests tika reorganizēts par Nodarbinātības valsts aăentūru ar Ministru Kabineta
29.07.2003. lēmumu Nr. 425; tā ir valsts institūcija, kas atrodas Labklājības ministrijas pārraudzībā.
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komunikācijas tehnoloăiju atbalstu
invalīdiem

3.3.2. Subsidēto darba vietu
nodrošināšana

Atklāto konkursu
projekti

LM

NVA

ieviešanā
atbildīgās
institūcijas
Latvijā
reăistrētas
juridiskas
personas

Neattiecas

Valsts
pārvaldes
iestādes,
pašvaldības,
3.3.3. UzĦēmējdarbības un
pašvaldību
iestādes,
pašnodarbinātības attīstība,
Grantu shēma
LM
NVA
*SIF
Latvijas
iekĜaujot informācijas un
komunikācijas tehnoloăiju atbalstu
Republikā
reăistrētas
invalīdiem
juridiskas
personas,
individuālie
komersanti
Latvijā
reăistrētas
juridiskas
personas, ja
3.3.4. Sociālā darba speciālistu
izglītības
Grantu shēma
LM
NVA
*SPF
apmācības
programmu
nodrošina
akreditēta
izglītības
iestāde
3.3.5. Sociālās rehabilitācijas programmu piedāvājuma paplašināšana, ieskaitot atbalstu IKT invalīdiem
Latvijā
reăistrētas
juridiskas
3.3.5.1. Profesionālās
personas
rehabilitācijas programmu
atbilstoši MK
paplašināšana, iekĜaujot
Grantu shēma
LM
NVA
*SPF
prasībām
informācijas un komunikācijas
profesionālās
tehnoloăiju atbalstu invalīdiem
rehabilitācijas
pakalpojumu
sniedzējiem
Valsts
pārvaldes
iestādes,
pašvaldības,
pašvaldību
3.3.5.2. Sociālās rehabilitācijas
programmu paplašināšana,
iestādes,
iekĜaujot informācijas un
Grantu shēma
LM
NVA
*SIF
Latvijas
Republikā
komunikāciju tehnoloăiju atbalstu
invalīdiem
reăistrētas
juridiskas
personas,
individuālie
komersanti

* grantu shēmas gadījumā
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4. prioritāte. Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana
Lai pārvarētu strukturālās problēmas lauksaimniecībā un lauksaimniecības produktu pārstrādē,
zemo komercdarbības līmeni laukos, lauku iedzīvotāju nepietiekamo uzĦēmību un nodrošinātu
ilgstspējīgu lauku, lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību, lauku problēmas ir jārisina
kopumā, modernizējot lauksaimniecisko ražošanu, uzlabojot augsni, paaugstinot
lauksaimniecības produktu pārstrādes konkurētspēju, radot jaunas darbavietas, efektīvi
izmantojot dabas resursus, aktivizējot lauku iedzīvotājus un iesaistot jaunatni lauksaimnieciskajā
ražošanā. Otra šīs prioritātes daĜa ir vērsta uz Latvijā pieejamo zivju resursu ilgtspējīgu
izmantošanu, nodrošinot, ka jūras un saldūdens zivju resursu nozvejas rezultātā tiktu iegūta zivju
produkcija ar augstu pievienoto vērtību, kas būtu konkurētspējīga vietējā un starptautiskajā tirgū,
kā arī radītu iespējas apgūt jaunus noieta tirgus. Tādējādi tiktu sekmēta no zivsaimniecības
atkarīgo piejūras teritoriju saimnieciskā izaugsme, kā arī nodrošināta zivkopības attīstība kā
alternatīvs nodarbošanās veids laukos.
Šīs prioritātes mērėis ir veicināt un nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu lauku attīstību,
samazinot sociālekonomiskās atšėirības starp laukiem un pilsētām, saglabājot daudzveidīgu
lauku vidi un veicinot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti un konkurētspēju, kā arī
līdzsvarot zvejas flotes kapacitāti un pieejamos zivju resursus, attīstīt augstas kvalitātes un
augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, attīstīt zivju pārstrādes sektoru un celt tā
konkurētspēju Eiropas Savienībā un starptautiskajā tirgū, pilnveidot ostu infrastruktūru, jo īpaši
zivju izkraušanas un uzglabāšanas apstākĜus, attīstīt akvakultūras sektoru un uzlabot
sociālekonomiskos apstākĜus zivsaimniecības sektorā.
ĥemot vērā Kopējo Lauksaimniecības politiku un ES Mežsaimniecības politiku, šīs prioritātes
ietvaros ir paredzēti šādi pasākumi:
-

investīcijas lauksaimniecības uzĦēmumos (šim pasākumam tiek atvēlēti 19,4% no
prioritātes finansējuma apjoma);

-

atbalsts jaunajiem zemniekiem (3,95%);

-

lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana (16.58%);

-

lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana (29.21%);

-

mežsaimniecības attīstība (5.92%);

-

vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida pasākums) (1.97%);

-

apmācības (1.58%).

ĥemot vērā Kopējo Zivsaimniecības politiku, šīs prioritātes ietvaros ir paredzēti šādi pasākumi:
-

zvejas intensitātes sabalansēšana (šim pasākumam tiek iedalīti (6.42%) no prioritātei
paredzētā finansējuma apjoma);

-

flotes atjaunošana un zvejas kuău modernizēšana (2.78%);

-

zvejas un akvakultūras produktu pārstrādes un mārketinga, zvejas ostu aprīkojuma un
akvakultūras attīstība (7.87%);

-

piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas pagaidu
pārtraukšanas gadījumos, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju
organizācijām (3.98%).

Iepriekšminētos pasākumus līdzfinansēs no ELVGF un ZVFI līdzekĜiem. Lai nodrošinātu lielāko
iespējamo sinerăiju, šo pasākumu īstenošana tiek koordinēta ar ERAF līdzfinansēto kapacitātes
stiprināšanas, vides un infrastruktūras uzlabošanas, komercdarbības veicināšanas un ostu
infrastruktūras modernizēšanas pasākumu īstenošanu, kā arī ar ESF ietvaros paredzētajiem
cilvēkresursu attīstības pasākumiem.
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Vairākiem pasākumiem kopīgi elementi
Minimālās vides aizsardzības, higiēnas un dzīvnieku labturības prasības
Pasākumu 4.1. “Investīcijas lauksaimniecības uzĦēmumos”, 4.2. “Atbalsts jaunajiem
zemniekiem” un 4.3. “Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana” ietvaros
atbalsta saĦēmējam ir jāievēro minimālās vides aizsardzības, higiēnas un dzīvnieku labturības
prasības:
Nr.

Joma

Prasības

Kontroles institūcija

1

Vides
aizsardzība

Attiecīgās lauksaimniecības produkcijas ražošanas un
pārstrādes uzĦēmumiem valsts likumdošanā noteiktajā
kārtībā ir jāsaĦem A vai B kategorijas sertifikāts.*

Reăionālā vides pārvalde

Ūdenstilpju un ūdensceĜu aizsargjoslās tiek noteikts
šāds ierobežojums:

2

Vides
aizsardzība

Ir aizliegts izvietot lopbarības, mēslojuma, pesticīdu,
degvielas, smērvielu, ėimikāliju, kokmateriālu un cita
veida materiālu vai vielu novietnes, izĦemot īpaši šim
mērėim paredzētās vietās;
Papildus 1. un 2. rindkopās minētajiem
ierobežojumiem 10 metru platā joslā ir aizliegts:

Reăionālā vides pārvalde

2.1. lietot mēslojumu un ėīmiskos augu aizsardzības
līdzekĜus,
2.2. veikt zemes meliorāciju, iepriekš nesaĦemot vides
aizsardzības institūciju atĜauju.

3

Augu
aizsardzība

Augu aizsardzības materiālus, kas pakĜauti pirmās un
otrās klases reăistrācijai, drīkst izmantot personas,
kuras ir sertificētas un ir saĦēmušas Valsts augu
aizsardzības dienests apliecību par tiesībām šos augu
aizsardzības materiālus iegūt un izmantot.

4

Higiēna

Dzīvnieka īpašnieks atbild par higiēnas un obligātā
nekaitīguma prasību ievērošanu piena savākšanā,
uzglabāšanā un pirmapstrādē.

Valsts pārtikas un veterinārais
dienests

5

Dzīvnieku
labturība

Dzīvnieku īpašniekam ir pienākums nodrošināt
nepieciešamos labturības apstākĜus.

Valsts pārtikas un veterinārais
dienests

Valsts augu aizsardzības
dienests

* Jaundibinātām komercsabiedrībām sertifikāts ir jāsaĦem līdz ar ražošanas uzsākšanu;
pašreizējām aktivitātēm A un B kategorijas sertifikātiem ir jābūt līdz 2007.gada 1.oktobrim
saskaĦā ar Ministru kabineta izstrādāto grafiku.
Ekonomiskās dzīvotspējas novērtēšanas noteikumi
Pasākumu 4.1. “Investīcijas lauksaimniecības uzĦēmumos”, 4.2. “Atbalsts jaunajiem
zemniekiem”, 4.3. “Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana”, 4.4
“Lauku teritoriju pārveidošanas un attīstības veicināšana” , 4.9. „Zvejas kuău un aprīkojuma
modernizācija”, 4.10.pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga
uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra”un aktivitātes 4.11.3.”Jaunu noieta tirgu
veicināšana” ietvaros finansējuma saĦēmējam ir jāatbilst ekonomiskās dzīvotspējas prasībām.
Ekonomiskā dzīvotspēja ir aprēėināma šādi.:
1. Projektiem, kuru attiecināmo izmaksu kopsumma ir mazāka par 100 000 EUR:
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-

vienkāršots komercdarbības plāns, kurā ietilpst naudas plūsmas prognoze projekta
īstenošanas gadam(-iem) un gadam pēc projekta īstenošanas;

-

ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs – pozitīva naudas plūsma.

2. Projektiem, kuru attiecināmo izmaksu kopsumma ir robežās no 100 000 EUR līdz 300 000
EUR:
-

standarta komercdarbības plāns, kurā ietilpst ražošanas un ieĦēmumu izklāsts/plānojums,
izmaksas un bilance pirms un pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas prognoze
projekta īstenošanas gadam(-iem) un gadam pēc projekta īstenošanas;

-

ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs pirms projekta īstenošanas attiecībā uz pirmo pilno
gadu pirms pieteikuma (ir jāatbilst diviem no trijiem kritērijiem):

-

-

(Pašu kapitāls)/(Aktīvi kopā) ir ≥0,25

-

(Apgrozāmie līdzekĜi)/(ĪstermiĦa kreditori) ir ≥1,00

-

(Tīrie ienākumi) + (Amortizācija) * 50% ir ≥0;

ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs pēc projekta īstenošanas attiecībā uz gadu pēc projekta
īstenošanas:
-

(Pašu kapitāls)/( Aktīvi kopā) ir ≥0,20

-

(Apgrozāmie līdzekĜi)/(ĪstermiĦa kreditori)ir ≥1,00

-

(Tīrie ienākumi) + (Amortizācija )* 50% ir ≥0

3. Projektiem, kuru attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 300 000 EUR:
-

Komercdarbības plāns, kurā ietilpst šāda informācija:
-

kopsavilkums,

-

pamatinformācija par komercsabiedrību,

-

uzĦēmuma pārvaldes struktūra,

-

uzĦēmuma pašreizējā darbība,

-

uzĦēmuma mērėi (īstermiĦa un ilgtermiĦa),

-

tirgus izpēte,

-

nozares analīze,

-

realizācijas sistēma,

-

konkurence,

-

sadarbība ar citiem uzĦēmumiem un saistība ar citiem projektiem,

-

darba un ražošanas procesa apraksts,

-

problēmas, riski un vājās vietas,

-

nepieciešamie ieguldījumi,

-

projekta īstenošanas grafiks – sadalījuma struktūra,

- uzĦēmuma finanšu informācija par 3 iepriekšējiem gadiem – peĜĦas un
zaudējumu aprēėins un bilance,
- uzĦēmuma plānotā finanšu informācija turpmākajiem 3 gadiem – peĜĦas un
zaudējumu aprēėins un bilance, kā arī naudas plūsma (pa mēnešiem projekta īstenošanas
gadam(-iem) un pa gadiem pēc projekta īstenošanas gada);
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-

-

ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs pirms projekta īstenošanas attiecībā uz pirmo pilno
gadu pirms pieteikuma (ir jāatbilst diviem no trijiem kritērijiem):
-

(Pašu kapitāls)/(Aktīvi kopā) ir ≥0,25,

-

(Apgrozāmie līdzekĜi)/(ĪstermiĦa kreditori) ir ≥1,00,

-

(Tīrie ienākumi) + (Amortizācija) * 50% ir ≥0;

ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs pēc projekta īstenošanas attiecībā uz gadu pēc projekta
īstenošanas:
-

(Pašu kapitāls)/( Aktīvi kopā) ir ≥0,20,

-

Apgrozāmie līdzekĜi)/(ĪstermiĦa kreditori)ir ≥1,00,

-

Tīrie ienākumi) + (Amortizācija)* 50% ir ≥0.

Valstisku iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju projektiem nav jāaprēėina ekonomiskā
dzīvotspēja un to ietvaros nav jāiesniedz komercdarbības plāns.
Valsts atbalsts
Atbalsts attiecībā uz Eiropas Kopienas līguma 1.pielikumā minētajām precēm tiks sniegts
saskaĦā ar attiecīgajiem VPD pasākumiem vai arī paziĦots apstiprinājuma saĦemšanai Padomes
1999.gada 22.marta Regulā (EK) Nr.659/1999 paredzētajā kārtībā. Pēdējā gadījumā līdz brīdim,
kamēr to nebūs apstiprinājusi Komisija, atbalsts sniegts netiks.
Cits atbalsts (proti, tāds, kas neattiecas uz Eiropas Kopienas līguma 1.pielikumā minētajām
precēm) lauku atbalsta pasākumu ietvaros tiks sniegts saskaĦā ar Eiropas Kopienas līguma 87.
un 88. pantu kā de minimis atbalsts (Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regula (EK) Nr.69/2001)
vai kā atbalsts MVU (Regula (EK) Nr.70/2001), vai kā atbalsts izglītībai (Komisijas 2001.gada
12.janvāra Regula (EK) Nr.68/2001). Visiem pārējiem atbalsta pasākumiem pirms to īstenošanas
ir jābūt jau apstiprinātiem vai paziĦotiem Komisijai apstiprinājuma saĦemšanai.
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4.1. pasākums: Investīcijas lauksaimniecības uzĦēmumos
Pasākuma pamatojums un apraksts
Pasākuma juridiskais pamats ir Padomes 1999.gada 17.maija Regulas (EK) Nr.1257/1999 I
nodaĜa (4. līdz 7.pants); Komisijas 2002.gada 26.februāra Regulas (EK) Nr.445/2002, kas grozīta
ar Komisijas 2003.gada 4.jūnija Regulu (EK) Nr.963/2003, 1. līdz 3.pants un II pielikuma
9.punkts).
Investīciju joma: 111.
Vairums lauksaimniecības uzĦēmumu48 izmanto mūsdienu prasībām nepietiekami atbilstošu
aprīkojumu vai tehnoloăijas, kā rezultātā produkcijas kvalitāte un apjomi nav tādi, lai sekmīgi
konkurētu kā vietējā, tā pasaules tirgū.
Lauksaimnieciskās ražošanas zemās kvalitātes iemesli ir šādi:
-

novecojusi tehnika, kas ražotāju rīcībā nonāca pēc valsts saimniecību privatizācijas (tā ir
novecojusi un bīstama apkārtējai videi un lietotājiem, jo neatbilst darba drošības, higiēnas
un dzīvnieku labturības standartiem);

-

nepietiekama ăenētiskā materiāla kvalitāte kavē dzīvnieku produktivitāti un ir iemesls to
zemajai reproduktīvajai kvalitātei;

-

bojātas un novecojušas meliorācijas sistēmas nenodrošina efektīvai zemes izmantošanai
nepieciešamo zemes mitruma režīmu.

Prioritātes mērėa līmenī šis pasākums veicinās lauksaimniecības produkcijas efektivitāti un
konkurētspēju ar investīcijām lauksaimniecības produktu konkurētspējas uzlabošanā kā vietējā,
tā ārējā tirgū.
Pasākumā ietvertas aktivitātes kvalitātes, higiēnas, pārtikas drošības, vides un darba drošības
standartu paaugstināšanai lauksaimniecības uzĦēmumos.
Mērėa grupa
Šī pasākuma mērėa grupa ir lauksaimniecības uzĦēmumi.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Šis pasākums ir saistīts ar šādiem pasākumiem 4.prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības
veicināšana” ietvaros:

48
49

-

4.2. pasākumu “Atbalsts jaunajiem zemniekiem” – ja investīciju projektus realizē jaunie
zemnieki49 (līdz 40 gadu vecumam), sabiedriskais atbalsts tiek palielināts par 5%; 4.3.
pasākumu “Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana” – abos
pasākumos paredzēta jaunu ražošanai paredzētu pamatlīdzekĜu iegāde divos lauku
ekonomikas sektoros - izejvielu ražošanā un pārstrādē;

-

4.7. pasākumu “Apmācības” un aktivitātēm saistībā ar lauksaimnieku konsultāciju un
saimniecību paplašināšanās pakalpojumu dienestu izveidošanu un attīstību, kas iekĜaujas
4.4. pasākumā “Lauku teritoriju pārveidošanas un attīstības veicināšana”, kas nodrošina
nepieciešamo cilvēkresursu attīstību un konsultatīvo palīdzību, kura papildina jauno
ražošanas tehnoloăiju, standartu un metožu ieviešanu;

-

zemes ielabošanas aktivitātēm, kas iekĜaujas 4.4. pasākumā “Lauku teritoriju
pārveidošanas un attīstības veicināšana”, kas papildina atbalstu meliorācijas sistēmu

Juridiska persona vai individuālais komersants un to apvienības, kas ražo lauksaimniecības produktus.
Lauksaimniecības uzĦēmuma īpašnieks, kurš nav sasniedzis 40 gadu vecumu piecos gados pēc darbības sākšanas
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būvniecībai un rekonstrukcijai viena lauksaimniecības uzĦēmuma robežās, nodrošinot
valsts un koplietošanas nozīmes meliorācijas sistēmas;
-

lauku ekonomikas dažādošanas aktivitātēm, kas iekĜaujas 4.4. pasākumā “Lauku teritoriju
pārveidošana un attīstības veicināšana”, kurās paredzēts atbalsts to lauksaimniecības
produktu ražošanai un pārstrādei, uz kuriem neattiecas šis un 4.3. pasākums
“Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana”.
Papildinātība ar citām VPD prioritātēm

1. prioritātes “Līdzsvarotas attīstības veicināšana” 1.1. pasākums “Vides infrastruktūras
uzlabošana un tūrisma veicināšana” papildina atbalstu vides sistēmu ieviešanai un
rekonstrukcijai privāto lauksaimniecības uzĦēmumu robežās, nodrošinot valsts un sabiedriskās
atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības sistēmas.
2.1. pasākums “Atbalsts inovāciju attīstībai”, 2.2. pasākums “UzĦēmējdarbības infrastruktūras
attīstība”, 2.3. pasākums “Atbalsts mazās un vidējās uzĦēmējdarbības attīstības veicināšanai”
attiecas uz inovāciju, uzĦēmējdarbības infrastruktūru un ražošanas un pārstrādes kvalitāti
produkcijai, uz kuru neattiecas 4.prioritāte.
Papildinātība ar ELVGF garantiju daĜu, Lauku attīstības programmu: lauksaimniecības
uzĦēmumi, kas atrodas mazāk labvēlīgos apvidos, saskaĦā ar pasākumu “Lauksaimniecībai
mazāk labvēlīgie apvidi” saĦems par 10% lielāku sabiedrisko līdzfinansējumu.
Šā pasākuma ietvaros finansētos projektus nefinansēs ELVGF garantiju daĜas ietvaros.
Atbalstāmās aktivitātes
4.1.1. Investīcijas jaunu iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloăiju un programmu
nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai (t.sk.
iepakošanas, ražošanas atkritumu pārstrāde, vienas saimniecības meliorācijas sistēmas).
4.1.2. Lauksaimniecības produktu ražošanas ēku un būvju būvdarbi, rekonstrukcija un renovācija
un nepieciešamo būvmateriālu iegāde (t.sk. iepakošanas, ražošanas atkritumu pārstrāde, vienas
saimniecības meliorācijas sistēmas).
4.1.3. Lopkopībā investīcijas ganāmpulka ăenētiskās kvalitātes paaugstināšanai, iegādājoties
augsti ražīgus dzīvniekus, kuriem ir ciltsgrāmata un kas aizstāj ganāmpulkā esošos dzīvniekus.
Šādas investīcijas attiecībā uz konkrētu ganāmpulku šī pasākuma ietvaros var tikt veiktas tikai
vienu reizi.
4.1.4. Investīcijas ilggadīgajos stādījumos (piemēram, augĜu koki). Šādas investīcijas attiecībā uz
konkrētu zemes gabalu šī pasākuma ietvaros var tikt veiktas tikai vienu reizi.
Augšminēto pasākumu ietvaros tiek paredzētas šādas izmaksas:
-

jaunu ražošanas pamatlīdzekĜu (iekārtu un aprīkojuma, t.sk. datoru programmatūru)
iegāde;

-

nekustamā īpašuma būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, pamatojoties
uz līgumiem ar trešajām personām;

-

stādu iegāde ilggadīgo stādījumu izveidei.

Izmaksas, kas tieši saistītas ar šī pasākuma projektu sagatavošanu un/vai īstenošanu un kas
nepārsniedz 12% no projekta attiecināmo izmaksu summas (t.sk. arhitektu, inženieru un
konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, projekta
īstenošanā nepieciešamo patentu un licenču saĦemšanas izmaksas).
Zemes iegādes izmaksas, kas nepārsniedz 10% no projekta attiecināmo izdevumu summas un
kas ir tieši saistīta ar projekta mērėiem.
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Šī pasākuma ietvaros netiek sniegts atbalsts uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumu segšanai.
Ăeogrāfiskais pārklājums
Šī pasākuma projekti var tikt īstenoti visā valsts teritorijā.
Iznākuma rādītāji
Šī pasākuma ietvaros atbalstīto lauksaimniecības
uzĦēmumu skaits
T.sk. uzbūvēto/atjaunoto meliorācijas sistēmu
skaits (projektu skaits)
T.sk. rekonstruēto ražošanā nepieciešamo ēku un
būvju skaits
Rezultatīvie rādītāji
Moderno meliorācijas sistēmu proporcionāls
palielinājums
Atjaunoto ražošanas celtĦu un konstrukciju
proporcionāls palielinājums
Ietekmes rādītāji
Atbalstīto lauksaimniecības uzĦēmumu ienākumu
pieaugums

Apjoms
1000
(pasākuma finansējums/ projekta vidējais apjoms (72 000
EUR))
200
(projektu skaits, kur paredzētas meliorācijas sistēmas (20%
no projektu kopskaita))
300
(projektu skaits, kur paredzēta rekonstrukcija (30% no
projektu kopskaita))
Apjoms
3%
(rekonstruēto meliorācijas sistēmu garums/ valstī esošo
meliorācijas sistēmu garums)
5%
(rekonstruēto ēku un būvju skaits / ražošanas ēku un būvju
kopskaits)
Apjoms
10%

Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Juridiskas personas vai individuālie komersanti, kas atbild par darbības veikšanu.
Atbalsta saĦēmējam ir jābūt piemērotām profesionālajām iemaĦām un zināšanām, ko apliecina
oficiāla lauksaimnieciskā izglītība vai apliecība par profesionālajām iemaĦām lauksaimniecībā,
kas ir izdota saskaĦā ar Zemkopības ministrijas apstiprinātu programmu.
Lauksaimniecības uzĦēmumā ir jāievēro minimālie standarti attiecībā uz vidi, higiēnu un
dzīvnieku labturību. Attiecībā uz jaunieviesto standartu ievērošanu ir piemērojams 36 mēnešu
pārejas periods.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Finansējuma piešėiršanas nosacījumi
Finansējums tiks piešėirts lauksaimniecības uzĦēmumiem, kuru ekonomiskā dzīvotspēja pēc
investīciju īstenošanas var tikt apliecināta.
Šī pasākuma investīciju mērėis nav tādas produkcijas ražošanas apjomu palielināšana, kurai nav
iespējams atrast tradicionālu noieta tirgu. Zemkopības ministrija izveido sistēmu situācijas
pārraudzībai atbalstāmajās nozarēs. Katram produkcijas veidam ir jānosaka limiti. Gadījumā, ja
kāds no šiem limitiem ir sasniegts, Zemkopības ministrija informē Lauku atbalsta dienestu par
nepieciešamību pārbaudīt finansējuma saĦēmēju iespējas realizēt saražoto produkciju.
Investīcijām šī pasākuma ietvaros ir jāpaliek izmantošanā bez būtiskām izmaiĦām 5 gadus pēc to
saĦemšanas apstiprināšanas.
Finansiālais atbalsts attiecas uz šādiem ražošanas sektoriem:
-

piens;

-

augĜi (tai skaitā ogas);

-

graudaugi un pākšaugi ;
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-

aitu un kazu gaĜa;

-

cūkgaĜa;

-

dārzeĦi (t.sk. kartupeĜi);

-

enerăijas kultūras;

-

šėiedraugi;

-

liellopu gaĜa;

-

biškopības produkcija;

-

putnu gaĜa un olas;

-

eĜĜas sēklas.

Finansiālu atbalstu saĦems arī šādi ražošanas sektori:
-

ārstniecības augi un garšaugi;

-

nebrīvē turēti savvaĜas dzīvnieki;

-

zirgi;

-

bioloăiskie produkti;

-

stādi un sēklas;

-

truši;

-

puėes;

-

sliekas;

-

kažokzvēri.

Augstākminētie ražošanas sektori nodrošina lauksaimniecības aktivitāšu dažādošanu lauku
teritorijās, tādējādi saglabājot nodarbinātības līmeni un veicinot efektīvāku pieejamo zemes un
darbaspēka resursu izmantošanu. Attīstoties lauksaimniecībai, strauji pieaug noieta tirgus
stādiem un sēklas materiālam, kā arī bioloăiskajiem lopkopības produktiem. Zirgi un vairāk kā
50% kažokzvēru tiek sekmīgi pārdoti starptautiskajās izsolēs. Puėu, ārstniecības augu un
garšaugu audzēšana nodrošina papildus darba vietu radīšanu lauku teritorijās. Pieaugošais
pieprasījums pēc savvaĜas dzīvnieku gaĜas nodrošina lielisku attīstības iespēju šim sektoram
Latvijā, ja tiek nodrošināti atbilstoši šo dzīvnieku audzēšanas apstākĜi.
Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads/
investīciju joma *

Kopējais
finansējums

Kopā

4.1. pasākums
2004
2005
2006
Kods 111
investīcijas
lauksaimniecības
uzĦēmumos

77 138 243
19 870 486
27 893 174
29 374 583

47 455 012
12 224 212
17 159 724
18 071 076

Sabiedriskais līdzfinansējums
Kopienas
Latvijas sabiedriskais līdzfinansējums
līdzfinansē
Kopā
Valsts
Pašvaldību
-jums

Privātais
līdzfinansē
-jums**

25 853 804
6 659 832
9 348 732
9 845 240

29 683 231
7 646 274
10 733 450
11 303 507

21 601 208
5 564 380
7 810 992
8 225 836

100.00%

* Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
**
Sniegtā informācija par programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt saistoša,
sastādot maksājuma pieprasījumus.
120

Latvijas Mērėa 1 programmas Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājums 2004-2006

Projektu finansējuma sadalījums ir saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK)
Nr.1260/1999 29.panta 4. punkta b apakšpunkta i) daĜas vispārējiem nosacījumiem; ES atbalsts
sastāda 35% no investīciju attaisnoto izdevumu kopsummas.
Kopējais sabiedriskā atbalsta apjoms investīcijām lauksaimniecības uzĦēmumos, izteikts
procentos no attiecimāmajām investīcijām, nedrīkst pārsniegt 50%, mazāk labvēlīgajos apvidos 60% .Gadījumos, kad investīciju projektus uzĦemas jaunie zemnieki, šī procentuālā attiecība
drīkst sasniegt 55% un mazāk labvēlīgajos apvidos - 65%.
Attiecināmo izdevumu kopsumma vienam atbalsta saĦēmējam laika periodā no 2004. līdz 2006.
gadam nepārsniedz 800 000 EUR.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

Ieviešanas
veids

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

Visi

Atklāts projektu
konkurss

ZM

LAD
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Latvijas Mērėa 1 programmas Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājums 2004-2006

4.2. pasākums: Atbalsts jaunajiem zemniekiem
Pasākuma pamatojums un apraksts
Pasākuma juridiskais pamats ir Padomes 1999.gada 17.maija Regulas (EK) Nr.1257/1999 II
daĜas 8.pants; Komisijas 2002.gada 26.februāra Regulas (EK) Nr.445/2002, kas grozīta ar
Komisijas 2003.gada 4.jūnija Regulu (EK) Nr.963/2003, 4. līdz 5.pants un tās II pielikuma
9.punkts).
Investīciju joma: 112.
Sadrumstalotā un nespecializētā saimniekošana kavē lauksaimniecisko ražošanu sasniegt ES
standartus. Kā viens no iemesliem ir tas, ka liela daĜa lauksaimniecībā nodarbināto ir gados veci
cilvēki. 56% no tiem ir vecumā virs 45 gadiem (2002.g.). Šāda vecuma cilvēkiem dažkārt trūks
motivācijas kaut ko mainīt ražošanā atbilstoši mūsdienu tendencēm.
Vispārējā tendence, ka gados jauni iedzīvotāji pārceĜas uz dzīvi pilsētās, izraisīja lauku
saimniecību īpašnieku vecuma struktūras pasliktināšanos lauku teritorijās.
Mazās saimniecības uzskata par nerentablu veikt ieguldījumus jaunās tehnoloăijās, līdz ar to
saglabājas esošie ražošanas apjomi, tādēĜ lauksaimniecības specializācija norit gausi. Tas kavē
lauksaimniecības produktu piegādi pārstrādes rūpniecībai, t.i. vēl joprojām ir plaši izplatīta
saimniekošana pašu patēriĦam.
Pēdējo gadu laikā īstenotās lauksaimniecības tehnikas modernizācijas programmas ir devušas
iespēju lauku saimniecībām50 modernizēties, un ir jau sasniegti pirmie rezultāti. Lai veicinātu šo
procesu un izmantotu piedāvātās iespējas lauku saimniecībās, ir jārada papildus iesaistīšanās
iespējas gados jauniem cilvēkiem, kas veiksmīgāk spētu sekot līdzi jaunākajām attīstības
tendencēm un izmantot jaunākās un progresīvākās ražošanas tehnoloăijas.
Šī pasākuma mērėis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgās lauksaimniecības
aktivitātēs. Tas sekmētu ekonomiski dzīvotspējīgu lauku saimniecību dibināšanu un līdztekus
tam nodrošinātu darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā un saglabātu lauku
iedzīvotāju skaitu.
Šī pasākuma ietvaros piešėirtā atbalsta nolūks ir pasargāt laukus no iedzīvotāju skaita
samazināšanās.
Mērėa grupas
Šī pasākuma mērėa grupa ir jaunie zemnieki līdz 40 gadu vecumam.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Šis pasākums ir saistīts ar šādiem pasākumiem 4.prioritātes “Lauksaimniecības un lauku
attīstības veicināšana” ietvaros:

50

-

4.1. pasākumu “Investīcijas lauksaimniecības uzĦēmumos” - ja investīciju projektus
realizē jaunie zemnieki, sabiedriskais atbalsts 4.1. pasākumā tiek palielināts par 5%;

-

4.7. pasākumu “Apmācības” un 4.4. pasākuma “Lauku teritoriju pārveidošanas un
attīstības veicināšana” aktivitātēm saistībā ar lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību
paplašināšanās pakalpojumu dienestu izveidošanu, kas nodrošina nepieciešamo
cilvēkresursu attīstību un konsultatīvo palīdzību, ėuras rezultāts ir vēlme izveidot
lauksaimniecības uzĦēmumu.

Juridiska persona vai individuālais komersants, kas ražo lauksaimniecības produkciju
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Šis pasākums papildina ELVGF garantiju daĜas finansēto pasākumu “Priekšlaicīgā
pensionēšanās”.
Atbalstāmās aktivitātes
4.2.1.Lauksaimniecības uzĦēmuma dibināšana pirmo reizi. LīdzekĜi šī pasākuma ietvaros ir
paredzēti lauksaimnieciskās darbības uzsākšanai.
Ăeogrāfiskais pārklājums
Šī pasākuma projekti var tikt īstenoti lauku teritorijā (tas ir, neiekĜaujot 7 valsts pilsētas un
rajonu centrus).
Struktūfonda finansējuma saĦēmēji
Atbalsts tiks sniegts zemniekiem:
-

kuri ir vecumā no 18 līdz 40 gadiem atbalsta piešėiršanas lēmuma pieĦemšanas brīdī;

-

ar piemērotām profesionālajām iemaĦām un zināšanām, ko apliecina oficiāla
lauksaimnieciskā izglītība vai apliecība par profesionālajām iemaĦām lauksaimniecībā,
kas ir izdota saskaĦā ar Zemkopības ministrijas apstiprinātu programmu;

-

kuri dibina lauksaimniecības uzĦēmumu pirmo reizi;

-

kuri ir saimniecības vadītāji un kuru īpašumā vismaz 51% no pamatkapitāla jaunajā
uzĦēmumā.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Iznākuma rādītāji
Jauno atbalstīto lauku saimniecību skaits
Rezultatīvie rādītāji

Lauksaimniecības uzĦēmumu gados jauno
īpašnieku īpatsvara pieaugums
Ietekmes rādītāji
Izveidotas pilnas dienas laika darba vietas
Saglabātas pilnas darba dienas laika darba vietas

Apjoms
230
(pieejamais finansējums/ iespējamā atbalsta maksimālā
summa 25 000 EUR)
Apjoms
13% (lauksaimniecības uzĦēmumu īpašnieki, kas nav
sasnieguši 40 gadu vecumu (2006. g.)/ lauksaimniecības
uzĦēmumu īpašnieki, kas nav sasnieguši 40 gadu vecumu
(2004.g.))
Apjoms
230
230

Finansējuma piešėiršanas nosacījumi
Lauksaimniecības uzĦēmums ievēro minimālos standartus attiecībā uz vidi, higiēnu un dzīvnieku
labturību, vai arī tas sasniedz šos standartus ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc darbības uzsākšanas.
Lauksaimniecības uzĦēmumiem ir jāspēj pierādīt vismaz 3 gadus pēc darbības uzsākšanas ilga
ekonomiskā dzīvotspēja.
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Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads/
investīciju joma *

Kopējais
finansējums

Kopā

4.2. pasākums
2004
2005
2006

6 803 818
1 806 783
2 440 051
2 556 984

6 803 818
1 806 783
2 440 051
2 556 984

Sabiedriskais līdzfinansējums
Kopienas
Latvijas sabiedriskais
līdzfinansē
līdzfinansējums
jums
Kopā
Valsts
Pašvaldību
5 102 863
1 700 955
1 355 087
451 696
1 830 038
610 013
1 917 738
639 246

Privātais
līdzfinansējums**

Projektu finansējums ir saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999
29.pantu, ES atbalsts sastāda 75% no attiecināmo izdevumu kopsummas.
Sabiedriskais atbalsts ietver vienreizēju maksājumu līdz 25 000 EUR saskaĦā ar pieteikumu
vai/un procentu atmaksu kredītiem, kas Ħemti, lai izveidotu lauksaimniecības uzĦēmumu, bet
nepārsniedzot minēto summu.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
1.līmeĦa
Prioritāte, pasākums,
Ieviešanas veids starpniekaktivitāte
institūcija
Visi

Atklāts projektu
konkurss

ZM

2.līmeĦa
Struktūrfonda
starpniekfinansējuma saĦēmējs
institūcija
Jaunie zemnieki, kas
LAD
nav sasnieguši 40 gadu
vecumu

Granta
finansējuma
saĦēmējs
Neattiecas

* Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
**
Sniegtā informācija par programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt saistoša,
sastādot maksājuma pieprasījumus.
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4.3. pasākums: Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana
Pasākuma pamatojums un apraksts
Pasākuma juridiskais pamats ir Padomes 1999.gada 17.maija Regulas (EK) Nr.1257/1999 VII
daĜa (25. līdz 28. pants); Komisijas 2002.gada 26.februāra Regulas (EK) Nr.445/2002, kas
grozīta ar Komisijas 2003.gada 4.jūnija Regulu (EK) Nr.963/2003, 22.līdz 24.pants un tās II
pielikuma 9.punkts.
Investīciju joma: 114.
Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzĦēmumiem ir salīdzinoši zemi produktivitātes rādītāji,
taču tiem jāiztur arvien pieaugošais konkurences spiediens ES un starptautiskajā tirgū. Vairums
lauksaimniecības produktu pārstrādes uzĦēmumu izmanto mūsdienu prasībām neatbilstošu
aprīkojumu vai tehnoloăijas, kā rezultātā pārstrādes produkcijas kvalitāte un apjomi nav tādi, lai
sekmīgi konkurētu vietējā un pasaules tirgū.
Ja pārstrādes uzĦēmumi netiks sakārtoti atbilstoši ES prasībām, to darbība būs jāpārtrauc, un tas
savukārt palielinās bezdarbu.
Programmā paredzētais atbalsts nepieciešams, lai uzlabotu lauksaimniecības produktu
konkurētspēju vietējā un ārējā tirgū, pilnveidojot Latvijas pārstrādes nozaru struktūru un
paaugstinot kvalitātes, higiēnas, pārtikas drošības un citus standartus pārstrādes uzĦēmumos (t.i.
ISO un HACCP standartu ieviešana, pārstrādes, piegādes un iepakošanas sistēmu pilnveidošana).
Šī pasākuma ietvaros prioritātes mērėa līmenī tiks veicināta lauksaimniecības produkcijas
efektivitāte un konkurētspēja vietējā un ārējā tirgū, nodrošinot investīcijas lauksaimniecības
produktu pārstrādē.
Pasākuma aktivitātes ir izstrādātas ar nolūku uzlabot Latvijas pārstrādes industrijas struktūru un
paaugstināt kvalitātes, higiēnas, pārtikas drošības un dzīvnieku labturības standartus pārstrādes
uzĦēmumos.
Mērėa grupa
Šī pasākuma mērėa grupa ir uzĦēmumi, kas pārstrādā vai pārstrādās lauksaimniecības produktus.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Šis pasākums ir saistīts ar šādiem pasākumiem 4.prioritātes: “ Lauku un zivsaimniecības
attīstības veicināšana” ietvaros:
-

4.1. pasākumu “Investīcijas lauksaimniecības uzĦēmumos” – abos pasākumos paredzēts
atbalsts jaunu ražošanas pamatlīdzekĜu iegādei divos lauku ekonomikas sektoros, proti,
izejvielu ražošanā un pārstrādē;

-

aktivitātēm, kas ir saistītas ar lauku ekonomikas dažādošanu un 4.4. pasākuma “Lauku
teritoriju pārveidošana un attīstības veicināšana” aktivitātēm, kuras nodrošina atbalstu tās
produkcijas ražošanai un pārstrādei, uz kuru neattiecas šis un 4.1. pasākums “Investīcijas
lauksaimniecības uzĦēmumos”.

-

4.7. pasākumu “Apmācības” un 4.4. pasākuma “Lauku teritoriju pārveidošana un
attīstības veicināšana” aktivitātēm saistībā ar lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību
paplašināšanās pakalpojumu dienestu izveidi 4.4. pasākumā “Lauku teritoriju
pārveidošanas un attīstības veicināšana”, kas nodrošina nepieciešamo cilvēkresursu
attīstību un konsultatīvo palīdzību, kuras rezultāts ir vēlme ieviest jaunas tehnoloăijas,
standartus un pārstrādes metodes.
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Atbalstāmās aktivitātes
4.3.1. Investīcijas jaunu iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloăiju un programmu
nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu pārstrādei (t.sk.
iepakošanai, ražošanas atkritumu pārstrādei).
4.3.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju būvdarbi, rekonstrukcija un renovācija un
nepieciešamo būvmateriālu iegāde.
Augšminēto pasākumu ietvaros tiek paredzētas šāda izmaksas:
-

jaunu ražošanas pamatlīdzekĜu (iekārtu un aprīkojuma, t.sk. datoru programmatūru)
iegāde;

-

nekustamā īpašuma būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, pamatojoties
uz līgumiem ar trešajām personām;

-

izmaksas, kas tieši saistītas ar šī pasākuma projektu sagatavošanu un/vai īstenošanu un
kas nepārsniedz 12% no projekta attiecināmo izmaksu summas (t.sk. arhitektu, inženieru
un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi,
projekta īstenošanā nepieciešamo patentu un licenču saĦemšanas izmaksas).

Šī pasākuma ietvaros netiek sniegts atbalsts uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumu segšanai un
projektiem saistībā ar mazumtirdzniecību.
Ăeogrāfiskais pārklājums
Šī pasākuma projekti var tikt īstenoti visā valsts teritorijā.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Juridiskas personas, kas atbild par darbības veikšanu.
Finansējuma saĦēmējam nedrīkst būt parādu izejmateriālu piegādātājiem, kas pārsniedz
nacionālajā likumdošanā paredzētos.
Pārstrādes uzĦēmumam ir jāievēro minimālie standarti attiecībā uz vidi, higiēnu un dzīvnieku
labturību saskaĦā ar Zemkopības ministrijas izstrādātājiem noteikumiem. Tiem pārstrādes
uzĦēmumiem, kuriem Pārtikas un veterinārais dienests ir piešėīris īpašu pārejas periodu saskaĦā
ar ES iestājas noteikumiem, ir jāievēro minimālie standarti attiecībā uz vidi, higiēnu un
dzīvnieku labturību līdz piešėirtā pārejas perioda beigām vai līdz investīciju perioda beigām,
atkarībā no tā, kurš no tiem iestājas agrāk.
Atbalsts attiecas uz Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma I pielikumā minēto produktu pārstrādi
šādos sektoros:
-

piens;

-

augĜi (tai skaitā ogas);

-

graudaugi un pākšaugi ;

-

aitu un kazu gaĜa;

-

cūkgaĜa;

-

dārzeĦi;

-

enerăijas kultūras;

-

šėiedraugi;

-

liellopu gaĜa;

-

biškopības produkcija;
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-

putnu gaĜa un olas;

-

eĜĜas sēklas.

Atbalstu saĦems arī šādi sektori:
-

ārstniecības augi un garšaugi;

-

nebrīvē turēti savvaĜas dzīvnieki;

-

truši;

-

kažokzvēri.

Līdz ar šo produktu ražošanas sektoru attīstās arī to pārstrāde, lai apmierinātu patērētāju
pieprasījumu pēc savvaĜas dzīvnieku gaĜas produktiem un kažokādām, kā arī vietēji audzētajiem
ārstniecības augiem un garšvielām.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Iznākuma rādītāji
Atbalstīto pārstrādes uzĦēmumu skaits
Iekšējās kvalitātes kontroles un kvalitātes vadības
sistēmu skaits
Rezultatīvie rādītāji
Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzĦēmumu
ar uzlabotu kvalitātes kontroli un kvalitātes
vadības sistēmu proporcionāls pieaugums
Ietekmes rādītāji
Atbalstīto pārstrādes uzĦēmumu produkcijas
apjoma palielinājums
Pārstrādes uzĦēmumu ienākumu skaita pieaugums

Apjoms
150
(pasākuma finansējums/ vidējais projekta apjoms 365 000
EUR)
50
(25% no projektu kopskaita)
Apjoms
30%
(šādu uzĦēmumu skaits 2006.g. / šādu uzĦēmumu skaits
2004.g.)
Apjoms
10%
10%

Finansējuma piešėiršanas nosacījumi
Finansējums tiek piešėirts juridiskām personām, kas pierāda savu ekonomisko dzīvotspēju.
Projektā paredzētajām nepieciešamajām pamatizejvielām ir jābūt ES dalībvalstu izcelsmes.
Projektā paredzētajām izejvielām un gala produktiem jābūt Eiropas Kopienas Līguma I
pielikumā minētajiem produktiem, izĦemot projektus attiecībā uz siera suliĦu un asiĦu pārstrādi.
Šī pasākuma investīciju mērėis nav tādas produkcijas palielināšana, kurai nav iespējams atrast
tradicionālu noieta tirgu. Zemkopības ministrija izveido sistēmu situācijas pārraudzībai
atbalstāmajās nozarēs. Katram produkcijas veidam ir jānosaka limiti. ja kāds no šiem limitiem ir
sasniegts, Zemkopības ministrija informē Lauku atbalsta dienestu par nepieciešamību pārbaudīt
finansējuma saĦēmēju iespējas realizēt saražoto produkciju. Projektiem gaĜas nozarē, kas vērsti
uz augstas pakāpes un īpaša riska dzīvnieku izcelsmes atkritumu utilizāciju, nedrīkst pārsniegt
nacionālo jaudu.
Investīcijām šī pasākuma ietvaros ir jāpaliek izmantošanā bez būtiskām izmaiĦām 5 gadus pēc to
saĦemšanas apstiprinājuma.
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Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads
/ investīciju
joma *
4.3. pasākums
2004
2005
2006
Kods 114
Lauksaimniecīb
as produktu
pārstrādes un
mārketinga
uzlabošana

Kopējais
finansējums

Kopā

54 799 800
14 116 200
19 815 600
20 868 000

27 399 900
7 058 100
9 907 800
10 434 000

Sabiedriskais līdzfinansējums
Kopienas
Latvijas sabiedriskais
līdzfinansēju
līdzfinansējums
ms
Kopā
Valsts
Pašvaldību
19 179 930
8 219 970
4 940 670
2 117 430
6 935 460
2 972 340
7 303 800
3 130 200

Privātais
līdzfinansējums**
27 399 900
7 058 100
9 907 800
10 434 000

100,00%

Projektu finansējuma sadalījums ir saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK)
Nr.1260/1999 29.panta 4.punkta b apakšpunkta i) daĜas vispārīgajiem nosacījumiem, ES atbalsts
sastāda 35% no attaisnoto izdevumu kopsummas.
Kopējais sabiedriskā atbalsta apjoms nevar pārsniegt 50%. Projekta attiecināmo izmaksu
kopsumma vienam atbalsta saĦēmējam laika periodā no 2004. līdz 2006.gadam nevar pārsniegt
6 000 000 EUR.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

Ieviešanas veids

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija

Visi

Atklāts projektu
konkurss

ZM

2.līmeĦa
Struktūrfonda
starpniekfinansējuma saĦēmējs
institūcija
Juridiskas personas, kas
LAD
atbild par darbības
veikšanu

Granta
finansējuma
saĦēmējs
Neattiecas

* Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
**
Sniegtā informācija par programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt saistoša,
sastādot maksājuma pieprasījumus.
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4.4. pasākums: Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana
Pasākuma pamatojums un apraksts
Pasākuma juridiskais pamats ir Padomes 1999.gada 17.maija Regulas (EK) Nr.1257/1999, kas
grozīta ar Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr.1783/2003, IX daĜa (1., 3., 5., 7.,
10. un 14. ievilkums); Komisijas 2002.gada 26.februāra Regulas (EK) Nr.445/2002, kas grozīta
ar Komisijas 2003.gada 4.jūnija Regulu (EK) Nr.963/2003, II pielikuma 9. punkts).
Investīciju jomas: 1301, 1303, 1305, 1307 1310, 1311 un 1312.
Zemes uzlabošana
Latvijā lauksaimniecības produkcijas ražošana ir lielā mērā atkarīga no augsnes mitruma
apstākĜiem, kurus nodrošina meliorācijas sistēmu un polderu būvju efektīva darbība. Lai
nodrošinātu ilgtspējīgo lauksaimniecību, ir jānodrošina skābo augšĦu kaĜėošana.
KaĜėošana ir nepieciešama aptuveni 1 034 000 ha lauksaimniecības zemju, kas nodrošina
kultūraugu normālu augšanu un attīstību. Augsnes kaĜėošanas apakšpasākumm ir nepieciešama
lauksaimniecībā izmantoto augšĦu agroėīmiskā izpēte. Tā nodrošinātu konkurētspējīgas
produkcijas ražošanu un samazinātu augsnes degradāciju un vides piesārĦojumu.
Aktivitātes saistībā ar zemes ielabošanu ir paredzētas, lai samazinātu negatīvo dabas un
klimatisko apstākĜu ietekmi uz lauku saimniecībām, lai sekmētu lauksaimniecības un potenciālo
meža platību ilgtspējīgu izmantošanu un produktivitāti, kā arī lai nodrošinātu apstākĜus
konkurētspējīgas produkcijas ražošanai.
Lauku ainavas saglabāšana
Palielinās tādu lauksaimniecības zemju īpatsvars, kas ir aizaugušas ar krūmājiem un invazīvajām
sugām. Zemkopības ministrija 2001.gadā veica aptauju pašvaldībās par platībām, kas piesārĦotas
ar latvāni. Ar latvāni aizaugušās platības aizĦem pavisam 12 182 ha, no kuriem 89% aizĦem
atklātas platības un 2,31% grāvmalas.
Ja netiks veikta augstāk minēto teritoriju savlaicīga attīrīšana, kas nodrošinātu esošo meliorāciju
sistēmu darbību, atkārtotai meliorācijas sistēmu izbūvei šajās teritorijās būs nepieciešami daudz
lielāki līdzekĜi. Neveicot šo pasākumu, būs ietekmētas blakus esošās platības un ar tām saistītā
infrastruktūra, kurās nepieciešamā mitruma režīma nodrošināšana prasīs papildus izdevumus.
Ar lauku ainavas saglabāšanu saistītā aktivitāte ir paredzēta, lai veicinātu tradicionālās lauku
ainavas saglabāšanu un lai novērstu Latvijai raksturīgo ekosistēmu degradāciju.
Saimnieciskās darbības dažādošana laukos
Latvijas lauku teritorijām ir raksturīgs augsts bezdarba līmenis un liels darba meklētāju īpatsvars
starp ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Līdz šim no lauksaimniecības aizejošais darbaspēks
galvenokārt tika nodarbināts mežu apsaimniekošanas un kokapstrādes nozarē, taču meža nozare
vairs nespēj nodarbināt visu no lauksaimniecības atbrīvojušos darbaspēku. Paredzams, ka
lauksaimniecībā nodarbināto īpatsvars turpinās kristies tālākas lauksaimniecības sektora
pārstrukturēšanās rezultātā.
Problēmas, kas saistītas ar ekonomiski aktīvo iedzīvotāju aizplūšanu no lauku teritorijām un ar
lauku vides saglabāšanu, ir jārisina, radot nodarbošanās iespējas un ienākumu avotus kā
lauksaimniecības, tā arī ar lauksaimniecību nesaistītajos sektoros.
Šī aktivitāte saistīta ar lauksaimnieciskās ražošanas dažādošanu, kā arī alternatīviem
uzĦēmējdarbības veidiem, kas var tikt savienoti ar lauksaimniecisko ražošanu. Mērėis ir dažādot
ekonomiskās aktivitātes un nodrošināt alternatīvas ienākumu iespējas, piemēram, veicinot ar
lauku tūrismu un amatniecību saistītās aktivitātes.
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Lauksaimnieku konsultāciju pakalpojumu izveide
Lauksaimniecības sektora pārstrukturizācijas process vēl nav pabeigts. Lauksaimniecības zemes
īpašniekiem ir jāpieĦem izšėiroši lēmumi, lai spētu izmantot dažādiem jauniem standartiem
atbilstošas lauksaimnieciskās darbības metodes..
Aktivitātes saistībā ar cilvēkresursu attīstību un konsultāciju pakalpojumu izveidi lauku
saimniecībām ir paredzētas, lai palielinātu lauksaimniecības un meža zemju īpašnieku spēju
izmantot kvalitatīvus konsultāciju pakalpojumus, kas savukārt paaugstinās viĦu konkurētspēju.
Atbilstoši Padomes 1999.gada 17.maija Regulas (EK) Nr.1257/1999, ko groza Padomes Regula
Nr.1783/2003, Nr.567/2004 un Lēmums Nr.2004/281, 21.punkta a) un b) apkašpunktam
lauksaimnieku konsultāciju pakalpojumus finansē ELVGF virzības daĜa.
Mērėa grupas
Zemes uzlabošanas aktivitātes mērėa grupa ir lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie
valdītāji.
Mērėa grupa aktivitātei saistībā ar invazīvo augu apkarošanu un aizaugušās lauksaimniecībā
neizmantotās zemes attīrīšanu no krūmājiem un invazīvajām nezālēm ir lauksaimniecības zemes
īpašnieki un tiesiskie valdītāji.
Aktivitātes saistībā ar lauksaimniecisko un lauksaimniecībai tuvu aktivitāšu dažādošanu mērėa
grupa ir lauku teritoriju iedzīvotāji.
Aktivitātes saistībā ar lauku tūrisma un amatniecības veicināšanu mērėa grupa ir lauku teritoriju
iedzīvotāji.
Aktivitātes saistībā ar lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību paplašināšanās pakalpojumu
dienestu izveidi mērėa grupa ir lauku konsultāciju pakalpojumu sniedzēji.
Aktivitātes saistībā ar lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību paplašināšanās pakalpojumiem
mērėa grupa ir zemnieki un citas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un to pārveidē iesaistītās
personas.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Šis pasākums ir saistīts ar šādiem pasākumiem 4.prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības
veicināšana” ietvaros:
-

4.1. pasākumu “Investīcijas lauksaimniecības uzĦēmumos”, kas papildina šī pasākuma
ietvaros paredzēto atbalstu meliorācijas sistēmu būvniecībai un rekonstrukcijai viena
lauksaimniecības uzĦēmuma robežās;

-

4.7. pasākumu “Apmācības”, kas nodrošina nepieciešamo cilvēkresursu attīstību un
konsultatīvo palīdzību, kā rezultāts ir vēlme ieviest jaunas tehnoloăijas, standartus un
pārstrādes metodes;

-

4.1. pasākumu “Investīcijas lauksaimniecības uzĦēmumos” un 4.3. pasākumu
“Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana”, kas attiecas tikai uz
tradicionālām lauksaimniecības nozarēm, savukārt lauksaimniecisko un lauksaimniecībai
tuvu aktivitāšu dažādošana šī pasākuma ietvaros atbalsts paredzēts jebkurai citai ar
lauksaimniecību saistītai vai nesaistītai aktivitātei lauku teritorijā.

-

aktivitātes saistībā ar lauksaimnieku konsultāciju pakalpojumiem un cilvēkresursu
attīstību papildina arī pārējos 4. prioritātes “Lauksaimniecības un lauku attīstības
veicināšana” pasākumus, kā arī pasākumus Lauku attīstības plāna ietvaros.
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Papildinātība ar citām vienotā programmdokumenta prioritātēm: 1.1.pasākumā “Vides
infrastruktūras uzlabošanās un tūrisms” iekĜautas aktivitātes, kas saistītas ar dabas, vēstures un
kultūras mantojuma saglabāšanu un sekmē infrastruktūras attīstību tūristu piesaistei.
Atbalstāmās aktivitātes
4.4.1. Zemes uzlabošana.
4.4.1.1. Valsts un koplietošanas nozīmes meliorācijas sistēmu projektēšana, būvniecība,
rekonstrukcija un renovācija.
4.4.1.2. Skābo augšĦu pamatkaĜėošana auglības uzlabošanai, kur pH līmenis ir kritiski
zems, augsnes kaĜėošana nav veikta 6 un vairāk gadus, lauku saimniecībās, kur ir veikta augsnes
agroėīmiskā izpēte un izpētes analīzes rezultāti nav vecāki par 5 gadiem, un augsnes skābums ir
pHkcl≤5,8.
4.4.1.3. AugšĦu kaĜėošanai nepieciešamā agroėīmiskā izpēte – augšĦu agroėīmisko
īpašību noteikšana, rezultātu analīze, agroėīmisko karšu sagatavošana. AugšĦu agroėīmiskā
izpēte ir veicama tikai augšĦu kaĜėošanas nepieciešamības noteikšanai.
4.4.2. Invazīvo augu (latvāĦu u.c.) apkarošana un aizaugušās neizmantotās lauksaimniecības
zemes attīrīšana no krūmājiem un invazīvajām nezālēm.
4.4.3. Lauksaimniecisko un lauksaimniecībai tuvu aktivitāšu dažādošana. Lauksaimniecībai un
laukiem nepieciešamo objektu un ēku, saistīto pieguĜošo platību vai īpašām vajadzībām un
nelauksaimnieciskai komercdarbībai paredzētu telpu un objektu pārveidošana (rekonstrukcija).
4.4.4. Investīcijas pamatpakalpojumu nodrošināšanai lauku iedzīvotājiem un lauku ekonomikas
vajadzībām (piemēram, lauku sagatavošana, sējas darbi, sējumu kopšana un miglošana, augĜu
koku apgriešana, kaitēkĜu iznīcināšana, pakalpojumi, kas saistīti ar dzīvnieku pavairošanu,
apūdeĦošanas sistēmu uzturēšana, koku apzāăēšana un dzīvžogu cirpšana, lauksaimniecības
tehnikas nodrošināšana, veterinārie pakalpojumi, piena savākšana).
4.4.5. Lauku tūrisma un amatniecības veicināšana:
4.4.5.1. Lauku tūrisma pakalpojumu dažādošana, piemēram, ar peldbaseiniem,
peldvietām, kempingiem, upju pludmalēm, minigolfu, objektu norādēm, airēšanu, zirgu izjādēm,
pirtīm, riteĦbraukšanu, makšėerēšanu u.tml.
4.4.5.2. Tūristu mītĦu (t.sk. kultūrvēsturisko objektu) kvalitātes uzlabošana, piemēram,
viesu māju būvniecība, rekonstrukcija un renovācija, balstoties uz vietējām tradīcijām un brīvā
laika pavadīšanas pasākumiem un saskaĦā ar attiecīgajiem valsts standartiem.
4.4.5.3. Amatniecības attīstība (atbalstu var tikt piešėirts šādiem amatniecības veidiem:
būvniecība; metālapstrādes un tehnisko iekārtu meistaru arodu grupa; kokamatniecības arodu
grupa; apăērbu, tekstiliju un ādas apstrādes arodu grupa; pārtikas produktu apstrādes arodu grupa
(izĦemot miesniekus); veselības un ėermeĦa kopšanas arodu grupa; stikla, papīra, keramikas,
mūzikas instrumentu arodu grupa).
4.4.6. Lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību paplašināšanās pakalpojumu dienestu
izveidošana. Šajā aktivitātē paredzēta jaunas organizācijas izveide vai esošās organizācijas
attīstīšana (pēdējā gadījumā – izmaksas, kas saistītas vienīgi ar jaunajām speciālajām struktūrām,
kas izveidotas attiecīgajā institūcijā, lai sniegtu papildu konsultatīvos pakalpojumus), lai sniegtu
konsultāciju un saimniecību paplašināšanās pakalpojumus personām, kuras nodarbojas ar
lauksaimniecību un mežsaimniecību saskaĦā ar Zemkopības ministrijas sastādīto darba
uzdevumu, piemēram:
-

prasmju apgūšana (t.sk. lietpratēju apmācība, konsultantu honorāri, pieredzes apmaiĦa),

-

tehniski ekonomiskais pamatojums,
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-

datorizētas sistēmas izveide (programmatūras un IT licenču iegāde),

-

reăistrācijas nodevas un juridisko konsultantu honorāri privātfirmu gadījumā.

Aktivitātēs, kas attiecas uz zemes uzlabošanu, lauksaimniecisko un lauksaimniecībai tuvu
aktivitāšu dažādošanu, pamatpakalpojumu nodrošināšanu lauku iedzīvotājiem un lauku
ekonomikas vajadzībām, lauku tūrisma un amatniecības veicināšanu, tiek paredzētas šādas
izmaksas:
-

jaunu ražošanas pamatlīdzekĜu (iekārtu un aprīkojuma, t.sk. datoru programmatūru)
iegāde;

-

nekustamā īpašuma būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, pamatojoties
uz līgumiem ar trešajām personām;

-

ar zemes iegādi saistītās izmaksas, kuras nepārsniedz 10% no projekta attaisnoto
izdevumu kopsummas un ir tieši saistītas ar projekta mērėiem;

-

izmaksas, kas tieši saistītas ar šī pasākuma projektu sagatavošanu un/vai īstenošanu un
kas nepārsniedz 12% no projekta attiecināmo izmaksu summas (t.sk. arhitektu, inženieru
un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, ar
projekta īstenošanu tieši saistītu patentu un licenču saĦemšanas izmaksas).
Ăeogrāfiskais pārklājums:

Projekti zemes ielabošanas aktivitātes ietvaros tiek īstenoti visā Latvijas teritorijā, izĦemot 7
valsts pilsētas.
Projekti aktivitātes saistībā ar invazīvo augu apkarošanu un aizaugušās lauksaimniecībā
neizmantotās zemes attīrīšanu no krūmājiem un invazīvājiem augiem ietvaros tiek īstenoti visā
Latvijas teritorijā, izĦemot 7 valsts pilsētas un rajonu centrus.
Projekti aktivitātes saistībā ar investīcijām pamatpakalpojumu nodrošināšanai lauku
iedzīvotājiem un lauku ekonomikas vajadzībām, lauksaimniecisko un lauksaimniecībai tuvu
aktivitāšu dažādošanu, lauku tūrisma un amatniecības veicināšanu ietvaros tiek īstenoti visā
Latvijas teritorijā, izĦemot 7 valsts pilsētas un rajonu centrus.
Lauksaimnieku konsultāciju pakalpojumu dienestu izveidošanas un nodrošināšanas projekts
īstenojams visā Latvijas teritorijā.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Meliorācijas sistēmu būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā – juridiska persona,
kas nodrošina meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu.
Skābo augšĦu kaĜėošanas un augšĦu agroėīmiskās izpētes gadījumā – zemes īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs.
Invazīvo augu apkarošanas un aizaugušās lauksaimniecībā neizmantotās zemes attīrīšanas no
krūmājiem un invazīvajiem augiem gadījumā - zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Lauksaimniecisko un lauksaimniecībai tuvu aktivitāšu dažādošanas, investīciju
pamatpakalpojumu nodrošināšanai lauku iedzīvotājiem un lauku ekonomikas vajadzībām, lauku
tūrisma un amatniecības veicināšanas aktivitātes ietvaros - juridiskās personas, individuālie
komersanti vai fiziskās personas (projektiem, kurus īsteno fiziskas personas nolūkā dibināt jaunu
uzĦēmumu pirmo reizi). Amatniecības darbības gadījumā šādām personām ir jābūt Latvijas
Amatniecības kameras izsniegtai amatnieka kartei.
Lauksaimnieku konsultāciju pakalpojumu dienestu izveidošanas un sniegšanas gadījumā privāta organizācija vai valsts iestāde, kas noteikta valsts iepirkuma procedūru gaitā.
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Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Iznākuma rādītāji
Uzbūvētas, atjaunotas vai rekonstruētas meliorācijas
sistēmas
NokaĜėotā skābo augšĦu platība

AugšĦu platība, kurā izdarīta agroėīmiskā izpēte

Atbalstīto dažādošanas projektu skaits

Atbalstīto uzĦēmumu skaits ar dažādotu darbību

Apjoms
1700 km
(indikatīvs finansējuma sadalījums/ 1km izmaksas (1200
EUR))
19 000 ha
(indikatīvs finansējuma sadalījums/ 1ha izmaksas (250
EUR))
71 000 ha
(indikatīvs finansējuma sadalījums/ 1ha izmaksas (10
EUR))
400
(indikatīvs finansējuma sadalījums/ vidējās projekta
izmaksas (120 000 EUR))
400
(indikatīvs finansējuma sadalījums/ vidējās projekta
izmaksas (120 000 EUR))

Atbalstīto lauksaimnieku un saimniecību
pakalpojumu projektu skaits

1

Rezultatīvie rādītāji

Apjoms

Lauksaimniecības zemju ar uzlabotām meliorācijas
sistēmām proporcionāls pieaugums

12 %
(uzlaboto sistēmu skaits (2006.g.)/ uzlaboto sistēmu
platība (2004.g.))

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju skaits, kur
skābās augsnes tiek kaĜėotas proporcionāls
pieaugums

4%
(kaĜėoto augšĦu īpatsvars (2006.g.)/ kaĜėoto augšĦu
īpatsvars (2004.g.))
10 000 ha
(indikatīvs finansējuma sadalījums/ 1ha attīrīšanas
izmaksas)
5 000 ha
(indikatīvs finansējuma sadalījums/ 1ha attīrīšanas
izmaksas)

Lauksaimniecības zemju teritorijas, kas attīrītas no
krūmiem
Lauksaimniecības zemju teritorijas, kas attīrītas no
milzu latvāĦiem
Ietekmes rādītāji

Apjoms

Izveidotas pilnas darba dienas laika darba vietas

500

Saglabātas pilnas darba dienas laika darba vietas

1500

Platība, kādā palielinājusies tradicionālā atklātā
lauku ainava

Finansējuma piešėiršanas nosacījumi
Meliorācijas sistēmu būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā – prasības, kas
noteiktas hidromelioratīvo būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos.
Projektiem platībām, kur latvāĦa apkarošana ar herbicīdu izmantošanu nav pieĜaujama
ekoloăisko ierobežojumu dēĜ, maksājumus veic 3 gadus, ik gadu pēc projektā paredzēto
pasākumu izpildes un rezultātu pārbaudes dabā.
Nosakot attīrīšanai paredzētās ar krūmājiem aizaugušās platības, jāievēro šādi specifiskie
kritēriji:
-

krūmu/koku/sīkmeža apaugums ir vismaz 30%, bet ne mazāk kā 0,3 ha no attīrāmā lauka
platības;

-

krūmu/koku vidējais stumbra diametrs nepārsniedz 12 cm;

-

krūmu biezība pārsniedz 1 000 krūmu/ krūmu puduru uz 1/ha.
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Lauksaimniecisko un lauksaimniecībai tuvu aktivitāšu dažādošanas, kā arī lauku tūrisma un
amatniecības veicināšanas pasākumā atbalsta saĦēmējam ir jāapliecina uzĦēmuma ekonomiskā
dzīvotspēja.
Investīciju pamatpakalpojumu nodrošināšanai lauku iedzīvotājiem un lauku ekonomikas
vajadzībām gadījumā atbalsta saĦēmējam ir jāapliecina uzĦēmuma ekonomiskā dzīvotspēja.
Lauku tūrisma, amatniecības attīstības un lauku iedzīvotāju pamatpakalpojumu nodrošināšanas
aktivitātēs līdz 2005.gada 1.jūlijam nevar tikt izsludināti jauni projektu iesniegumu konkursi.
Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads
/ investīciju
joma *
4.4. pasākums
2004.g.
2005.g.
2006.g.
Kods 1301
Zemes
ielabošana
Kods 1303
Palīdzības un
saimniecību
vadības
pakalpojumu
izveide
Kods 1305
Pamatpakalpoju
mi lauku
iedzīvotājiem un
lauku
ekonomikai
Kods 1307
Lauksaimniecisk
o un
lauksaimniecībai
tuvu aktivitāšu
dažādošana, lai
nodrošinātu
dažādas
nodarbošanās
iespējas vai
alternatīvus
ienākumus
Kods 1310
Tūrisma
veicināšana
Kods 1311 Ar
lauku
saimniecībām
saistītā
amatniecības
veicināšana

Kopējais
finansējums

Kopā

74 738 173
19 198 093
27 045 521
28 494 559

41 466 859
10 627 543
15 014 621
15 824 695

42,36%***

40.42%***

5,65%***

10,09%***

19.51%***

16.65%***

15.60%***

13.32%***

10.40%***

8.88%***

3.03%***

5.19%***

Sabiedriskais līdzfinansējums
Latvijas sabiedriskais
Kopienas
līdzfinansējums
līdzfinansēju
Pašvaldī
ms
Kopā
Valsts
bu
30 236 443
11 230 416
7 748 171
2 879 372
10 948 650
4 065 971
11 539 622
4 285 073

Privātais
līdzfinansējums**
33 271 314
8 570 550
12 030 900
12 669 864

* Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
**
Sniegtā informācija par programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt saistoša,
sastādot maksājuma pieprasījumus.
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Pasākums/gads
/ investīciju
joma *

Kopējais
finansējums

Kopā

Kods 1312
Vides
aizsardzība
saistībā ar
zemes, meža un
ainavas
saglabāšanu, kā
arī dzīvnieku
labturības
uzlabošanu

74 738 173

41 466 859

Sabiedriskais līdzfinansējums
Latvijas sabiedriskais
Kopienas
līdzfinansējums
līdzfinansēju
Pašvaldī
ms
Kopā
Valsts
bu

30 236 443

11 230 416

Privātais
līdzfinansējums**

33 271 314

Projektu finansējuma sadalījums ir saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK)
Nr.1260/1999 29.pantu, ES atbalsts nepārsniedz 75% no attaisnoto izdevumu kopsummas.
Ja projektā paredzētas investīcijas uzĦēmumos, saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas
(EK) Nr.1260/1999 29.panta 4.punkta b apakšpunkta i) daĜu, ES atbalsts nepārsniedz 35% no
investīciju attaisnoto izdevumu kopsummas. Sabiedriskā atbalsta apjoms nedrīkst pārsniegt 50%
no investīciju attaisnoto izdevumu kopsummas. Ja projektā paredzētas investīcijas uzĦēmumos,
attaisnoto izdevumu kopsumma vienam atbalsta saĦēmējam laika periodā no 2004. līdz 2006.
gadam nepārsniedz 540 000 eiro.
Meliorācijas sistēmu būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas gadījumos ELVGF atbalsta
intensitāte ir 75% un nacionālais sabiedriskais līdzfinansējums – 25%.
Augsnes kaĜėošanas un agroėīmiskās analīzes gadījumā ELVGF atbalsta intensitāte ir 35%, un
nacionālais sabiedriskais līdzfinansējums – 15%.
Maksimālā atbalsta summa projektiem invazīvo nezāĜu apkarošanai atklātos apvidos ir 160
EUR/ha, grāvjos, ceĜmalās, ar kokiem apaugušās vietās vai teritorijās gar ūdensceĜiem un
ūdenstilpēm - 320 EUR/ha. LatvāĦa un krūmāju sajaukuma gadījumā - 320 EUR/ha.
Maksimālā summa atbalstam krūmu apkarošanas projektiem - 320 EUR/ha.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Prioritāte,
pasākums,
apakšpasākums

Ieviešanas veids

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

Struktūrfonda
finansējuma saĦēmējs

Granta
finansējuma
saĦēmējs

Neattiecas

4.4.1. Zemes
uzlabošana

Atklāts projektu
konkurss

ZM

LAD

1) Juridiskas personas, kas
atbild par meliorācijas
sistēmu ekspluatāciju un
tehnisko apkopi
2) Zemes īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs

4.4.2. Invazīvo augu
apkarošana un
aizaugušās
neizmantotās
lauksaimniecības
zemes attīrīšana no
krūmājiem un
invazīvajām nezālēm

Atklāts projektu
konkurss

ZM

LAD

Zemes īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs

Neattiecas

LAD

Privātas juridiskas personas
vai fiziskas personas
(fizisko personu īstenotie
projekti nolūkā dibināt
uzĦēmumu pirmo reizi) ,
kas atbild par darbu izpildi

Neattiecas

4.4.3.
Lauksaimniecisko un Atklāts projektu
lauksaimniecībai tuvu
konkurss
aktivitāšu dažādošana

ZM
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Prioritāte,
Ieviešanas veids
pasākums,
apakšpasākums
4.4.4. Investīcijas
pamatpakalpojumu
nodrošināšanai lauku Atklāts projektu
iedzīvotājiem un
konkurss
lauku ekonomikas
vajadzībām

1.līmeĦa
starpniekinstitūcija

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

Struktūrfonda
finansējuma saĦēmējs

Granta
finansējuma
saĦēmējs

LAD

Juridiskas personas vai
fiziskas personas (fizisko
personu īstenotie projekti
nolūkā dibināt uzĦēmumu
pirmo reizi)

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

ZM

4.4.5. Lauku tūrisma
un amatniecības
veicināšana

Atklāts projektu
konkurss

ZM

LAD

Privātas juridiskas personas
vai fiziskas personas
(fizisko personu īstenotie
projekti nolūkā dibināt
uzĦēmumu pirmo reizi) ,
kas atbild par darbu izpildi

4.4.6. Lauksaimnieku
konsultāciju un
saimniecību
paplašināšanās
pakalpojumu dienestu
izveidošana

Struktūrfonda
nacionālā
programma

ZM

LAD

LLKIC
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4.5. pasākums: Mežsaimniecības attīstība
Pasākuma pamatojums un apraksts
Pasākuma juridiskais pamats ir VIII daĜa (Padomes 1999.gada 17.maija Regulas (EK)
Nr.1257/1999 29. un 30.pants; Komisijas 2002.gada 26.februāra Regulas (EK) Nr.445/2002, kas
grozīta ar Komisijas 2003.gada 4.jūnija Regulu (EK) Nr.963/2003, 25. līdz 28.pants un tās II
pielikuma 9.punkts).
Investīciju jomas: 121, 122, 124, 125 un 126.
Mežs ir Latvijas vides nozīmīga sastāvdaĜa. ĥemot vērā meža nozīmīgumu vides saglabāšanā,
cilvēku sociālo vajadzību apmierināšanā un tautsaimniecībā, meža politikas mērėi ir:
-

nodrošināt esošās meža platības nesamazināšanos, nosakot meža platību pārveidošanas
ierobežojumus;

-

nodrošināt meža platību ražības un vērtības saglabāšanu un paaugstināšanu;

-

veicināt lauksaimniecībā grūti izmantojamu un citu platību apmežošanu, izmantojot
valsts rīcībā esošos veicināšanas mehānismus.

Latvijas meži pilda sabiedrībai nozīmīgas ekoloăiskās, sociālās un ekonomiskās funkcijas un dod
būtisku ieguldījumu bioloăiskās daudzveidības un vides saglabāšanā.
Privāto mežu un meža zemju ilgtspējīga apsaimniekošana būs apdraudēta, ja netiks piesaistītas
investīcijas meža ekonomiskās, ekoloăiskās vai sociālās vērtības uzlabošanai: samazināsies meža
ekonomiskais potenciāls, radīsies reāli draudi meža resursu ilgtspējīgai pieejamībai, mežaudžu
produktivitātei un kvalitātei, kā arī meža nozares un valsts tautsaimniecības attīstībai nākotnē.
Ar investīcijām meža vērtības celšanā šis pasākums prioritātes mērėa līmenī veicinās ilgtspējīgu
lauku attīstību.
Lauksaimnieciskās ražošanas pārorientācijas rezultātā pakāpeniski pieaug lauksaimniecībā
neizmantoto zemju platības, aizĦemot 21.2%, bet piesārĦoti ar nezālēm un aizauguši ar
krūmājiem ir attiecīgi 7.6 un 2.1 procenti no lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopplatības.
Šāda tendence degradē zemes kā ražošanas līdzekĜa potenciālu un kopējo lauku ainavu. Viens no
racionālākiem risinājumiem šī procesa apturēšanai būtu meža ieaudzēšana šajās zemēs, kā arī
dabiski ieaugušo mežaudžu kopšana.
Mērėa grupa
Šī pasākuma mērėa grupa ir zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji lauku teritorijās.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Šis pasākums ir saistīts ar šādiem pasākumiem 4.prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības
veicināšana” ietvaros:
-

4.4. pasākuma “Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana” zemes
ielabošanas aktivitāti, kas papildina atbalstu meliorācijas sistēmu būvniecībai un
rekonstrukcijai viena meža īpašuma ietvaros, nodrošinot atbalstu valsts un koplietošanas
nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecībai. Šis pasākums uzlabo mežu augšanas
apstākĜus;

-

pasākumu 4.7. “Apmācības” un 4.4. pasākuma “Lauku teritoriju pārveidošanās un
attīstības veicināšana” ietvaros paredzēto lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību
paplašināšanās pakalpojumu dienestu izveidošanas aktivitāti, kas nodrošina zemes un
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meža īpašniekus un citas personas ar nepieciešamajām
apsaimniekošanā, meža ieaudzēšanā un tirgus ekonomikā.

zināšanām

mežu

Papildinātība ar citām VPD prioritātēm: prioritātes “UzĦēmējdarbības un inovāciju veicināšana”
pasākumu ietvaros paredzētais atbalsts uzĦēmumu konkurētspējas palielināšanai papildina jaunu
mežsaimniecības produktu attīstīšanu un mežsaimniecības produktu tirgus veicināšanu, kā arī
iespējas meža īpašniekiem lauku teritorijās palielināt savus ienākumus.
Atbalstāmās aktivitātes
4.5.1. Lauksaimniecībā neizmantojamo zemju platību (t.i., zemes, kas neatbilst Regulas
Nr.1257/1999 31.panta nosacījumiem) apmežošana. Atbalsts ir paredzēts meža ieaudzēšanai
lauksaimniecībā neizmantotajās zemēs un krūmāju zemēs (izĦemot meža zemes) stādīto un
dabiski ieaugušo mežaudžu kopšanai un aizsardzībai saskaĦā ar meža ieaudzēšanas plānu diviem
gadiem, lai nodrošinātu mežaudzes izveidošanos (tas tomēr neattiecas uz tradicionālu meža
apsaimniekošanu). Šīs aktivitātes ietvaros tiks līdzfinansētas stādīšanas izmaksas.
4.5.2. Ieguldījumi mežos ar mērėi uzlabot to ekonomisko, ekoloăisko vai sociālo vērtību.
Atbalsts ir paredzēts privāto meža īpašumu infrastruktūras uzlabošanai - meža pievadceĜu
būvniecība un rekonstrukcija. Šīs aktivitātes ietvaros tiek sniegts atbalsts nekustamā īpašuma
būvniecībai, rekonstrukcijai un renovācijai, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām.
4.5.3. Mežu īpašnieku apvienību izveidošana51. Aktivitātes ietvaros paredzēts segt biroja
aprīkojuma iegādes un biroja telpu remonta izmaksas, ja nepieciešams, tomēr neietverot
tehniskās apkopes vai nomaiĦas izmaksas.
4.5.4. Ieguldījumi mežizstrādes, koksnes pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un
racionalizācijā. Atbalsts ir paredzēts mežistrādes tehnikas, koksnes pirmapstrādes mašīnu un citu
agregātu, mehānismu un instrumentu iegādei.
Aktivitātes ietvaros paredzēts atbalsts jaunu ražošanas pamatlīdzekĜu (tehnikas un aprīkojuma,
t.sk. datoru programmatūras) iegādei.
4.5.5. Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto
postījumu vietās, attiecīgu profilaktisko pasākumu ieviešana. Atbalsts paredzēts meža
atjaunošanai saskaĦā ar meža atjaunošanas plānu ugunsgrēku un 2005.gada 8.-9.janvāra vētras
radīto postījumu vietās, uguns novērošanas torĦu būvniecībai un rekonstrukcijai, ugunsdzēšanas
tehnikas, iekārtu, inventāra un sakaru sistēmu iegādei.
4.5.6. Atbalsts mazvērtīgu mežaudžu52 vai koku sugu nomaiĦai, lai paaugstinātu bioloăisko
daudzveidību un ekoloăisko vērtību. Atbalsts paredzēts aktivitātēm, kuras neietilpst
tradicionālajā mežkopībā saskaĦā ar ZM izstrādātu metodiku.
Visu šā pasākuma aktivitāšu gadījumā atbalstu varēs saĦemt par izmaksām, kas ir tieši saistītas
ar šī pasākuma projektu sagatavošanu un/vai īstenošanu, kas nepārsniedz 12% no projekta
attaisnotajiem izdevumiem (piem., arhitektu, inženieru, konsultantu honorāri, juristu honorāri,
tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanas izmaksas saistībā ar projekta sagatavošanu
un/vai īstenošanu, projektam nepieciešamo patentu un atĜauju saĦemšana), kā arī ar zemes
iegādi saistītajām izmaksām, kuras nepārsniedz 10% no projekta attaisnoto izdevumu
kopsummas un ir tieši saistītas ar projekta mērėiem.

51

Meža īpašnieku sabiedriska organizācija, kas darbojas saskaĦā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
Mazvērtīga mežaudze – dabiski atjaunojusies mežaudze, kas 70% un lielākā apmērā ir atjaunojusies ar vienu koku
sugu un/vai koku sugām, kas nav piemērotas attiecīgajiem meža audzēšanas apstākĜiem, vai dažādām nepiemērotām
koku sugām vai kura audzēšana ir nepiemērota dēĜ koku mežaudzē ietilpstošo koku kvalitātes, un koku vidējais
augstums šādā mežaudzē nepārsniedz 6 metrus.
52
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Ăeogrāfiskais pārklājums
Šī pasākuma projekti var tikt īstenoti lauku teritorijā (tas ir, neiekĜaujot 7 valsts pilsētas un visus
rajonu centrus). Meža īpašnieku apvienības var dibināt lauku teritorijās un rajonu centros.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Zemes īpašnieki (fiziskas, juridiskas personas un pašvaldības) un to apvienības.
Atbalsts ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešanai tiks sniegts atbildīgajām valsts
iestādēm, kā arī pašvaldībām un zemes īpašniekiem, kas apsaimnieko meža zemes platības, kuras
pārsniedz 10 000 ha.
Atbalsts tiks sniegts kopīgiem meža infrastruktūras uzlabošanas projektiem, ko īsteno privāti
uzĦēmumi, pašvaldības vai Valsts akciju sabiedrība ''Latvijas Valsts meži'', ja tie dod
ieguldījumu meža ekoloăiskās un sociālās vērtības paaugstināšanā.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Iznākuma rādītāji
Apmežota platība, ha
Uzlabotas mežaudzes, ha
Izveidoto meža īpašnieku apvienību skaits
Izveidoti, rekonstruēti meža ceĜi km

Apjoms
3 000
(pieejamais finansējums/ izmaksas uz 1ha (400 EUR))
5 000
(pieejamais finansējums/ izmaksas uz 1ha (350 EUR))
75
(paredzēto meža īpašnieku apvienību skaits (10000 EUR uz
apvienību))
40
(pieejamais finansējums/ izmaksas uz 1 km (15 000 EUR)

Ieviesta kvalitatīva un augstražīga mežistrādes,
meža augsnes sagatavošanas un koksnes
pirmapstrādes tehnika
Atjaunotas ugunsgrēku izpostītās mežu platības,
ha
Rezultatīvie rādītāji
Zemas kvalitātes mežaudzes proporcijas
samazinājums (%)
Neapstrādātu zemju proporcijas samazinājums %
Ietekmes rādītāji
Absorbēts CO2 daudzums (tonnās)

45
(projekta vidējās izmaksas 150 000 EUR)
200
(atjaunotās platības prognoze, balstoties uz izmaksu aprēėinu
420 EUR/ha)
Apjoms
10
1
Apjoms
14 000

Finansējuma piešėiršanas nosacījumi
Finansējuma lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanai saĦemšanas nosacījumi:
-

lauksaimniecībā izmantojamās
transformācijas atĜauja;

zemes

-

meža ieaudzēšanas plānu ir apstiprinājis Valsts meža dienests, kas apliecina, ka stādījums
ir piemērots vietējiem apstākĜiem, ir savietojams ar apkārtējo vidi un atbilst meža
ieaudzēšanas un mežu stādīšanas nosacījumiem;

-

izmantotais stādāmais materiāls atbilst noteikumiem par meža reproduktīvo materiālu;

-

atbalsts vienam pretendentam kopā nepārsniedz mežaudzes ierīkošanu un kopšanu 50 ha
platībā vienā gadā;

-

ieaudzētajās platībās dabīgais ieaugums pieĜaujams līdz 10% no minimālā koku skaita uz
platības vienību.
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Lai saĦemtu finansējumu aktivitātes, kas paredz ieguldījumus mežos ar mērėi uzlabot to
ekonomisko, ekoloăisko vai sociālo vērtību, ietvaros, būvdarbi, rekonstrukcija un renovācija ir
jāveic atbilstoši LR likumdošanai.
Lai saĦemtu finansējumu meža īpašnieku apvienību izveidošanai:
-

meža īpašnieku apvienībai jābūt dibinātai pēc 2004.gada 1.janvāra;

-

mežā īpašnieku apvienībai jāiesniedz tās darbības plāns (mērėis, uzdevumi, darbība,
paredzamie rezultāti utt.);

-

projektam jāapvieno ne mazāk kā piecpadsmit meža īpašnieki;

-

viens meža īpašnieku apvienības dalībnieks var būt dalībnieks tikai vienā apvienībā, kas
iesniedz projektu struktūrfonda finansējuma saĦemšanai aktivitātes 4.5.3.Meža īpašnieku
apvienību izveidošana ietvaros;

-

meža īpašnieku apvienības meža īpašums var atrasties rajonā, kurā atrodas apvienības
birojs, kā arī rajonā, kas robežojas ar rajonu, kurā atrodas apvienības birojs.

Lai saĦemtu finansējumu ieguldījumiem mežizstrādes, koksnes pirmapstrādes un tirdzniecības
uzlabošanā un racionalizācijā, ieguldījumi, kas saistīti ar meža kā izejvielas izmantošanu, jābūt
paredzētiem tikai darbībām, ko veic līdz meža produktu rūpnieciskajai apstrādei un pārstrādei.
Nosacījumi finansējumu saĦemšanai mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai
ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās, attiecīgu ugunsdrošības profilaktisko
pasākumu ieviešanai:
-

Valsts meža dienesta atzinums par ugunsgrēku un 2005.gada 8.-9.janvāra vētras radītiem
postījumiem meža īpašumā un nepieciešamību atjaunot mežu;

-

meža atjaunošanas plānu ir apstiprinājis Valsts meža dienests, kas apliecina, ka stādījumi
atbilst meža atjaunošanas noteikumiem;

-

izmantotais stādāmais materiāls atbilst noteikumiem par meža reproduktīvo materiālu.

Nosacījumi finansējumu saĦemšanai mazvērtīgo mežaudžu un koku sugu nomaiĦai, lai
paaugstinātu bioloăisko daudzveidību un ekoloăisko vērtību:
-

Valsts meža dienesta atzinums, ka pieteiktā platība ir mazvērtīga mežaudze;

-

meža uzlabošanas plānu ir apstiprinājis Valsts meža dienests;

-

izmantotais stādāmais materiāls atbilst noteikumiem par meža reproduktīvo materiālu.

Finansējums vienam pretendentam kopā nepārsniedz mežaudzes ierīkošanu un kopšanu 50 ha
platībā vienā gadā.
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Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads
/ investīciju
joma *
4.5. pasākums
2004.g.
2005.g.
2006.g.
Kods 121
Ieguldījumi
mežu īpašumos
Kods 122
Mežizstrādes,
koksnes
pirmapstrādes
un tirdzniecības
uzlabošanā un
racionalizācija
Kods 124 Meža
īpašnieku
apvienību
izveidošana
Kods 125
Mežsaimniecība
s ražošanas
potenciāla
atjaunošana
dabas katastrofu
ugunsgrēku
radīto postījumu
vietās, attiecīgu
ugunsdrošības
profilaktisko
pasākumu
ieviešana
Kods 126
Neizmantoto
lauksaimniecība
s zemju
apmežošana

Kopējais
finansējums

Kopā

12 680 311
3 271 519
4 583 285
4 825 507

9 350 763
2 408 718
3 381 234
3 560 811

25,72%***

17,44%***

25,72%***

17,44%***

5,34%***

6,50%***

19,21%***

26,04%***

24,01%***

32,58%***

Sabiedriskais līdzfinansējums
Kopienas
Latvijas sabiedriskais līdzfinansējums
līdzfinansē
Kopā
Valsts
Pašvaldību
jums
6 849 975
1 764 525
2 476 950
2 608 500

2 500 788
644 193
904 284
952 311

Privātais
līdzfinansējums**
3 329 548
862 801
1 202 051
1 264 696

Projektu finansējuma sadalījums ir saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK)
Nr.1260/1999 29.panta vispārējiem nosacījumiem, ES atbalsts nepārsniedz 75% no attaisnoto
izdevumu kopsummas.
Ja projektā paredzētas investīcijas uzĦēmējdarbībā, saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija
Regulas (EK) Nr.1260/199929.panta 4. punkta b apakšpunkta i) daĜas vispārīgajiem
nosacījumiem ES atbalsts nepārsniedz 35% no investīciju attaisnoto izdevumu kopsummas.
Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanas aktivitātē paredzēts, ka meža ieaudzēšanas
izmaksas ir 400 EUR/ha. Ieaudzēto un dabiski ieaugušo mežaudžu kopšanai un aizsardzībai
paredzēti 140 EUR gadā divus gadus, ieskaitot pieĦemšanas gadu. ELVGF līdzfinansējums
nepārsniedz 75% un nacionālais sabiedriskais līdzfinansējums nepārsniedz 25% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām.

* Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
**
Sniegtā informācija par programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt saistoša,
sastādot maksājuma pieprasījumus.
***
Kopējo izmaksu un kopējo sabiedriskā finansējuma izmaksu likmes ir atšėirīgas sakarā ar atšėirībām
līdzfinansējuma likmēs.
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Ieguldījumi mežos ar mērėi uzlabot to ekonomisko, ekoloăisko vai sociālo vērtību –
sabiedriskais finansējums nepārsniedz 50% no attaisnoto izmaksu kopsummas. ELVGF
līdzfinansējums nepārsniedz 35%, un nacionālais sabiedriskais līdzfinansējums nepārsniedz 15%
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmo izdevumu maksimālā summa
nepārsniedz 200 000 EUR.
Meža īpašnieku apvienību izveidošana – sabiedriskais finansējums nepārsniedz 90% no
attaisnoto izmaksu kopsummas. ELVGF līdzfinansējums nepārsniedz 75%, nacionālais
sabiedriskais līdzfinansējums nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Apvienības izveidošanas izmaksu maksimālā summa nepārsniedz 10 000 EUR.
Ieguldījumi mežizstrādes, koksnes pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un racionalizācijā sabiedriskais finansējums nepārsniedz 50% no attaisnoto izmaksu kopsummas. ELVGF
līdzfinansējums nepārsniedz 35%, nacionālais sabiedriskais līdzfinansējums nepārsniedz 15% no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmo izdevumu maksimālā summa
nepārsniedz 50 000 EUR.
Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku radīto postījumu vietās un
attiecīgu ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana. Meža atjaunošanas izmaksas ir 420
EUR/ha. ELVGF līdzfinansējums nepārsniedz75%, nacionālais sabiedriskais līdzfinansējums
nepārsniedz 25% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām..
Ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešanas pasākumiem ES finansējums nepārsniedz
75%, nacionālais sabiedriskais līdzfinansējums nepārsniedz 25% no attaisnoto izmaksu
kopsummas. Attaisnoto izdevumu maksimālā summa nepārsniedz 100 000 EUR.
Atbalsts mazvērtīgo mežaudžu un koku sugu nomaiĦai, lai paaugstinātu bioloăisko daudzveidību
un ekoloăisko vērtību – mežaudžu uzlabošanas izmaksas 350 EUR/ha. ELVGF līdzfinansējums
nepārsniedz 75%, nacionālais sabiedriskais līdzfinansējums nepārsniedz 25% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

Visi

1.līmeĦa
Ieviešanas veids starpniekinstitūcija
Atklāts projektu
konkurss

ZM
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2.līmeĦa
Granta
Struktūrfonda
starpniekfinansējuma
finansējuma saĦēmējs
institūcija
saĦēmējs
Meža īpašnieki (fiziskas
personas, juridiskas
LAD
personas un vietējās
Neattiecas
pašvaldības) un to
apvienības
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4.6. pasākums: Vietējo rīcību attīstība (iniciatīvas “LEADER+” veida pasākums)
Pasākuma pamatojums un apraksts
Pasākuma juridiskais pamats ir Padomes 1999.gada 17.maija Regulas (EK) Nr.1257/1999 IX (a)
sadaĜa (jaunais 33.pants); Komisijas 2000. gada 14. aprīĜa PaziĦojums (2000/C139/05).
Investīciju jomas: 1305.1; 1305.2; 1305.3; 1305.4; 1305.5; 1305.6 un 1305.7.
Ekonomikas pārejas periods kopā ar pievienošanās procesu Eiropas Savienībai ir izraisījis dziĜas
un ilgstošas pārmaiĦas Latvijas lauku dzīvē. Tā kā daudzas mazās naturālās saimniecības
neveicina pietiekamu sektora produktivitāti, laukos ir maz nodarbinātības iespēju. Aktīvi lauku
cilvēku sadarbība kopēju problēmu risināšanā nav pietiekami attīstīta, tādēĜ tiek kavēta attīstības
modeĜa izveidošanās vietējā līmenī. Ja kopienas „nīkuĜo” un grimst apātijā, ja valda izmisums,
neuzticēšanās un nedrošība, ilgtspējīga attīstība nav iespējama, jaunrade un iniciatīva tiks
apspiesta. Šis atbalsta pasākums nodrošina pieeju, kas tiek koncentrēta uz vietējā līmeĦa
kapacitātes palielināšanu un ir orientēts uz vietējā līmeĦa un visas kopienas attīstību, kā arī
sociālās atstumtības mazināšanu lauku apvidos. Latgales reăionā jau šobrīd veiksmīgi strādā
dažas vietējās rīcības grupas, kuras spēj gan veicināt vietējā līmeĦa un kopienas attīstību, gan
realizēt efektīvu administrāciju. Šī pieredze ir pamats citām vietējās rīcības grupām veiksmīgai
LEADER+ veida stratēăijas realizācijai. Šis pasākums pamatā sniegs atbalstu aktivitātēm, kuras
virzītas uz nepieciešamo prasmju iegūšanu, lai sagatavotu lauku kopienas vietējo lauku attīstības
stratēăiju izstrādei un realizācijai. Atbalsts tiks piešėirts vietējo rīcības grupu sagatavotām
integrētām lauku attīstības izmēăinājumu stratēăijām. Zemkopības ministrija apzinās, ka šai
jaunajai pieejai ir izšėiroša nozīme lauku attīstībā un kapacitātes palielināšanā, lai tiktu uzsākti
mērėtiecīgi pasākumi dažu vislielāko problēmu risināšanai laukos.
Daudzu iemeslu dēĜ prasmju apgūšanas sekmīgā nodrošināšanā svarīga un nepieciešama
sastāvdaĜa ir Leader atbalsta grupas izveide. Lai to panāktu, ieinteresētai un pieredzējušai
organizācijai šāda veida attīstībā būs jāiegulda lielas pūles un uzmanība. TādēĜ tā vietā, lai
ministrija censtos vadīt šo procesu tiešā veidā, tiek paredzēts deleăēt šo uzdevumu
organizācijām, kurām ir atbilstoša kompetence un pieredze. Atbilstoši izveidojušās vietējās
rīcības grupas var piedalīties dažādu teritoriju un starptautiskos sadarbības pasākumos.
Pasākums prioritātes mērėa līmenī veicinās ilgtspējīgu attīstību vietējā līmenī lauku apvidos,
palielinot vietējo iedzīvotāju un institūciju kapacitāti (prasmes un iemaĦas), lai izveidotu
LEADER+ pieeju, rastu jaunus un labākus veidus, kā atrisināt ieilgušas un grūti atrisināmas
problēmas un izmantot iespējas, izdarīt secinājumus par nākotnes lauku attīstības turpmākās
politikas virzieniem un gūt labāku priekšstatu par pieeju “no apakšas uz augšu”.
Mērėa grupa
Šī pasākuma mērėa grupa ir lauku teritoriju iedzīvotāji.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Šis pasākums ir saistīts ar lielāko daĜu pārējo VPD pasākumu, jo nepieciešamības, un atbilstības
gadījumos kopienas un Vietējās rīcības grupas izmantos atbalsta iespējas citu vienotā
programmdokumenta pasākumu ietvaros.
Atbalstāmās aktivitātes
ĥemot vērā lauku attīstības vietējo stratēăiju ieviešanas izmēăinājuma raksturu šī LEADER+
veida pasākuma ieviešana šajā programmā koncentrēsies uz 33.f. panta pirmās daĜas („prasmju
iegūšana”) ieviešanu. Aktivitātēm, uz kurām attiecas 33.f. panta otrā daĜa („Integrētu teritoriālu
lauku attīstības stratēăiju pieĦemšana”), tiek paredzēts tikai ierobežots atbalsts.
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Dažādie atbalsta veidi ir uzskaitīti zemāk.
4.6.1. Prasmju iegūšana. Prasmju iegūšana ir paredzēta, lai sagatavotu lauku kopienas vietējo
lauku attīstības stratēăiju izstrādei un realizācijai. Dažās teritorijās kapacitātes un pieredzes
līmeĦi LEADER+ veida pieejas izveidē atšėiras. Tur, kur atbilstošās teritorijās tiks novērota
tendence ātrāk virzīties uz partnerības pieeju, kas ir LEADER+ veida aktivitāšu princips, atbalsts
tiks diferencēts atbilstoši šīm atšėirībām (atbalsts būs lielāks un intensīvāks). Šī veida atbalsts
būs pieejams visā valstī saskaĦā ar vietējo rīcības grupu atbilstības kritērijiem uz vienu teritoriju
un koncentrēts noteiktos apvidos. Atbalsts tiks nodrošināts šādām pakārtotām aktivitātēm
(nosauktas loăiskas attīstības secībā):
-

iedzīvotāju informēšana un izglītošana, lai veicinātu aktīvu līdzdalību attīstības procesā

-

reprezentatīvu vietējās rīcības grupu izveide, ieskaitot kopienu līderu, vietējās rīcības
grupu biedru un konsultantu kapacitātes palielināšanu;

-

tehniskais atbalsts vietējās teritorijas izpētei un izvērtējumam, ievērojot iedzīvotāju
izteiktās vēlmes;

-

integrētu attīstības stratēăiju izstrāde,
izmēăinājuma stratēăiju sagatavošanu;

-

finansēšanas izpētes un atbalsta saĦemšanas pieteikumu sagatavošana, konsultācijas un
rekomendācijas par lauku attīstības tālāko nodrošināšanu „no apakšas uz augšu”;

-

metodoloăisko materiālu sagatavošana un izplatīšana, ieskaitot cita veida administratīvo
sagatavošanos LEADER+ veida pasākumam un pieredzes apmaiĦu valsts mērogā;

-

integrētās attīstības stratēăijas izvērtēšana, kā arī uzraudzības un novērtēšanas kārtības
izveide.

ieskaitot

teritoriāli

integrētu

attīstības

Tiek paredzēts deleăēt šo prasmju nodrošināšanu organizācijām, kam ir attiecīgā kompetence un
pieredze. Tiks sagatavots darba uzdevums un vienu mēnesi pēc VPD apstiprināšanas izsludināts
konkurss.
4.6.2. Integrētās lauku attīstības izmēăinājuma stratēăijas. Atbalsts tiks sniegts šādām darbībām:
-

vietējo rīcības grupu saskaĦā ar augšminētā Komisijas PaziĦojuma 12. un 14. punkta
principiem (skat. jo īpaši ar attiecīgajām jomām saistītos kritērijus (14.1) un attīstības
stratēăiju (14.2)) izstrādāto integrēto teritoriālās lauku attīstības izmēăinājuma stratēăiju
ieviešanai, proti, pieteikumu sagatavošana, mazo uzĦēmumu izveidošana un atbalsts,
vietējās rīcības grupu biedru mācības u.tml.;

-

līdzdalība teritoriālajos un starptautiskajos sadarbības pasākumos saskaĦā ar Komisijas
PaziĦojuma 15. un 18. punkta principiem, proti, vietējās rīcības grupu sadarbības
pasākumi un stratēăiju ieviešanas uzraudzība. Netiks atbalstīta vienkārša pieredzes
apmaiĦa.

Ar stratēăiju palīdzību vietējās rīcības grupām ir jāveicina vienlīdzība dažādu dalībnieku starpā
gan ekonomiskajā, gan sociālajā ziĦā. Pasākuma ietvaros tiek ievērota arī vīriešu, sieviešu un
jaunatnes līdztiesīga līdzdalība.
Ăeogrāfiskais pārklājums
Šī pasākuma projekti var tikt īstenoti visā valsts teritorijā.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Vietējās rīcības grupas un Latvijas Republikas Zemkopības ministrija.
2004. – 2006. gada plānošanas periodā līdz 2004. gada augustam (vai arī 6 mēnešu laikā pēc
pasākuma apstiprināšanas) tiks atlasītas 5 vietējās rīcības no grupas no vismaz 3 plānošanas
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reăioniem (6 mēnešu laikā pēc pasākuma apstiprināšanas), kas būs atbilstošas izvirzītajiem
kritērijiem.
Visiem pieteikumiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem (iesniegumi, kas neatbildīs visiem šiem
kritērijiem, netiks vērtēti tālāk):
-

vietējās rīcības grupai ir jāizveido vai jāizraugās esošu juridisku personu (atlases brīdī ir
jābūt izveidotai vai plānotai juridiskajai personai), kura pārvaldīs sabiedriskos fondus un
kura būs atbildīga par atbilstošu vietējās rīcības grupas darbību.;

-

lēmumu pieĦemšanas līmenī (valdē) ir reprezentatīva vietējās rīcības grupa, kurā vismaz
50% no iesaistītajiem partneriem ir ekonomiskie un sociālie partneri, un asociācijas;

-

teritorija aptver lauku apvidu, kurā iedzīvotāju skaits ir no 10 000 līdz 65 000, ieskaitot
mazās pilsētas ar iedzīvotāju skaitu līdz 5 000. Iedzīvotāji no pilsētām ar iedzīvotāju
skaitu robežās no 5 000 līdz 15 000 nepārsniedz 49% no vietējās rīcības grupas;

-

teritorija ir ekonomiski, sociāli un fiziski (ăeogrāfiski) viendabīga;

-

viena teritorija nedrīkst iekĜauties vairāk kā vienā vietējās rīcības grupā;

-

integrētā stratēăija ir izstrādāta vienā no turpmāk nosauktajām tēmām vai arī vairākām
tēmām ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta stratēăijas saskaĦotība;

-

stratēăija un tajā paredzētās aktivitātes nedrīkst saĦemt vienlaicīgi citu vienotā
programmdokumenta, Lauku attīstības plāna vai citu Kopējās lauksaimniecības politikas
(ELVGF garantiju daĜas) pasākumu ietvaros paredzēto finansējumu.

Visi atbilstošie pieteikumi tiks izvērtēti „atklātas atlases procedūrā” saskaĦā ar Komisijas 2000.
gada 14. aprīĜa PaziĦojuma (2000/C139/05) 12. un 13. punktu, atlasi veicot pēc šādiem
kritērijiem (izmantojot vērtēšanas skalu, sarindojot pieteikumus dilstošā secībā pēc iegūto punktu
skaita, maks.100):
Vietējās rīcības grupas [50 punkti]
Iesaistīto partneru raksturojums un gatavība sekmīgas attīstības nodrošināšanai (t.sk.
nodrošinot vienādas iespējas vīriešiem, sievietēm un jaunatnei, dažādo dalībnieku
pārstāvību un viĦu līdztiesību u.tml.)
Iesaistīto partneru raksturojums un gatavība sadarbības veidošanai (saskaĦā ar 2.
aktivitāti)
Iesaistīto partneru ilgtspējīgas sadarbības raksturojums
Administratīvās spējas un pieredze pārvaldīt sabiedrisko finansējumu
Pieredze LEADER+ veida darbību vadīšanā

10
10
10
10
10

Stratēăijas [50 punkti]
Stratēăijas kvalitāte un praktiskums
Stratēăijas papildinātība ar nacionālajiem un reăionālajiem u.c. plānošanas dokumentiem
Stratēăijas ilgtspējīgums un ekonomiskā dzīvotspēja
Finanšu plāna kvalitāte un izpildāmība
Stratēăijas paredzamā ietekme uz darba vietu saglabāšanu un radīšanu
Stratēăijas paredzamā ietekme uz sociāli atstumtajām sabiedrības grupām

10
6
10
8
8
8

Atbalstu saĦems šādas attīstības tēmas:
-

jaunu profesionālo sasniegumu un tehnoloăiju izmantošana, lai paaugstinātu lauku
apvidu piedāvāto produktu un pakalpojumu konkurētspēju;

-

dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos;

-

vērtības pievienošana vietējiem produktiem (precēm un pakalpojumiem), jo īpaši ar
kopīgu pasākumu organizēšanas palīdzību, veicinot tirgus pieejamību maza apjoma
ražošanas uzĦēmumu produkcijai;
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-

iespējami labāka dabas un/vai kultūras resursu izmantošana, ieskaitot vērtības
palielināšanu Kopienas interešu teritorijām, kuras uzskaitītas “NATURA 2000”.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji

Iznākuma rādītāji
Atbalstītais vietējo rīcības grupu skaits
Rezultatīvie rādītāji
Cilvēku, kas saistīti ar kopienas aktivitāti, skaita
palielinājums

Apjoms
5 (plānotais skaits)
Apjoms
5%

Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads/
investīciju joma ∗

Kopējais
finansējums

Kopā

4.6. pasākums

3 044 435

3 044 435

Sabiedriskais līdzfinansējums*
Kopienas
Latvijas sabiedriskais
līdzfinansē
līdzfinansējums
jums
Kopā
Valsts Pašvaldību
2 283 325

761 110

2004.g.

784 234

784 234

588 175

196 059

2005.g.

1 100 867

1 100 867

825 650

275 217

2006.g.
Kods 13 Pielāgošanās
un lauku teritoriju
attīstības veicināšana

1 159 334

1 159 334

869 500

Privātais
līdzfinansējums
**

289 834

100.00%

Projektu finansējuma sadalījums ir saskaĦā ar Regulas (EK) Nr.1260/1999 29.panta 1.punkta
vispārējiem nosacījumiem, ES atbalsts sastāda 75% no attaisnoto izdevumu kopsummas.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Prioritāte,
pasākums,
apakšaktivitāte
Visi

1.līmeĦa
Ieviešanas veids starpniekinstitūcija
Struktūrfonda
nacionālā
ZM
programma

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

Struktūrfonda
finansējuma saĦēmējs

Granta finansējuma
saĦēmējs

LAD

ZM

Neattiecas

∗

* Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus
**

Sniegtā informācija par programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt saistoša,
sastādot maksājuma pieprasījumus.
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4.7. pasākums: Apmācības
Pasākuma pamatojums un apraksts
Pasākuma juridiskais pamats ir III daĜa (Padomes 1999.gada 17.maija Regulas (EK)
Nr.1257/1999 9.pants; Komisijas 2002.gada 26.februāra Regulas (EK) Nr.445/2002, kas grozīta
ar Komisijas 2003.gada 4.jūnija Regulu (EK) Nr.963/2003, 6.pants un tās II pielikuma 9.punkts).
Investīciju jomas: 113, 128.
Sociālā spriedze, kas radusies lauksaimniecības sektora pārstrukturēšanās rezultātā, neizbēgami
novedīs pie tālākas lauksaimniecībā strādājošo skaita samazināšanās. Tālākas sekas varētu
izraisīt arī zemnieku, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā iesaistīto personu
nepietiekamais izglītības līmenis, nespēja pieĦemt lēmumus mainīgajā sociālekonomiskajā
situācijā, nespēja atrast alternatīvus ienākumu avotus, zaudējot ienākumus no lauksaimniecības
un ar to saistītajām nozarēm.
Profesionālās apmācības atbalsts saskaĦā ar ES memorandu par mūžizglītību sekmēs
lauksaimnieku, mežsaimnieku un citu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā un to pārveidē
iesaistīto personu profesionālo prasmju un zināšanu pilnveidošanu.
Šī pasākuma mērėis ir paaugstināt iemaĦas un zināšanas lauksaimniekiem un citām personām,
kas ir saistītas ar lauksaimniecības aktivitātēm, saskaĦā ar ES memorandu par mūžizglītību, kā
arī sagatavot meža īpašniekus un citas ar mežsaimniecību saistītas personas tādas meža
apsaimniekošanas prakses piemērošanai, kuras mērėis ir stiprināt meža ekonomiskās,
ekoloăiskās un sociālās funkcijas.
Lai pārvarētu iepriekš minētās problēmas lauku teritorijās, lauku iedzīvotājiem ir jāpiedāvā
apmācību pakalpojumi. Turklāt šie pakalpojumi jāpiedāvā pēc iespējas tuvāk izglītojamo dzīves
un darba vietai.
Mērėa grupa
Šī pasākuma mērėa grupa ir lauksaimnieki un pārējie lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un to
pārveidē iesaistītās personas.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Šis pasākums papildina visus pārējos 4.prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības
veicināšana” pasākumus, ciktāl tie ir tieši saistīti ar lauksaimniecības un mežsaimniecības
aktivitātēm.
3.prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana” pasākumi neattiecas uz
aktivitātēm, kas ir tieši saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību, jo tās ir atbalstītas 4.
prioritātes ietvaros.
Atbalstāmās aktivitātes
4.7.1. Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo
lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto personu profesionālās
iemaĦas un kompetenci. Apakšpasākumā paredzēts sniegt izglītības pakalpojumus saskaĦā
Zemkopības ministrijas izstrādātu darba uzdevumu.
Jo īpaši izglītība ir paredzēta, lai
-

sagatavotu lauksaimniekus kvalitatīvai ražošanas pārorientācijai, tādas ražošanas prakses
piemērošanai, kas ir savietojama ar ainavas saglabāšanu un nostiprināšanu, apkārtējās
vides aizsardzību, higiēnas standartiem un dzīvnieku labturību, un tādu iemaĦu apguvei,
kas nepieciešamas ekonomiski dzīvotspējīgas saimniecības vadīšanai;
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-

sagatavotu mežu īpašniekus un citas mežsaimniecībā iesaistītās personas tādas mežu
apsaimniekošanas prakses piemērošanai, kuras mērėis ir uzlabot mežu ekonomiskās,
ekoloăiskās un sociālās funkcijas.

Atbalsts neattiecas uz teorētiskiem vai praktiskiem mācību kursiem, kas ir daĜa no vidējā vai
augstākā līmeĦa lauksaimniecības vai mežkopības izglītības parastajām programmām vai
sistēmām.
Atbalsts apmācībām tiks sniegts saskaĦā ar Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regulu (EK)
Nr.68/2001.
Ăeogrāfiskais pārklājums
Šī pasākuma projekti var tikt īstenoti visā Latvijas teritorijā.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Iznākuma rādītāji
Apmācības pasākumos piedalījušos personu skaits
Apmācības pakalpojumu cilvēkstundu skaits
Rezultatīvie rādītāji
Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā nodarbināto
apmācīto personu īpatsvara palielināšanās

Apjoms
8 500
(pieejamais finansējums/ paredzētās izmaksas uz vienu
apmācāmu (100 EUR))
500 000
Apjoms
5%

Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads
/ investīciju
joma *
4.7. pasākums
2004.g.
2005.g.
2006.g.
Kods 113
Arodapmācība
lauksaimniecībā
Kods 128
Arodapmācība
mežsaimniecībā

Kopējais
finansējums

Kopā

2 435 548
627 387
880 694
927 467

2 435 548
627 387
880 694
927 467

Sabiedriskais līdzfinansējums
Kopienas
Latvijas sabiedriskais līdzfinansējums
līdzfinansē
Kopā
Valsts
Pašvaldību
jums
1 826 660
608 888
470 540
156 847
660 520
220 174
695 600
231 867

Privātais
līdzfinansēju
ms**

75,00%

25,00%

Projektu finansējuma sadalījums ir saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK)
Nr.1260/1999 29.panta 1.punktu; ES atbalsts sastāda 75% no attaisnoto izdevumu kopsummas.

* Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
**
Sniegtā informācija par programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt saistoša,
sastādot maksājuma pieprasījumus.
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Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
1.līmeĦa
Prioritāte, pasākums,
Ieviešanas veids starpniekapakšpasākums
institūcija
Struktūrfonda
Visi
ZM
nacionālā
programma

2.līmeĦa
Struktūrfonda
Granta finansējuma
starpniekfinansējuma saĦēmējs
saĦēmējs
institūcija
LAD
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ZM

Neattiecas
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4.8. pasākums: Zvejas intensitātes sabalansēšana
Pasākuma pamatojums un apraksts
Zivju krājumu sliktais stāvoklis Baltijas jūrā un zemās nozvejas kvotas, uz ko attiecas šis
pasākums, VPD ir norādītas kā galvenās vājās puses.
SaskaĦā ar Padomes 1999. gada 17.decembra Regulas Nr. 2792/1999 7.pantu dalībvalstīm ir
jāveic pasākumi, kas sabalansē zvejas flotes kapacitāti un pieejamos zivju resursus. Viena no
galvenajām ES prioritātēm ir atbalstīt šo nozari, lai rastu videi draudzīgu, ilgtspējīgu un
ekonomiski stabilu līdzsvaru, kas Ĝautu zvejniecības uzĦēmumiem gūt ieĦēmumus no zvejas, tai
pašā laikā negatīvi neietekmējot zivju krājumu stāvokli. Šajā pasākumā paredzēta zvejas flotes
kopējās jaudas samazināšana, jo ik gadus Baltijas jūrā samazinās nozvejas kvotas, īpaši mencām,
reĦăēm un brētliĦām, kas ir vienas no nedaudzajām zivju sugām, kuras zvejo Latvijas zvejnieki.
TādēĜ programmēšanas periodā tiks atbalstīti tikai tie zvejas kuăi, kuri zvejo Baltijas jūrā un
Rīgas jūras līcī.
Pasākums paredz tādas aktivitātes kā zvejas kuău nodošana sadalīšanai vai pastāvīgai
izmantošanai bezpeĜĦas mērėiem ārpus zvejniecības.
Mērėa grupas
Pasākums ir paredzēts šādām galvenajām mērėa grupām – zvejas kuău īpašniekiem un
zvejniekiem, kuri zvejo Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Šis pasākums ir saistīts ar 3.prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”
3.1.pasākumu „Nodarbinātības veicināšana”, kas tiks finansēts no Eiropas Sociālā fonda,
nodrošinot apmācību vai pārkvalifikācijas iespējas zvejniekiem, kurus ietekmējis šis pasākums.
Šis pasākums ir saistīts ar 4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.11.pasākumu „Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas
pagaidu pārtraukšanas gadījumos, jaunu noieta tirgu veicināšana un atbalsts ražotāju
organizācijām”, kas sadalīšanai un izmantošanai citiem mērėiem nodoto zvejas kuău apkalpes
locekĜiem (zvejniekiem) paredz iespēju saĦemt kompensācijas.
Atbalstāmās aktivitātes
4.8.1. Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī zvejojošo zvejas kuău nodošana sadalīšanai, t.sk.
sagriešana metāllūžĦos, sadalīšana gabalos).
4.8.2. Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī zvejojošo zvejas kuău nodošana pastāvīgai izmantošanai
bezpeĜĦas mērėiem ārpus zvejniecības, piemēram, izglītojošiem, zinātniskiem, zvejas kontroles
un muzeju izveides mērėiem.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Zvejas kuău īpašnieki, kuru kuăi zvejo Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī53 un ir reăistrēti Latvijas
Kuău reăistrā un iekĜauti Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes zvejas kuău
sarakstā.
Zvejas kuăim katrā no diviem pilniem kalendārajm gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas ir
jābūt zvejojušam vismaz 75 dienas vai arī vismaz 80% no noteiktajām zvejas dienām54 gadījumā,
ja kuăim ir noteikts zvejas dienu skaita ierobežojums.

53

Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji nedrīkst būt tāljūrā zvejojošo zvejas kuău īpašnieki
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Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Iznākuma rādītāji

Apjoms
25 (pasākuma budžets/ projekta sagaidāmās vidējās
izmaksas (343 600 EUR) – izmantošanai citiem
mērėiem nodoto kuău skaits )
2 (pasākuma budžets/ projekta sagaidāmās vidējās
izmaksas (343 600 EUR) –sadalīšanai nodoto kuău
skaits)
Apjoms
GT – 2 000 (norakstāmo kuău skaits x norakstāmo kuău
vidējā tilpība (74 GT))
kW – 4 500 (norakstāmo kuău skaits x norakstāmo kuău
vidējā jauda (165 kW))
Apjoms

Sagriezto zvejniecības kuău skaits

Pārveidoto zvejniecības kuău skaits
Rezultatīvie rādītāji
Sagriezto un norakstīto zvejas kuău bruto tonnāžas
samazinājums
Sagriezto un norakstīto zvejas kuău jaudas
samazinājums
Ietekmes rādītāji
Nozvejas apjoma pieaugums uz kuăi 2006.g.
salīdzinājumā ar 2003.g. (%)

17

Finanšu plāns (EUR)
Sabiedriskais līdzfinansējums
Latvijas sabiedriskais
Kopienas
līdzfinansējums
līdzfinansējums
Kopā
Valsts
Pašvaldību

Pasākums/gads
/ investīciju
joma ∗

Kopējais
finansējums

Kopā

4.8. pasākums

14 531 089

14 531 089

2004

3 941 453

3 941 453

3 153 162

788 291

2005

5 699 514

5 699 514

4 559 611

1 139 903

2006
141
Zvejas
intensitātes
sabalansēšana

4 890 122

4 890 122

3 912 097

978 025

11 624 870

Privātais
līdzfinansē
jums* *

2 906 219

100.00%

Valsts atbalsta shēmas attiecībā uz ZVFI finansētajām aktivitātēm regulē Padomes 1999.gada
21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999 un Padomes 1999. gada 17.decembra Regulas Nr.
2792/1999, kuru groza ar Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr.2369/2002,
19.panta 2.punkts.
Finansējuma saĦemšanas nosacījumi
Zvejas kuăim ir jābūt vismaz 20 gadus vecam (atbilstoši būves gadam).
Zvejas kuăa bruto tilpībai ir jābūt 10 GT un lielākai.
Zvejas kuăi var tikt sadalīti (t.sk. sagriezti metāllūžĦos) tikai ES dalībvalstīs, un jābūt noslēgtam
līgumam
ar
komercsabiedrību,
kas
veiks
zvejas
kuăa
sadalīšanu,
vai
komercsabiedrību/institūciju, kurai tiks nodots kuăis izmantošanai bezpeĜĦas mērėiem ārpus
zvejniecības.
54

Ja zvejas dienu limits piešėirts zvejniecības uzĦēmējsabiedrībai, kurai pieder vairāki kuăi, tad norakstāmā kuăa zvejas dienu limits (Dk) tiek

aprēėināts atbilstoši tā jaudai pēc šādas formulas:

Dv =

Du × Cv
Cu

, kur

Du – piešėirto zvejas dienu skaits,
Cv – sadalīšanai nododamā kuăa jauda (kW),

Cu – uzĦēmuma īspašumā esošo kuău kopējā jauda (kW)
∗

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
* *
Sniegtā informācija par programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt saistoša,
sastādot maksājuma pieprasījumus.
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Zvejas kuăi, kuri izĦemti no zvejas kuău reăistra, izmantojot sabiedrisko finansējumu, nevar tikt
aizstāti ar citu zvejas kuăi.
Norakstītajiem zvejas kuăiem tiek anulēta zvejas licence.
Līgums par zvejas tiesību iznomāšanu jālauž, ja struktūrfonda finansējuma saĦēmējam pieder
tikai viens kuăis.
Finansējuma apjoms
Šī pasākuma ietvaros paredzētais finansējums šajā programmēšanas periodā atsevišėam zvejas
kuăa īpašniekam var tikt sniegts tikai vienu reizi un tikai par vienu zvejas kuăi.
No kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem ZVFI finansējums veido 80 %, finansējums no
valsts budžeta līdzekĜiem – 20 %.
Finansējuma apjomu tabula
Zvejas kuău kategorija atbilstoši bruto tilpībai (GT)

Eiro

[10; 25)

5 000/GT + 62 000

[25; 100)

4 200/GT + 82 000

[100; 300)

2 700/GT + 232 000

[300; 500)

2 200/GT + 382 000

500 un vairāk

1 200/GT + 882 000

20 līdz 29 gadus veciem zvejas kuăiem tabulā norādītie finansējuma apjomi tiek samazināti par
1,5% par katru gadu virs 15 gadiem.
Ja kuăis ir 30 gadus vecs un vecāks, tad tabulā norādītie atbalsta apjomi tiek samazināti par
22,5%.
Atbalsta apjoms par zvejas kuău izĦemšanu no saraksta tiks samazināts:
-

par daĜu no iepriekš saĦemtā atbalsta (no ZVFI) summas, zvejas kuău modernizēšanas un
aprīkojuma iegādes gadījumā; šī daĜa tiks aprēėināta pēc proporcionalitātes (pro rata
temporis) principa piecu gadu periodā pirms zvejas kuăa norakstīšanas;

-

par visu iepriekš saĦemtā atbalsta summu, kas piešėirta zvejas pagaidu pārtraukšanas
gadījumos šīs prioritātes ietvaros gadā pirms zvejas kuăa norakstīšanas.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi

Prioritāte, pasākums,
aktivitāte
Visi

1.līmeĦa 2.līmeĦa
Struktūrfonda
Ieviešanas veids starpniek- starpniekfinansējuma
institūcija institūcija
saĦēmējs
Atklāts projektu
ZM
LAD
Zvejas kuău īpašnieki
konkurss
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Granta
finansējuma
saĦēmējs
Neattiecas
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4.9. pasākums: Flotes atjaunošana un zvejas kuău modernizēšana
Pasākuma pamatojums un apraksts
Novecojušā tehniskā un drošības aprīkojuma dēĜ, kā arī Ħemot vērā faktu, ka zvejas flotes
modernizēšanai bija pieejams tikai ierobežots valsts atbalsts, zivsaimniecības sektoram būs grūti
izturēt arvien pieaugošo ES dalībvalstu konkurences spiedienu.
Latvijas zvejniecības uzĦēmumiem piederošo Baltijas jūras un Rīgas jūras līča zvejas kuău
vidējais vecums pārsniedz 26 gadus. Tāpēc pasākums paredz atbalstu zvejas flotes atjaunošanas
un modernizācijas pasākumiem. Pasākuma aktivitātes ir virzītas uz kuăošanas drošības, darba un
higiēnas apstākĜu uzlabošanu, kā arī zivju uzglabāšanai un apstrādei atbilstošu apstākĜu
nodrošināšanu uz kuăiem, kas savukārt veicinās ilgtspējīgu un atbildīgu resursu izmantošanu.
Tā kā Latvijai noteiktās nozvejas kvotas un katram zvejas kuăim noteiktie nozvejas limiti tiek
stingri kontrolēti, plānotās aktivitātes neapdraudēs ilgtspējīgu zivsaimniecības attīstību. Atbalsts
nav paredzēts kuău zvejas jaudas palielināšanai - kuău tonnāžas, to dzinēju jaudas pieaugumam
un zvejas rīku efektivitātes paaugstināšanai.
Mērėa grupas
Galvenās pasākuma mērėa grupas būs zvejas kuău īpašnieki un zvejnieki.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Šis pasākums ir saistīts ar 4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.11.pasākumu „Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas
pagaidu pārtraukšanas gadījumos, jaunu noieta tirgu veicināšana un atbalsts ražotāju
organizācijām”, kura ietvaros tiks izmaksātas kompensācijas piekrastes zvejas kuău īpašnieku
vai piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu īstenošanas gadījumos. Savukārt šis
pasākums paredz atbalstu piekrastes zvejnieku individuālo un integrēto kolektīvo projektu
īstenošanai.
Atbalstāmās aktivitātes
4.9.1. Kuăošanas drošības apstākĜu uzlabošana uz zvejas kuăiem, izĦemot kuău korpusu
renovāciju un dzinēju iegādi un uzstādīšanu.
4.9.2. Higiēnas un darba apstākĜu un zvejas produktu kvalitātes prasību nodrošināšana uz zvejas
kuăiem ar nosacījumu, ka netiek veiktas izmaiĦas zvejas kuăa uzbūvē.
4.9.3. Zvejas aktivitāšu racionalizēšana uz kuăa klāja, selektīvāku zvejas paĦēmienu un metožu
izmantošana ar nolūku samazināt piezvejas apjomu, izĦemot jaunu zvejas rīku iegādi vai esošo
zvejas rīku aizvietošanu un pilnveidošanu.
4.9.4. Jaunu zvejas kuău būvēšana atbilstoši higiēnas, kuăošanas un darba drošības prasībām.
4.9.5. Akustisko atbaidīšanas ierīču iegāde.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Latvijas Kuău reăistrā reăistrēto un Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes
zvejas kuău sarakstā vismaz 5 gadus iekĜauto zvejas kuău īpašnieki (izĦemot piekrastes zvejas
kuău īpašniekus). Nosacījums par pieciem gadiem neattiecas uz kuău novērošanas sistēmu
aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas gadījumiem un akustisko atbaidīšanas ierīču iegādi.
Latvijas Kuău reăistrā reăistrēto un Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes
zvejas kuău sarakstā iekĜauto piekrastes zvejas kuău īpašnieki.
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Piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu gadījumos – piekrastes zvejnieku grupas.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Iznākuma rādītāji

Apjoms
97 (pasākuma budžets – zvejas kuăa būves sagaidāmā
atbalsta apjoms (1 752 000 EUR)/ 1 zvejas kuăa
modernizācijas projekta vidējās izmaksas (76 500 EUR))
3 (zvejas kuăa būves sagaidāmā atbalsta apjoms) (100
GT + 25 GT x 2) (1 752 000 EUR)
Apjoms
13,5 (atbalstīto zvejas kuău skaits x 100%/ kopējais
zvejas kuău skaits (717))

Atbalstīto zvejniecības kuău skaits
Pārveidoto zvejniecības kuău skaits
Rezultatīvie rādītāji
Modernizētās zvejas flotes daĜa (%)

Finanšu plāns (EUR)
Sabiedriskais līdzfinansējums
Pasākums/gads/
investīciju joma *
4.9. pasākums
2004
2005
2006
142
Zvejas flotes
atjaunošana un
modernizēšana

Kopējais
finansējums
2 156 998
555 670
779 924
821 404

Kopā
862 800
222 268
311 970
328 562

Kopienas
līdzfinansē
jums
754 948
194 484
272 973
287 491

Latvijas sabiedriskais līdzfinansējums
Kopā

Valsts
budžeta

107 852
27 784
38 997
41 071

Pašvaldību

Privātais
līdzfinansē
jums* *
1 294 198
333 402
467 954
492 842

100.00%

Valsts atbalsta shēmas attiecībā uz ZVFI finansētajām aktivitātēm nosaka Padomes 1999.gada
21.jūnija Regula (EK) Nr.1260/1999 un Padomes 1999. gada 17.decembra Regula Nr. 2792/1999
(tās 19. panta 2. punkts), kuru groza Padomes 2002. gada 20. decembra Regula (EK) Nr.
2369/2002.
Finansējuma saĦemšanas nosacījumi
Jauna zvejas kuăa būves gadījumā, par to saĦemot atbalstu, ir jānoraksta Zemkopības ministrijas
Valsts zivsaimniecības pārvaldes zvejas kuău sarakstā iekĜauts kuăis(-i):
-

ja jaunā zvejas kuăa tilpība ir vienāda vai mazāka par 100 GT, tad norakstītā kuăa tilpībai
jābūt vismaz tādai pašai;

-

ja jaunā kuăa tilpība ir lielāka par 100 GT, tad norakstītā kuăa tilpībai jābūt vismaz 1,35
reizes lielākai.

Sabiedriskais līdzfinansējums jaunu zvejas kuău būvei var tikt piešėirts tikai tad, ja kuăa kopējā
tilpība nepārsniedz 400 GT.
Jaunu zvejas kuău būves gadījumā jābūt Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības
pārvaldes saskaĦojumam.
Zvejas kuăa tilpības palielinājums ir pieĜaujams gadījumā, ja tiek veikta 5 gadus un vecāku
zvejas kuău modernizācija virs galvenā klāja, lai uzlabotu kuăošanas, darba drošības, higiēnas,
kā arī produkcijas kvalitātes nodrošināšanas apstākĜus, ar nosacījumu, ka šāda modernizācija
nedrīkst palielināt zvejas kuăa nozvejas kapacitāti.

*

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
* *
Sniegtā informācija par programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt saistoša,
sastādot maksājuma pieprasījumus.
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Zvejas kuău modernizēšana nedrīkst radīt nekādas izmaiĦas zvejas kuăa uzbūvē.
Aprīkojuma un modernizācijas izdevumu segšanai atbalstu nevar saĦemt piecus gadus pēc zvejas
kuăa būvei paredzētā atbalsta saĦemšanas no ZVFI, izĦemot kuău novērošanas sistēmu
aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas gadījumus, kā arī akustisko atbaidīšanas ierīču iegādi
Atbalsta apjoms
No kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem ZVFI finansējums veido 35 %, finansējums
no valsts budžeta līdzekĜiem – 5 %, bet saĦēmēja ieguldījumam jābūt 60 %.
Attiecināmie izdevumi zvejas kuău modernizēšanai nedrīkst pārsniegt tabulā norādītos atbalsta
apjomus:
Zvejas kuău kategorija atbilstoši tonnāžai (GT)

Eiro

(0; 10)

11 000/GT + 2 000

[10; 25)

5 000/GT + 62 000

[25; 100)

4 200/GT + 82 000

[100; 300)

2 700/GT + 232 000

[300; 500)

2 200/GT + 382 000

500 un vairāk

1 200/GT + 882 000

Attiecināmie izdevumi sabiedriskajam finansējumam zvejas kuău būvei nedrīkst pārsniegt tabulā
norādīto atbalstu divkāršā apjomā.
Zvejas kuău būves gadījumā atbalsts var tikt piešėirts līdz 2004.gada 31.decembrim.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

Ieviešanas
veids

Visi

Atklāts projektu
konkurss

1.līmeĦa
2.līmeĦa
starpniek- starpniekinstitūcija institūcija

ZM
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LAD

Struktūrfonda
finansējuma
saĦēmējs
Zvejas kuău īpašnieki;
piekrastes zvejas kuău
īpašnieki;
piekrastes zvejnieku
grupas.

Granta
finansējuma
saĦēmējs

Neattiecas
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4.10. pasākums: Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana,
zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra
Pasākuma pamatojums un apraksts
Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana
Zivju apstrāde55 ir viens no nedaudzajiem tautsaimniecības sektoriem, kurš gandrīz pilnībā
balstās uz vietējo izejvielu izmantošanu. Tomēr pieejamo zivju sugu struktūra ir ierobežojošs
faktors, lai ražotu zivju produktus ar augstāku pievienoto vērtību.
2003.gada beigās 42 zivju apstrādes uzĦēmumi Latvijā ir sakārtoti atbilstoši ES higiēnas
prasībām un 14 no tiem ir atĜauts eksportēt zivju produkciju uz ES dalībvalstīm. Iestāšanās ES
sarunās daĜai uzĦēmumu ir piešėirts pārejas periods pārstrukturizācijas veikšanai līdz 2005. gada
1. janvārim. Kaut arī pirmsiestāšanās periodā ES speciālās pirmsiestāšanās programmas
lauksaimniecībai un lauku attīstībai (SAPARD) ietvaros bija pieejami atbalsta līdzekĜi zvejas un
akvakultūras produkcijas apstrādes un mārketinga pilnveidošanai, arī pēc iestāšanās ES ir
nepieciešams atbalsts zivsaimniecības sektoram, lai tā uzĦēmumi būtu konkurētspējīgi kopējā
tirgū.
Šis pasākums ir vērsts uz zivju apstrādes procesa modernizēšanu, higiēnas apstākĜu uzlabošanu
un jaunu tehnoloăiju ieviešanu. Tas attiecas arī uz videi draudzīgu tehnoloăiju, paškontroles un
kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu, kā arī piekrastes zvejnieku nozvejoto zivju apstrādes
organizēšanu.
Aktivitātes ietvaros ir atbalstāmi tikai tie projekti, kas virzīti uz tādas produkcijas ražošanu, kas
ir paredzēta cilvēku patēriĦam, un netiks atbalstīti projekti, kas ir saistīti ar mazumtirdzniecību
un kuru realizācija var radīt pārprodukciju tirgū.
Zvejas ostu56 aprīkojuma pilnveidošana
Latvijā zivju izkraušana notiek galvenokārt ostās, kurās ir nepieciešams pielāgot ostu
infrastruktūru zivsaimniecības vajadzībām, īpaši saistībā ar zivju izkraušanas un uzglabāšanas
apstākĜiem, lai saglabātu zivju kvalitāti. Tikai Liepājas, Ventspils, Pāvilostas un Engures ostās
zvejas kuău vajadzībām tiek nodrošināta ledus sagatavošana. Saldētavas zivju uzglabāšanai
pieejamas tikai Liepājas, Ventspils un Pāvilostas ostās. Lielākā daĜa ostu piestātĦu ir kuăošanas
drošībai neatbilstošā stāvoklī.
Šis pasākums paredz zvejas flotes darbībai nepieciešamo pakalpojumu un infrastruktūras
elementu (piemēram, ledus izgatavošanas iekārtu, saldētavu, saldētās zivju produkcijas noliktavu
un cita aprīkojuma) nodrošināšanu un pilnveidošanu ostās. Tiks atbalstīta arī zivju
izkraušanas/iekraušanas vietu un piestātĦu būvniecība un atjaunošana, zivju izsoles tirgus vietu
veidošana, kā arī piestātĦu un molu būvniecība un atjaunošana, laipu, slīpsliedĦu, vinču
izveidošana, un zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietu ierīkošana piekrastes zvejnieku
vajadzībām.
Atbalsts 4.10.pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana,
zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra” ostu aprīkojuma uzlabošanas aktivitātes ietvaros netiek
paredzēts zivju apstrādes uzĦēmumu un saldēto zivju noliktavu celtniecībai un modernizācijai
ostu teritorijās. Atbalsts šādām aktivitātēm paredzēts šī pasākuma aktivitātē „Zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde un mārketinga uzlabošana”.
Akvakultūras attīstība
55

Šī pasākuma ietvaros zivju apstrāde nozīmē visus apstrādes posmus starp izkraušanu un gala produkta stadiju –
atvēsināšanu, saldēšanu, konservēšanu, kūpināšanu, vītināšanu, termisko apstrādi, marinēšanu un sālīšanu.
56
Šī pasākuma izpratnē zvejas osta nozīmē ostu vai ostas daĜu, kura atvēlēta vai kuru izmanto galvenokārt zvejas
kuăi.
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Akvakultūras attīstība dod iespēju atjaunot tirgū visvairāk pieprasīto zivju krājumus, kā arī
izmantot iekšējos ūdeĦos pieejamos zivju krājumus. Akvakultūras attīstību sekmēs Latvijas
nepiesārĦotā daba un augošais pieprasījums pēc akvakultūras produktiem.
Pēdējos gados Latvijā ir vērojams akvakultūras uzĦēmumu skaita pieaugums, kas ir diezgan
pozitīva tendence apstākĜos, kad samazinās nozvejas kvotas un apjomi jūras zvejā. Tieši
akvakultūras sektors var sniegt papildu zivju izejvielas, tāpēc ir nepieciešams turpināt atbalstīt un
veicināt šo zivsaimniecības jomu.
Akvakultūrai ir liela nozīme arī reăionālā kontekstā, Ħemot vērā, ka akvakultūra ir kā alternatīva
nodarbošanās lauku rajonos, kur lauksaimniecībai nav liela ekonomiskā efektivitāte un citus
nodarbošanās veidus gandrīz nav iespējams atrast. Tāpat akvakultūra veicina tūrisma attīstību
lauku reăionos
Pasākuma aktivitātēs paredzēts investēt audzēšanas un inkubācijas cehu, hidrotehnisko būvju
būvniecībā un rekonstrukcijā, kā arī videi draudzīgu tehnoloăiju ieviešanā un jaunu tehnoloăisko
iekārtu iegādē. Atbalsts netiks sniegts zivju/vēžu vaislinieku un mazuĜu iegādei.
Mērėa grupas
Galvenās mērėa grupas aktivitātes „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga
uzlabošana” ietvaros būs zivju apstrādes uzĦēmumi un piekrastes zvejnieki; aktivitātes „Zvejas
ostu aprīkojuma pilnveidošana” ietvaros - zvejnieki un pašvaldības, aktivitātes „Akvakultūras
attīstība” ietvaros - akvakultūras uzĦēmumi un lauku iedzīvotāji.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Apstrādes un mārketinga aktivitāte šī pasākuma ietvaros ir saistīta ar 1.prioritātes „Līdzsvarotas
attīstības veicināšana” 1.1.pasākumu „Vides infrastruktūras un tūrisma pilnveidošana”, kurā
paredzēts atbalstīt publiski izmantojamās vides infrastruktūras uzlabošanas aktivitātes.
Šis pasākums ir saistīts ar 1.prioritātes „Līdzsvarotas attīstības veicināšana” 1.2.pasākumu
„Pieejamības un transporta sistēmas nodrošināšana/attīstība”, kurš tiks finansēts no Eiropas
Reăionālās attīstības fonda un atbalstīs sabiedriski pieejamā aprīkojuma – molu, navigācijas
iekārtu u.c. izveidošanu ostās, turpretim šis pasākums sniegs atbalstu tikai infrastruktūras
attīstībai, kas ir tieši saistīta ar zvejas aktivitātēm, kā arī esošo molu rekonstrukcijai ostās, kuras
izmanto galvenokārt zvejas kuăi.
Šis pasākums ir saistīts ar 2.prioritātes „UzĦēmējdarbības un inovāciju veicināšana”
2.1.pasākumu „Atbalsts inovāciju attīstībai”, kurš tiks finansēts no Eiropas Reăionālās attīstības
fonda un sniegs atbalstu inovāciju ieviešanai nepieciešamo pētījumu veikšanai.
Šis pasākums ir saistīts ar 4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.11.pasākumu „Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas
pagaidu pārtraukšanas gadījumos, jaunu noieta tirgu veicināšana un atbalsts ražotāju
organizācijām”, kurš atbalstīs kolektīvas mārketinga aktivitātes, kuras nav vērstas uz noteiktu
uzĦēmumu, tirdzniecības un preču zīmju, izcelsmes reăionu vai valstu reklamēšanu. Savukārt šī
pasākuma ietvaros finansējums būs pieejams uzĦēmuma mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai.
Pasākums ir saistīts ar 4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.11.pasākumu „Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas
pagaidu pārtraukšanas gadījumos, jaunu noieta tirgu veicināšana un atbalsts ražotāju
organizācijām”, kura ietvaros piekrastes zvejnieku grupas varēs saĦemt kompensācijas par
integrēta kolektīva projekta realizēšanu, bet šī pasākuma ietvaros piekrastes zvejniekiem būs
pieejams finansējums pašu nozvejoto zivju apstrādes organizēšanai.
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Atbalstāmās aktivitātes
4.10.1. Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana:
4.10.1.1. Zivju apstrādes procesa modernizēšana, kas ietver jaunbūves, rekonstrukcijas un
renovācijas pasākumus.
4.10.1.2. Higiēnas apstākĜu uzlabošana zivju apstrādes uzĦēmumos.
4.10.1.3. Jaunu tehnoloăiju ieviešana, tai skaitā jaunu tehnoloăisko iekārtu iegāde.
4.10.1.4. Produkcijas iepakošanas pilnveidošana.
4.10.1.5.
pilnveidošana.

Ražošanas

procesā

nepieciešamā

dzeramā

ūdens

apgādes

sistēmas

4.10.1.6. Ražošanas paškontroles sistēmas (HACCP) un kvalitātes vadības sistēmu (ISO
9000 u.c.) ieviešana, tai skaitā uzĦēmumu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde un
uzstādīšana.
4.10.1.7. Videi draudzīgu tehnoloăiju ieviešana gaisa un ūdens piesārĦojuma
samazināšanai.
4.10.1.8. Ūdens attīrīšanas sistēmu būvniecība un modernizācija.
4.10.1.9. Katlu māju būvniecība un modernizācija.
4.10.1.10. Pasākumi mārketinga organizēšanai.
4.10.2. Zvejas ostu aprīkojums:
4.10.2.1. PiestātĦu un zivju izkraušanas vietu jaunbūve vai modernizēšana un tām
nepieciešamo infrastruktūras elementu (dzeramā ūdens padeve, notekūdeĦu savākšana) izbūve
un modernizēšana.
4.10.2.2. Izkrauto zivju uzglabāšanas apstākĜu nodrošināšana ostu teritorijā zvejnieku
vajadzībām un arī ārpus ostām piekrastes zvejnieku vajadzībām (ledus izgatavošanas iekārtas,
zivju šėirošanas iekārtas, saldētavas un saldētās zivju produkcijas noliktavu, konteineru tīrīšanas
aprīkojums).
4.10.2.3. Zivju izsoles tirgus vietu veidošana (ieskaitot būvniecību, telpu pielāgošanu,
aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu u.c.).
4.10.2.4. PiestātĦu un molu jaunbūve un atjaunošana, laipu, slīpsliedĦu, vinču
izveidošana, kā arī zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietu ierīkošana piekrastes zvejnieku
integrēto kolektīvo projektu ietvaros.
4.10.2.5. Esošo molu rekonstrukcija ar mērėi nodrošināt drošus apstākĜus zivju
iekraušanai izkraušanai ostās, kuras izmanto galvenokārt zvejas kuăi.
4.10.3. Akvakultūra:
4.10.3.1. Audzēšanas un inkubācijas cehu jaunbūve un esošo cehu rekonstrukcija.
4.10.3.2. Tehnoloăisko iekārtu iegāde.
4.10.3.3. Ūdens recirkulācijas sistēmu pilnveidošana un uzstādīšana.
4.10.3.4. Akvakultūras aktivitātēm nepieciešamo hidrotehnisko būvju (t.sk. dīėu)
izveidošana.
4.10.3.5. Aizsardzības līdzekĜu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana pret kaitējumu, ko
nodara savvaĜas dzīvnieki.

158

Latvijas Mērėa 1 programmas Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājums 2004-2006

Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana:
-

Pārtikas un veterinārā dienesta atzītie zivju apstrādes uzĦēmumi;

-

zivju apstrādes uzĦēmumi - individuālie komersanti vai komercsabiedrības, zemnieku un
zvejnieku saimniecības, individuālie uzĦēmumi, kas reăistrēti vai tiks reăistrēti pēc
projekta realizēšanas Pārtikas un veterinārajā dienestā zvejas produktu ražošanai mājas
apstākĜos;

-

piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu gadījumos – piekrastes zvejnieku
grupas, kas izveidotas pašu nozvejoto zivju apstrādei – 3 vai vairākiem piekrastes
zvejniekiem jānoslēdz sadarbības līgums un vismaz vienam no viĦiem ir jābūt
reăistrētam vai pēc projekta realizēšanas jāreăistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā
atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām zivju produkcijas ražošanai mājas
apstākĜos.

Zvejas ostu aprīkojuma pilnveidošana:
-

ostu zemes, hidrotehnisko būvju un piestātĦu īpašnieki vai nomnieki (atbilstoši LR
22.06.1994 likumam „Par ostām”);

-

piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu gadījumos – piekrastes zvejnieku kopīgi
izveidotas zvejnieku grupas.

Akvakultūras attīstība: Pārtikas un veterinārajā dienestā reăistrētie akvakultūras uzĦēmumi vai
uzĦēmumi, kas ir saskaĦojuši akvakultūras uzĦēmējdarbības veikšanu ar Pārtikas un veterināro
dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi un pašvaldību.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji
Iznākuma rādītāji
Modernizēto zivju ražošanas pārstrādes uzĦēmumu
skaits

Apjoms
25 (aktivitātes budžets/ projekta sagaidāmās vidējās
izmaksas (433 800 EUR))
3 (aktivitātes budžets – piekrastes zvejnieku īstenoto
projektu kopējās izmaksas (1 000 000 EUR)/ ostu
modernizēšanas projekta sagaidāmās vidējās izmaksas
(1 500 000 EUR))
15 (aktivitātes budžets/ projekta sagaidāmās vidējās
izmaksas (143 700 EUR))
Apjoms
60 ((pašlaik sakārtoto un ZVFI atbalstīto zivju
apstrādes uzĦēmumu īpatsvars (56,3%) x 100%/
pašlaik sakārtoto zivju apstrādes uzĦēmumu īpatsvars
(35,3%)) – 100%)
25 (modernizēto akvakultūras uzĦēmumu skaits x
100%/ kopējais akvakultūras uzĦēmumu skaits (58))
Apjoms

Modernizēto ostu skaits

Atbalstīto akvakultūras uzĦēmumu skaits
Rezultāta rādītāji
UzĦēmumu, kuri ir uzlabojuši savu produkciju
atbilstoši ES higiēnas standartiem, proporcionāls
pieaugums (%)
Modernizētie akvakultūras uzĦēmumi (%)
Ietekmes rādītāji
Zivju produktu eksporta daudzuma pieaugums vērtību
izteiksmē 2006.gadā salīdzinājumā ar 2003.gadu (%)
Apstrādāto akvakultūras produktu daudzuma
pieaugums 2006.gadā salīdzinājumā ar 2003.gadu (%)
Izkrauto zivju skaita palielinājums ostās 2006.gadā
salīdzinājumā ar 2003.gadu (%)

10
15
15
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Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads/
investīciju joma ∗
4.10. pasākums
2004
2005
2006
143
Zivsaimniecības
produktu
tirdzniecība un
pārstrāde
144
Akvakultūras
attīstība
145
Zvejas ostu
aprīkojums un
akvātisko resursu
aizsardzība un
uzturēšana

Kopējais
finansējums
23 865 658
5 591 512
7 918 302
10 335 844

Kopā
14 452 453
3 714 601
4 816 364
5 921 488

Sabiedriskais līdzfinansējums
Latvijas sabiedriskais
Kopienas
līdzfinansējums
līdzfinansē
jums

Kopā

9 148 414
2 344 606
3 050 432
3 753 376

5 304 039
1 369 995
1 765 932
2 168 112

Valsts

Pašvaldību

Privātais
līdzfinansējums
∗∗
9 413 205
1 876 911
3 101 938
4 434 356

45.45%

23.41%

31.14%

Valsts atbalsta programmas attiecībā uz ZVFI finansētajām aktivitātēm nosaka Padomes
1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr.1260/1999 un Padomes 1999. gada 17.decembra Regula Nr.
2792/1999 (tās 19. panta 2. punkts), kuru groza Padomes 2002. gada 20. decembra Regula (EK)
Nr. 2369/2002.
Finansējuma saĦemšanas nosacījumi
Zvejas un akvakultūras produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana: struktūrfonda
līdzfinansētajā projektā mārketinga pasākumus var īstenot arī ārpus Latvijas.
Atbalsta apjoms
Finanšu sadalījums pa aktivitātēm tiks apstiprināts ES struktūrfondu uzraudzības komitejā.
Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga attīstība:
-

apstrādes un mārketinga aktivitātes ietvaros ZVFI atbalsta apjoms ir 35%, Latvijas
līdzfinansējums – 25%, bet saĦēmēja ieguldījums - 40% no projekta kopējiem
attaisnotajiem izdevumiem;

-

ja projektos apstrādes un mārketinga aktivitātes ietvaros paredzētas investīcijas
kolektīvās lietošanas iekārtās vai tehnoloăijās, kas būtiski samazina ietekmi uz vidi,
privāto saĦēmēju ieguldījums var tikt samazināts līdz 30% no attaisnotajiem
izdevumiem;

-

zvejas un akvakultūras produktu apstrādes attīstības projektu attaisnoto izdevumu
kopsumma vienam atbalsta saĦēmējam šajā programmēšanas periodā nevar pārsniegt
800 000 EUR.

Zvejas ostu aprīkojuma pilnveidošana:
-

zvejas ostu aprīkojuma aktivitātes ietvaros valsts vai pašvaldības projektu gadījumā ZVFI
finansējums ir 80%, valsts budžeta finansējums – 20%, savukārt, ja projektu iesniedz

∗

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
∗∗
Sniegtā informācija par programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt saistoša,
sastādot maksājuma pieprasījumus.
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privātā sektora pārstāvis vai piekrastes zvejnieku grupa, tad ZVFI atbalsta apjoms ir 35%,
Latvijas līdzfinansējums – 25%, bet saĦēmēja ieguldījums - 40% no projekta kopējiem
attaisnotajiem izdevumiem;
-

zvejas ostu aprīkojuma pilnveidošanas projektu attaisnoto izdevumu kopsumma vienam
atbalsta saĦēmējam šajā programmēšanas periodā nevar pārsniegt 1 500 000 EUR.

Akvakultūras attīstība:
-

akvakultūras attīstības aktivitātes ietvaros ZVFI atbalsta apjoms ir 35%, Latvijas
līdzfinansējums – 25%, bet saĦēmēja ieguldījums - 40% no projekta kopējiem
attaisnotajiem izdevumiem;

-

ja projekti akvakultūras attīstības aktivitātes ietvaros paredz investīcijas tehnoloăiju
uzlabošanā, kas būtiski samazina ietekmi uz vidi, privāto saĦēmēju ieguldījums var tikt
samazināts līdz 30% no attaisnotajiem izdevumiem;

-

akvakultūras attīstības projektu attaisnoto izdevumu kopsumma vienam atbalsta
saĦēmējam šajā programmēšanas periodā nevar pārsniegt 400 000 EUR.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi

Prioritāte, pasākums,
aktivitāte

Ieviešanas veids

4.10.1.Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrādes un mārketinga
attīstība

Atklāts projektu
konkurss

4.10.2.Zvejas ostu
aprīkojuma pilnveidošana

Atklāts projektu
konkurss

4.10.3.Akvakultūra

Atklāts projektu
konkurss

1.līmeĦa 2.līmeĦa
Struktūrfonda
starpniek- starpniekfinansējuma saĦēmējs
institūcija institūcija
Atzītie zivju apstrādes
uzĦēmumi,
zivju apstrādes
uzĦēmumi, kas
reăistrēti vai tiks
ZM
LAD
reăistrēti zvejas
produktu ražošanai
mājas apstākĜos,
piekrastes zvejnieku
grupas
Ostu zemes,
hidrotehnisko būvju un
piestātĦu īpašnieki vai
ZM
LAD
nomnieki,
piekrastes zvejnieku
grupas
Akvakultūras
uzĦēmumi vai
uzĦēmumi, kas ir
ZM
LAD
saskaĦojuši
akvakultūras
uzĦēmējdarbības
veikšanu
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Granta
finansējuma
saĦēmējs

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas
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4.11. pasākums: Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas
pagaidu pārtraukšanas gadījumos, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts
ražotāju organizācijām
Pasākuma pamatojums un apraksts
Piekrastes zvejas attīstība
Kā norādīts VPD, vairākos piekrastes reăionos ir zems apdzīvotības blīvums un ir daudz
lauksaimniecībā neizmantojamas zemes, kas ierobežo alternatīvās nodarbošanās iespējas. Bieži
vien zvejniecība ir vienīgais nodarbošanās veids piekrastes rajonos. Maza mēroga piekrastes
zvejas57 attīstība ir svarīgs pasākums Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes rajonu attīstībai.
Zvejas laivu/kuău tehniskais stāvoklis bieži vien neatbilst vispārējām kuăošanas drošības un
higiēnas prasībām, līdz ar to ir nepieciešamas papildu investīcijas šajā jomā.
Pasākuma ietvaros paredzēts atbalsts higiēnas, drošības un darba apstākĜu uzlabošanai,
selektīvāku zvejas metožu izmantošanai, kā arī ražošanas, apstrādes un mārketinga
organizēšanai, molu, piestātĦu u.c. infrastruktūras elementu būvēšanai piekrastes zvejnieku
integrēto kolektīvo projektu ietvaros.
Sociālekonomiskie pasākumi
VPD ir norādīts, ka vecākie zvejas kuăi, kuri zvejo Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, ir jāizĦem no
aktīvās zvejas, lai sabalansētu zvejas flotes kapacitāti atbilstoši Latvijai pieejamajiem zivju
resursiem. Tomēr tas atstās negatīvu ietekmi uz nodarbinātību piekrastes rajonos.
Zvejniecības sektorā šobrīd ir vērojama zivju krājumu un nozvejas kvotu samazināšanās
tendence. Pasākums „Zvejas intensitātes sabalansēšana” sniedz kompensācijas zvejas kuău
īpašniekiem, kuru zvejas kuăi tiek izĦemti no aktīvās zvejas, tos nododot sadalīšanai vai
izmantošanai citiem mērėiem ārpus zvejniecības. Šādā situācijā ir nepieciešams sniegt atbalstu
arī sadalīšanai vai izmantošanai citiem mērėiem nodoto zvejas kuău apkalpes locekĜiem
(zvejniekiem), kuri ir spiesti meklēt citu nodarbošanos.
Šī pasākuma ietvaros zvejnieks ir jebkura persona, kuras pamatnodarbošanās ir darbs uz aktīva
jūras zvejas kuăa.
Pasākums paredz arī atbalstu jaunajiem zvejniekiem zvejas aktivitāšu uzsākšanai.
Jaunu noieta tirgu veicināšana
Dabas resursu kvalitāte un zivju produkcijas pievienotās vērtības palielināšana dod iespēju
palielināt eksporta apjomus zivsaimniecības sektorā. Latvijā ražotā zivju produkcija pamatā
nodrošina vietējo tirgu, kas ir stabils, bet ierobežots. Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā
Latvijai paplašināsies zivju produkcijas tirgus iespējas, taču vienlaicīgi palielināsies konkurence
ar citām ES dalībvalstīm. Lai paaugstinātu Latvijas zivju produkcijas konkurētspēju, un radītu ar
ES dalībvalstīm vienlīdzīgas iespējas jaunu zivju produkcijas noieta tirgu apgūšanā un
veicināšanā, ir nepieciešams sekmēt un atbalstīt kolektīvas aktivitātes attiecībā uz zivju
produkcijas tirgus izpēti.
Pasākuma ietvaros var tikt finansētas tirgus veicināšanas kampaĦas un tirgus izpētes pasākumi,
patērētāju aptaujas un citas mārketinga aktivitātes, lai veicinātu jaunus noieta tirgus zvejas un
akvakultūras produktiem.

57

Atbilstoši Eiropas Padomes Regulai Nr. 2792/1999 piekrastes zveja ir zveja, ko veic zvejas kuăi, kuru kopējais
garums ir mazāks par 12 metriem un kuri neizmanto velkamus zvejas rīkus. Latvijā piekrastes zvejā izmantojami
aktīvie zvejas rīki ir uz krastu vai kuăi velkamie vadi.
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Atbalsts ražotāju organizācijām
Ražotāju (zvejnieku, zivju un vēžu audzētāju) organizācijām/grupām (turpmāk – ražotāju
organizācijas)58 ir būtiska loma tirgus organizēšanā un pieejamo zivju resursu ilgtspējīgā
izmantošanā.
Viens no ES Kopējās zivsaimniecības politikas elementiem ir svaigo un saldēto zivju kopējā
tirgus organizēšana, kas ietver arī zivju intervences mehānismu ieviešanu (zivju izĦemšana no
tirgus, zivju uzglabāšana, zivju pirmapstrāde). ĥemot vērā, ka intervenci var piemērot tikai tiem
produktiem, kurus ir nozvejojuši vai izaudzējuši ražotāju organizāciju biedri, ir paredzams, ka arī
Latvijā pēc iestāšanās ES tiks veidotas šīs organizācijas. Tāpēc šajā pasākumā tiks atbalstīta
atzītu ražotāju organizāciju izveidošana un darbība.
Atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos un citas finansiālas kompensācijas
Lai saglabātu zivju krājumus, Eiropas Komisija vai dalībvalsts iestādes var īstenot zvejas
pagaidu pārtraukšanas pasākumus, kā rezultātā zvejnieki noteiktu laika posmu ir bez darba.
Tāpēc šīs prioritātes ietvaros zvejniekiem tiek paredzēts piešėirt kompensācijas šādu ārkārtas
pasākumu gadījumos, izĦemot kārtējos sezonālos zvejas pārtraukumus vai zvejas aizliegumus,
kā arī gadījumos, kad Padome pieĦem zivju resursu atjaunošanas vai vadības programmu vai
Kopienas likumdošana nosaka tehniskus ierobežojumus noteiktu zvejas rīku vai metožu
lietošanai.
Mērėa grupas
Galvenās mērėa grupas aktivitātes „Piekrastes zvejas attīstība” ietvaros būs piekrastes rajonu
iedzīvotāji un piekrastes zvejnieki. Aktivitātes „Sociāli ekonomiskie pasākumi” un „Atbalsts
zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos” ietvaros – zvejnieki un viĦu ăimenes. Aktivitātes
„Jaunu noieta tirgu veicināšana” ietvaros - patērētāji un netieši arī zivju apstrādes uzĦēmumi.
Aktivitātes „Atbalsts ražotāju organizācijām” ietvaros - zvejnieki, zivju un vēžu audzētāji.
Papildinātība ar citiem pasākumiem
Šis pasākums ir saistīts ar 2.prioritātes „UzĦēmējdarbības un inovāciju veicināšana”
2.3.pasākumu „Atbalsts mazās un vidējās uzĦēmējdarbības attīstības veicināšani”, kurš ietver
mārketinga un eksporta veicināšanas aktivitātes, turpretim šis pasākums paredzēts tikai zivju
produktu patēriĦu veicinošu projektu atbalstam.
Šis pasākums ir saistīts ar 3.prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”
3.1.pasākumu „Nodarbinātības veicināšana”, kurš tiks finansēts no Eiropas Sociālā fonda un
nodrošinās zvejnieku apmācības un pārkvalifikāciju, turpretim šis pasākums nenodrošinās
finansējumu apmācību un pārkvalifikācijas vajadzībām.
Šis pasākums ir saistīts ar 4. prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.8.pasākumu „Zvejas intensitātes sabalansēšana”, kurš paredz kompensācijas zvejas kuău
īpašniekiem, kuru zvejas kuăi nodoti sadalīšanai vai izmantošanai citiem mērėiem ārpus
zvejniecības .
Šis pasākums ir saistīts ar 4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.9.pasākumu „Flotes atjaunošana un zvejas kuău modernizēšana”, kura ietvaros individuālos un
integrētos kolektīvos projektus varēs pieteikt piekrastes zvejnieki vai zvejniecības uzĦēmumi,
kuru zvejas kuăi (laivas) reăistrēti Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldes
zvejas kuău sarakstā.

58

Ražotāju organizācija – jebkura juridiska persona, ko pēc pašu iniciatīvas izveidojusi ražotāju (zvejnieku vai zivju
un vēžu audzētāju) grupa, kas zvejo vienu vai vairākus Padomes Regulā Nr. 104/2000 minētos produktus.
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Šis pasākums ir saistīts ar 4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.10.pasākumu „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga, zvejas ostu
aprīkojuma un akvakultūras attīstība”, kurš sniedz atbalstu Pārtikas un veterinārā dienesta
atzītiem un reăistrētiem zivju apstrādes uzĦēmumiem, kā arī piekrastes zvejnieku grupām zivju
apstrādes procesa organizēšanai, tai skaitā būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas
pasākumiem. Šis pasākums sniedz iespēju piekrastes zvejnieku grupām saĦemt kompensācijas
par integrēto kolektīvo projektu realizēšanu, lai organizētu pašu nozvejoto lomu apstrādi un
mārketingu.
PiestātĦu būvniecība un molu rekonstrukcija ostās vai ārpus tām piekrastes zvejnieku vajadzībām
tiek atbalstīta 4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” 4.10.pasākuma
„Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga, zvejas ostu aprīkojuma un
akvakultūras attīstība” ietvaros, turpretim šis pasākums paredz kompensāciju izmaksu piekrastes
zvejniekiem par integrēto kolektīvo projektu realizēšanu zivju izkraušanas un uzglabāšanas
apstākĜu uzlabošanai, piestātĦu, molu u.c. infrastruktūras elementu būvniecībai.
Šis pasākums ir saistīts ar 4. prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.10.pasākumu „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana”, kas
sniegs atbalstu uzĦēmuma mārketinga pasākumu īstenošanai, turpretim šī pasākuma ietvaros būs
iespēja atbalstīt kolektīvas aktivitātes jaunu noieta tirgu meklēšanā un veicināšanā zvejas un
akvakultūras produktiem.
Atbalstāmās aktivitātes
4.11.1. Piekrastes zvejas attīstība.
4.11.1.1. Kompensācijas par piekrastes zvejas kuău īpašnieku vai zvejnieku (vismaz 3)
īstenotajiem integrētiem kolektīviem projektiem šādās jomās: kuăošanas drošības iekārtu iegāde,
higiēnas un darba apstākĜu uzlabošana, selektīvāku zvejas paĦēmienu ieviešana, zivju
uzglabāšanas apstākĜu nodrošināšana, zivju apstrādes organizēšana, piestātĦu un molu
būvniecība un atjaunošana, laipu, slīpsliedĦu, vinču izveidošana, kā arī zvejas aprīkojuma
uzglabāšanas vietu ierīkošana piekrastes zvejnieku vajadzībām.
4.11.2. Sociāli ekonomiskie pasākumi.
4.11.2.1. Kompensācijas zvejas kuău apkalpes locekĜiem un zvejas kuău īpašniekiem, kas
pārtraukuši zvejuEiropas Komisijas vai vietējo varas iestāžu īstenotu ārkārtas pasākumu dēĜ vai
kārtējā sezonālā zvejas aktivitāšu pārtraukuma pagarinājuma dēĜ.
4.11.2.2. Atbalsts lietotu zvejas kuău iegādei zvejniekiem, kuri ir jaunāki par 35 gadiem.
4.11.3. Jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana:
4.11.3.1. Tirgus veicināšanas kampaĦas.
4.11.3.2. Patērētāju aptaujas.
4.11.3.3. Piedalīšanās gadatirgos un izstādēs.
4.11.3.4. Tirgus izpēte.
4.11.4. Atbalsts ražotāju organizācijām:
4.11.4.1. Atbalsts ražotāju organizācijām pirmo trīs darbības gadu laikā.
4.11.5. Atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos un citas finansiālas kompensācijas:
4.11.5.1. Atbalsts zvejas kuău apkalpes locekĜiem un zvejas kuău īpašniekiem, kuru
zvejas aktivitātes pārtrauktas Eiropas Komisijas vai nacionālo iestāžu īstenotu ārkārtas pasākumu
vai Padomes pieĦemta zivju resursu atjaunošanas vai vadības programmas dēĜ.
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4.11.5.2. Finansiālas kompensācijas zvejas kuău apkalpes locekĜiem un zvejas kuău
īpašniekiem, lai segtu tehnisku pielāgojumu rezultātā radušos zaudējumus gadījumos, kad
Kopienas likumdošana nosaka tehniskus ierobežojumus noteiktu zvejas rīku vai metožu
lietošanai.
Aktivitātes attiecībā uz atbalstu ražotāju organizācijām, atbalstu zvejas pagaidu pārtraukšanas
gadījumos un jaunu noieta tirgu veicināšanu tiks uzsāktas 2005.gadā, savukārt pārējās šī
pasākuma aktivitātes – 2004.gadā.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Piekrastes zveja
-

zvejas kuău īpašnieku un/vai zvejnieku (vismaz 3) grupas, kas izveidotas integrēto
kolektīvo projektu realizēšanai.

Sociālekonomiskie pasākumi:
-

gadījumos, kad kuăi tiek nodoti sadalīšanai vai izmanošanai citiem mērėiem ārpus
zvejniecības – kuău apkalpes locekĜi (zvejnieki), kuri strādāja uz zvejas kuăiem, kas
nodoti sadalīšanai vai izmantošanai citiem mērėiem 1.pasākuma „Zvejas intensitātes
sabalansēšana” ietvaros; atbalsta pretendentiem ir jābūt vismaz 12 mēnešu pieredzei kā
zvejniekiem un jābūt strādājušiem uz norakstītā kuăa vismaz 12 mēnešus pēdējo divu
gadu laikā; kā arī par atbalsta pretendentiem ir jābūt veiktām sociālā nodokĜa iemaksām
valsts budžetā iepriekšējo 2 gadu laikā;

-

lietotu zvejas kuău iegādes gadījumos - zvejnieki, kuri ir jaunāki par 35 gadiem un kuri
plāno iegādāties lietotu zvejas kuăi, ja atbalsta pretendentiem ir vismaz 5 gadu pieredze
kā zvejniekiem vai atbilstoša profesionālā kvalifikācija;

Jaunu noieta tirgu veicināšana:
-

valstiskas organizācijas (valsts pārvaldes iestādes un aăentūras, pašvaldības, pašvaldību
komercsabiedrības, valsts izpētes/zinātniskas organizācijas un institūti, uzĦēmumi, kuros
valstij pieder kapitāla daĜas, valsts organizācijas un citas iestādes, kuras tiek daĜēji vai
pilnībā finansētas no valsts budžeta un/vai ir reăistrētas Komercreăistrā kā valstij
piederošas komercsabiedrības), nevalstiskas organizācijas un komercsabiedrības.

Atbalsts ražotāju organizācijām:
-

Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta atzītas ražotāju (zvejnieku/ zivju un vēžu
audzētāju) organizācijas.

Atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos:
-

zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos – zvejas kuău īpašnieki un zvejas kuău apkalpes
locekĜi, kas uz laiku pārtraukuši zvejas aktivitātes zivju resursu aizsardzības pasākumu
dēĜ (ārkārtas pasākumi vai Padomes pieĦemta zivju resursu saglabāšanas vai vadības
programma);

-

tehnisku ierobežojumu gadījumā – zvejas kuău īpašnieki, kas veikuši tehniskus
pielāgojumus
atbilstoši
Kopienas
likumdošanā
noteiktajiem
tehniskajiem
ierobežojumiem konkrētu zvejas rīku vai metošu izmantošanai, kā arī zvejas kuăa
apkalpes locekĜi, kas uz laiku pārtraukuši zvejas aktivitātes tehnisku pielāgojumu dēĜ.
Pasākuma iznākuma, rezultatīvie un ietekmes indikatori

Iznākuma rādītāji
Atbalstīto zvejnieku skaits / atbalstīto zvejnieku un
zvejas kuău īpašnieku skaits (t.sk. pagaidu
pārtraukšana)

Apjoms
110 / 350 (aktivitātes budžets/ vidējās sagaidāmās
kompensācijas (4 800 EUR))
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Veikto mārketinga pasākumu skaits
Atbalstīto ražošanas organizācijas skaits
Rezultatīvie rādītāji
Atbalstīto ražotāju organizācijās iesaistīto dalībnieku
(uzĦēmumu) skaits
Ietekmes rādītāji
ar piekrastes zvejniecību saistītu darbavietu
saglabāšana procentuāli (sākuma bāze – nodarbināto
skaits piekrastu zvejniecībās 2003.g. (%)
Vidējā zivju produktu patēriĦa palielināšanās uz
vienu cilvēku 2006.g. salīdzinājumā ar 2003.g. (%)

10 (aktivitātes budžets/ projekta sagaidāmās vidējās
izmaksas (54 700 EUR))
2 (aktivitātes budžets/ ražotāju organizāciju darbības
sagaidāmās vidējās izmaksas (273 700 EUR))
Apjoms
30 (vidējais sagaidāmais ražotāju organizāciju biedru
skaits)
Apjoms
90
2

Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads
/ investīciju
joma ∗
4.11. pasākums
2004
2005
2006
143
Zivsaimniecības
produktu
tirdzniecība un
pārstrāde
146
Sociāli
ekonomiskie
pasākumi un
atbalsts par
zvejas pagaidu
pārtraukšanu un
citas finansiālās
kompensācijas
147
Tirdzniecības
dalībnieku
darbības ,neliela
apjoma
piekrastes zveja
un iekšējo
ūdeĦu zveja

Kopējais
finansējums

Kopā

3 508 460
720 934
1 144 980
1 642 546

3 508 460
720 934
1 144 980
1 642 546

Sabiedriskais līdzfinansējums
Kopienas
Latvijas sabiedriskais līdzfinansējums
līdzfinansē
Kopā
Valsts
Pašvaldību
jums
2 806 768
576 748
915 984
1 314 036

Privātais
līdzfinansējums
∗∗

701 692
144 186
228 996
328 510

12.33%

59.54%

28.13%

Valsts atbalsta programmas attiecībā uz ZVFI finansētajām aktivitātēm nosaka Padomes
1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr.1260/1999 un Padomes 1999. gada 17.decembra Regula Nr.
2792/1999 (tās 19. panta 2. punkts), kuru groza Padomes 2002. gada 20. decembra Regula (EK)
Nr. 2369/2002.
Finansējuma saĦemšanas nosacījumi
Sociālekonomiskie pasākumi:

∗

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
∗∗
Sniegtā informācija par programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt saistoša,
sastādot maksājuma pieprasījumus.
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-

gadījumos, kad zvejas kuăi tiek nodoti sadalīšanai vai izmantošanai citiem mērėiem
ārpus zvejniecības, pieteikumu kompensācijas saĦemšanai var iesniegt ne vēlāk kā
pusgadu pēc kuăa nodošanas sadalīšanai vai izmantošanai citiem mērėiem ārpus
zvejniecības.

Lietotu zvejas kuău iegādes gadījumos:
-

zvejas kuăim, ko paredzēts iegādāties, ir jābūt jaunā īpašnieka pirmajam zvejas kuăim.

-

zvejas kuăa, ko paredzēts iegādāties, garumam ir jābūt 7 – 24 metri.

-

zvejas kuăim, ko paredzēts iegādāties, ir jābūt 10 – 20 gadus vecam.

-

zvejas kuăim, ko paredzēts iegādāties, jābūt reăistrētam Latvijas Kuău reăistrā un
iekĜautam Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes zvejas kuău sarakstā.

-

jaunais zvejas kuăa īpašnieks nedrīkst iegādāties kuăi no radiniekiem līdz otrajai
radniecības pakāpei.

-

zvejas kuăa iegāde ir jāsaskaĦo ar Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības
pārvaldi.

Jaunu noieta tirgus veicināšana:
-

projekti nedrīkst būt saistīti ar atsevišėu uzĦēmumu, tirdzniecības un preču zīmju,
izcelsmes reăionu vai valstu reklamēšanu, izĦemot īpašus gadījumus, kad tiek pieĜauta
oficiāla izcelsmes norādīšana produktam vai tehnoloăiskajam procesam ar norādi uz
noteiktu ăeogrāfisku zonu atbilstoši Padomes 1992.gada 14.jūlija Regulai (EK)
Nr.2081/92 par lauksaimniecības un pārtikas produktu izcelsmes ăeogrāfisko norāžu un
nosaukumu aizsardzību.

Atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos un citas finansiālas kompensācijas:
-

detalizēti finansējuma piešėiršanas nosacījumi iekĜauti uzraudzības komitejas
apstiprinātajā atbalsta programmā katram zvejas pagaidu pārtraukšanas vai tehnisku
ierobežojumu gadījuma veidam.
Atbalsta apjoms

Finanšu sadalījums pa aktivitātēm tiks apstiprināts ES struktūrfondu uzraudzības komitejā.
No kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem šī pasākuma ietvaros visiem projektiem ZVFI
finansējums veido 80 %, finansējums no valsts budžeta līdzekĜiem – 20 %.
Piekrastes zveja:
-

vienas piekrastes zvejnieku grupas visu kolektīvo projektu kopējās attiecināmās izmaksas
nevar pārsniegt noteikto atbalsta saĦēmēju ieguldījuma daĜu (zvejas produktu apstrādes
projektiem un ostu infrastruktūras pilnveidošanas projektiem 4.2.3.pasākumā – 40%,
flotes modernizēšanas projektiem 4.2.2.pasākumā– 60%), un tās nevar būt lielākas par
150 000 EUR šajā programmēšanas periodā;

-

katram saĦēmējam izmaksājamā atbalsta apjoms tiek noteikts atbilstoši katra veiktajām
finansiālajām iemaksām.

Sociālekonomiskie pasākumi:
-

gadījumos, kad zvejas kuăis tiek nodots sadalīšanai vai izmantošanai citiem mērėiem
ārpus zvejniecības, individuālo kompensāciju apjoms katram šī kuăa apkalpes loceklim
(zvejniekam) ir 10 000 EUR;

-

gadījumos, kad zvejas kuăi tiek nodoti sadalīšanai vai izmantošanai citiem mērėiem
ārpus zvejniecības un atbalsta saĦēmējs atsāk strādāt kā zvejnieks agrāk kā gada laikā pēc
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atbalsta saĦemšanas, atbalsts ir jāatmaksā pēc proporcionalitātes (pro rata temporis)
principa;
-

lietotu zvejas kuău iegādes gadījumos atbalsta apjoms nedrīkst pārsniegt 10% no iegādes
izmaksām vai nedrīkst pārsniegt 50 000 EUR;

-

sociāli ekonomisko pasākumu ietvaros paredzētais atbalsts katram saĦēmējam šajā
programmēšanas periodā var tikt sniegts tikai vienu reizi.

Jaunu noieta tirgu veicināšana:
-

ja projekta iesniedzējs nav privātā sektora pārstāvis, ZVFI finansējums ir 80%, valsts
budžeta līdzfinansējums – 20%, savukārt, ja projektu iesniedz privātā sektora pārstāvis,
ZVFI atbalsta apjoms ir 35%, valsts budžeta līdzfinansējums – 25%, bet saĦēmēja
ieguldījums – 40% no projekta kopējiem attaisnotajiem izdevumiem. Apakšaktivitāte
„Dalība izstādēs un gadatirgos” var tikst īstenota arī ārpus Latvijas.

Atbalsts ražotāju organizācijām:
-

kompensācijas ražotāju organizācijām to 1., 2. un 3. darbības gada laikā nepārsniedz
mazāko no šādiem parametriem:
1) attiecīgi 3%, 2% un 1% apmērā no ražotāju organizāciju biedru tirgū
piedāvātās zivju vērtības;
2) attiecīgi 60%, 40% un 20% apmērā no ražotāju organizācijas administratīvajām
izmaksām.

Atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos un citas finansiālas kompensācijas:
-

gadījumos, kad Padome pieĦem zivju resursu atjaunošanas vai vadības programmu vai
Kopienas likumdošana nosaka tehniskus ierobežojumus noteiktu zvejas rīku vai metožu
lietošanai, izmaksājamās kompensācijas apjomu nosaka, Ħemot vērā faktiskos
zaudējumus, konversijas apmēru, kā arī zivju resursu atjaunošanas programmas vai
tehnisko pielāgojumu apmēru;

-

zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos kompensācijas lielumu nosaka, Ħemot vērā
zivsaimniecības sektora vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā kalendārajā gadā (pēc
CSP datiem) un saskaĦā ar uzraudzības komitejas apstiprināto atbalsta programmu
katram zvejas pagaidu pārtraukšanas vai tehnisku ierobežojumu gadījumam;

-

gadījumos, kad Kopienas likumdošana nosaka tehniskus ierobežojumus noteiktu zvejas
rīku vai metožu lietošanai, izmaksājamās kompensācijas apmēru nosaka saskaĦā ar
uzraudzības komitejas apstiprināto atbalsta programmu katram tehniskā ierobežojuma
gadījuma veidam.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi

Prioritāte, pasākums,
aktivitāte
4.11.1. Piekrastes zvejas
attīstība

1.līmeĦa
Ieviešanas veids starpniekinstitūcija

2.līmeĦa
starpniekinstitūcija

Atklāts projektu
konkurss

ZM

LAD

4.11.2. Sociāli ekonomiskie Atklāts projektu
pasākumi
konkurss

ZM

LAD

4.11.3. Jaunu noieta tirgu
apgūšanas veicināšana

Atklāts projektu
konkurss

ZM

LAD

4.11.4. Atbalsts ražotāju

Atklāts projektu

ZM

LAD
168

Struktūrfonda
finansējuma saĦēmējs
Piekrastes zvejas kuău
īpašnieku vai piekrastes
zvejnieku grupas
Zvejas kuău apkalpes
locekĜi (zvejnieki);
zvejnieki līdz 35 gadu
vecumam
Sabiedriskās
organizācijas,
komercsabiedrības
Atzītas zvejnieku/ zivju un

Granta
finansējuma
saĦēmējs
Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas
Neattiecas

Latvijas Mērėa 1 programmas Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājums 2004-2006
organizācijām

konkurss

vēžu audzētāju ražotāju
organizācijas
Zvejas kuău apkalpes
locekĜi un zvejas kuău
īpašnieki (zvejnieki)

4.11.5.Atbalsts svejas
aktivitāšu pārtraukšanas
gadījumos
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5.prioritāte: Tehniskā palīdzība
Lai veiksmīgi apgūtu Latvijai kā vienai no jaunajām dalībvalstīm paredzētos ES
struktūrfondu līdzekĜus, ir būtiski palielināt ES struktūrfondu vadībā iesaistīto
institūciju kapacitāti. Šai nolūkā ir izstrādāta atsevišėa prioritāte struktūrfondu
vadības procesā iesaistīto Latvijas valsts pārvaldes iestāžu un citu iestāžu
administratīvās spējas stiprināšanai.
Pasākums 5.1: Atbalsts programmas vadībai
Pasākuma pamatojums un apraksts
Šī pasākuma mērėis ir atbalstīt efektīvu programmas vadību, kontroli un izvērtēšanu.
Pasākums ir izveidots, lai atbalstītu vadošo iestādi un citas ERAF finansēto pasākumu
administrēšanā iesaistītās institūcijas. Tā ietvaros tiks finansētas programmas tiešās
vadības izmaksas.
Paredzēts, ka pasākuma ietvaros tiks finansētas aktivitātes atbilstoši Komisijas
2000.gada 8.novembra Regulas (EK) Nr. 1685/2000, ko groza Komisijas 2004.gada
10.marta Regula (EK) 448/2004, 11.panta 2.punktam. Tiks segtas programmas
vadības, ieviešanas, uzraudzības un finanšu kontroles izmaksas (ieskaitot darba
samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). Atbilstošās aktivitātes
ir projektu sagatavošana, vērtēšana, apstiprināšana un to īstenošanas uzraudzība, kā
arī izvērtēšana. Pasākuma ietvaros tiks segtas arī uzraudzības pasākumu
organizēšanas izmaksas, tai skaitā samaksa ekspertiem, un audita un pārbaužu
projekta īstenošanas vietās izmaksas, tai skaitā arī samaksa pārbaudes veicējiem.
Atbalstāmās aktivitātes
1.Projektu sagatavošana
2.Projektu vērtēšana un apstiprināšana
3.Izvērtēšana un uzraudzība, tai skaitā samaksa ekspertiem
4.Uzraudzības komitejas organizēšana
5.Audita un pārbaužu projekta īstenošanas vietās izmaksas
6.Samaksa kontroli veicošajiem darbiniekiem
7.Darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Vadošā iestāde, maksājumu iestāde, struktūrfondu iesaistītās starpniekinstitūcijas un
citas struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas.
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Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads
/ investīciju
joma ∗

Sabiedriskais līdzfinansējums
Kopējais
finansējums
Kopā

Latvijas sabiedriskais
līdzfinansējums

Kopienas
līdzfinansēj
ums

Kopā

Pasākums 5.1.

13 754 415

13 754 415

10 315 809

3 438 606

2004

2 088 071

2 088 071

1 566 053

522 018

2005

5 728 872
5 937 472

5 728 872

4 296 653

1 432 219

5 937 472

4 453 103

1 484 369

2006
Kods 411
Sagatavošana,
ieviešana,
uzraudzība,
publicitāte

86.65%

Kods 412
Izvērtēšana

13.35%

Valsts

Privātais
līdzfinansē
jums∗
∗∗

Pašvaldību

Projektu fnansēšana notiks saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK)
Nr.1260/1999 29.pantu.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Par pasākuma ieviešanu būs atbildīga vadošā iestāde.
Vadošā iestāde izvērtēs struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju iesniegtos
priešlikumus un pārbaudīs plānoto izdevumu atbilstību saskaĦā ar Komisijas
2000.gada 8.novembra Regulu (EK) Nr.1685/2000.

∗

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un
var nebūt saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
∗∗
Sniegtā informācija par programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
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Pasākums 5.2. Citas tehniskās palīdzības izmaksas
Pasākuma pamatojums un apraksts
Pasākuma mērėis ir atbalstīt efektīvu un atbilstošu programmas vadību, uzraudzību,
kontroli un izvērtēšanu.
Pasākums ir izveidots, lai atbalstītu vadošo iestādi un citas struktūrfondu finansēto
pasākumu vadībā iesaistītās institūcijas. Tā ietvaros tiks segtas izmaksas, kas nav
tiešās vadības izmaksas.
Pasākuma ietvaros tiks segtas izmaksas, kas nav attiecināmas kā tiešās vadības
izmaksas. Šim pasākumam atbilstošās izmaksas būs izvērtēšana, pētījumi, semināri,
publicitātes un informācijas pasākumi, kā arī izvērtēšana. No šī pasākuma
finansējuma tiks segtas arī izmaksas, kas saistītas ar programmas vadībai,
uzraudzībai, izvērtēšanai un kontrolei nepieciešamās datorizētas uzraudzības
informācijas sistēmas izveidi un ieviešanu.
Atbalstāmās aktivitātes
1.Izvērtēšana
2.Pētījumi
3.Semināri
4.Publicitātes un informācijas pasākumi
5.Ar datorizētas uzraudzības informācijas sistēmas izveidi un attīstību un izmantošanu
saistītas izmaksas.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Vadošā iestāde, maksājumu iestāde, struktūrfondu vadībā iesaistītās
starpniekinstitūcijas, piecu Latvijas plānošanas reăionu aăentūras un citas
struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas.
Financial Plan (EUR)
Pasākums/gads/
investīciju joma ∗

Kopējais
finansējums

Pasākums 5.2.
2004
2005
2006
Kods 413 Pētījumi
Code 415 Plašas
sabiedrības
informēšana

6 119 160
922 250
2 499 170
2 697 740
34.94%

Kopā
6 119 160
922 250
2 499 170
2 697 740

Sabiedriskais līdzfinansējums
Latvijas sabiedriskais
Kopienas
līdzfinansējums
līdzfinansē
Pašval
jums
Kopā
Valsts
dību
4 589 368
1 529 792
691 687
230 563
1 874 377
624 793
2 023 304
674 436

Privātais
līdzfinansē
jums∗
∗∗

65.06%

∗

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un
var nebūt saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
∗∗
Sniegtā informācija par Programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
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Projektu fnansēšana notiks saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK)
Nr.1260/1999 29.pantu.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Par šī pasākuma īstenošanu būs atbildīga vadošā iestāde.
Vadošā iestāde izvērtēs struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju iesniegtos
priešlikumus un pārbaudīs plānoto izdevumu atbilstību saskaĦā ar Komisijas
2000.gada 8.novembra Regulu (EK) Nr.1685/2000.
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Pasākums 5.3. Atbalsts programmas vadībai (ESF)
Pasākuma pamatojums un apraksts
Pasākuma mērėis ir atbalstīt efektīvu un atbilstošu programmas vadību, uzraudzību,
kontroli un izvērtēšanu.
Pasākums ir izveidots, lai atbalstītu vadošo iestādi un citas ERAF finansēto pasākumu
vadībā iesaistītās institūcijas. Tā ietvaros tiks segtas programmas tiešās vadības
izmaksas.
Pasākuma finansējumu paredzēts piešėirt aktivitātēm saskaĦā ar Komisijas 2000.gada
8.novembra Regulu (EK) Nr.1685/2000, ko groza Komisijas 2004.gada 10.marta
Regula (EK) 448/2004. No pasākuma finansējuma varēs segt ar programmas vadību,
ieviešanu, uzraudzību un finanšu kontroli saistītas izmaksas (ieskaitot darba samaksu
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). Atbalstāmās aktivitātes ir
projektu sagatavošana, vērtēšana, apstiprināšana, ieviešanas uzraudzība un
izvērtēšana. Pasākuma ietvaros tiks segtas arī izmaksas, kas saitītas ar uzraudzības
pasākumu organizēšanu, tai skaitā arī ekspertu izmaksas un audita un pārbaužu
projekta īstenošanas vietās izmaksas, ieskaitot arī samaksu pārbaudes veicējiem.
Atbalstāmās aktivitātes
1.Projektu sagatavošana
2.Projektu vērtēšana un apstiprināšana
3.Izvērtēšana un uzraudzība, tai skaitā samaksa ekspertiem
4.Audita un pārbaužu projekta īstenošanas vietās izmaksas
5.Samaksa kontroli veicošajiem darbiniekiem.
6. Darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Vadošā iestāde, maksājumu iestāde, ESF vadībā iesaistītās starpniekinstitūcijas un
citas ESF vadībā iesaistītās institūcijas.
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Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads
/ investīciju
joma *

Kopējais
finansējums

Sabiedriskais līdzfinansējums
Latvijas sabiedriskais
Kopienas
līdzfinansējums
Kopā
līdzfinansē
Pašvaldī
jums
Kopā
Valsts
bu

Pasākums 5.3.

1 436 394

1 436 394

1 077 295

359 099

2004

1 436 394

1 436 394

1 077 295

359 099

Privātais
līdzfinansē
jums∗
∗∗

2005
2006
Kods 411
Priekšdarbi,
izpilde,
uzraudzība,
reklāmas
pasākumi
Kods 412
Izvērtēšana

86.52%

13.48%

Projektu fnansēšana notiks saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK)
Nr.1260/1999 29.pantu.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Par šī pasākuma īstenošanu būs atbildīga vadošā iestāde..
Vadošā iestāde izvērtēs ERAF vadībā iesaistīto institūciju iesniegtos priešlikumus un
pārbaudīs plānoto izdevumu atbilstību saskaĦā ar Komisijas 2000.gada 8.novembra
Regulu (EK) Nr.1685/2000.

* Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un
var nebūt saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
∗∗
Sniegtā informācija par Programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
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Pasākums 5.4. Citas ESF tehniskās palīdzības izmaksas
Pasākuma pamatojums un apraksts
Pasākums ir izveidots, lai atbalstītu ESF finansēto pasākumu vadībā iesaistītās
institūcijas. Tā ietvaros tiks līdzfinansētas izmaksas, kas nav tiešās vadības izmaksas.
Pasākuma mērėis ir atbalstīt efektīvu un atbilstošu programmas vadību, uzraudzību,
kontroli un izvērtēšanu .
No pasākuma finansējuma tiks segtas izmaksas, kas nav attiecināmas kā tiešās
vadības izmaksas. Finansējums tiks piešėirts pētījumiem, semināriem, publicitātes un
informācijas pasākumiem, kā arī izvērtēšanai. No šī pasākuma finansējuma tiks segtas
arī izmaksas, kas saistītas ar programmas vadībai, uzraudzībai, izvērtēšanai un
kontrolei nepieciešamās datorizētas uzraudzības informācijas sistēmas izveidi un
ieviešanu.
Atbilstošās aktivitātes
1.Izvērtēšana
2.Pētījumi;
3.Semināri;
4.Publicitātes un informācijas pasākumi;
5.Izmaksas, kas saistītas ar datorizētas uzraudzības informācijas sistēmas izveidi un
attīstību un izmantošanu.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Vadošā iestāde, maksājumu iestāde, ESF vadībā iesaistītās starpniekinstitūcijas, piecu
Latvijas plānošanas reăionu aăentūras un citas ESF vadībā iesaistītās institūcijas.
Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads/
investīciju joma *

Kopējās
izmaksas

Kopā

Sabiedriskais līdzfinansējums
Latvijas sabiedriskais
Kopienas
līdzfinansējums
līdzfinansē
Pašval
jums
Kopā
Valsts
dību

Pasākums 5.4.

608 220

608 220

456 165

152 055

2004

608 220

608 220

456 165

152 055

Privātais
līdzfinansē
jums∗
∗∗

2005
2006
Kods 413 Pētījumi
Kods 415 Plašas
sabiedrības
informēšana

34.75%
65.25%

Projektu fnansēšana notiks saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.
1260/1999 29.pantu.

* Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un
var nebūt saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
∗∗
Sniegtā informācija par Programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
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Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Par šī pasākuma ieviešanu būs atbildīga vadošā iestāde.
Vadošā iestāde izvērtēs ESF vadībā iesaistīto institūciju iesniegtos priešlikumus un
pārbaudīs plānoto izdevumu atbilstību saskaĦā ar Komisijas 2000.gada 8.novembra
Regulu (EK) Nr.1685/2000.

Pasākums 5.5. Atbalsts ELVGF programmas vadībai
Pasākuma pamatojums un apraksts
Pasākums ir izveidots, lai atbalstītu ELVGF un ZVFI finansēto pasākumu vadībā
iesaistītās institūcijas. Tā ietvaros tiks segtas programmas tiešās vadības izmaksas.
Pasākuma mērėis ir atbalstīt efektīvu un atbilstošu programmas vadību, uzraudzību,
kontroli un izvērtēšanu.
Pasākuma finansējumu paredzēts piešėirt aktivitātēm saskaĦā ar Komisijas 2000.gada
8.novembra Regulas (EK) Nr.1685/2000, ko groza Komisijas 2004.gada 10.marta
Regula (EK) 448/2004, 11.panta 2.punktu. No pasākuma finansējuma tiks segtas ar
programmas vadību, ieviešanu, uzraudzību un finanšu kontroli saistītas izmaksas
(ieskaitot darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).
Atbalstāmās aktivitātes ir projektu sagatavošana, vērtēšana, apstiprināšana, kā arī
ieviešanas uzraudzība un izvērtēšana. Pasākuma ietvaros tiks segtas arī izmaksas, kas
saitītas ar uzraudzības pasākumu organizēšanu, tai skaitā arī samaksa ekspertiem un
audita un pārbaužu projekta īstenošanas vietās izmaksas, ieskaitot arī samaksu
pārbaudes veicējiem.
Atbalstāmās aktivitāte
1.Projektu sagatavošana
2.Projektu vērtēšana un apstiprināšana
3.Izvērtēšana un uzraudzība, tai skaitā samaksa ekspertiem
4.Audita un pārbaužu projekta īstenošanas vietās izmaksas
5.Samaksa kontroli veicošajiem darbiniekiem.
6.Darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Vadošā iestāde, maksājumu iestāde, ELVGF un ZVFI vadībā iesaistītās
starpniekinstitūcijas un citas ELVGF un ZVFI vadībā iesaistītās institūcijas.
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Finanšu plāns (EUR)
Pasākums/gads/
investīciju joma∗

Kopējais
finansējums

Sabiedriskais līdzfinansējums
Latvijas sabiedriskais
Kopienas
līdzfinansējums
Kopā
līdzfinansē
Pašval
jums
Kopā
Valsts
dību

Pasākums 5.5.

475 862

475 862

356 896

118 966

2004

475 862

475 862

356 896

118 966

Privātais
līdzfinansē
jums∗
∗∗

2005
2006
Kods 411
Priekšdarbi, izpilde,
uzraudzība, reklāmas
pasākumi
Kods 412 Izvērtēšana

86.48%
13.52%

Projektu fnansēšana notiks saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.
1260/1999 29.pantu..
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Par šī pasākuma ieviešanu būs atbildīga vadošā iestāde.
Vadošā iestāde izvērtēs ELVGF un ZVFI vadībā iesaistīto institūciju iesniegtos
priešlikumus un pārbaudīs plānoto izdevumu atbilstību saskaĦā ar Komisijas
2000.gada 8.novembra Regulu (EK) Nr.1685/2000.

∗

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu programmā starp investīciju jomām ir indikatīva un
var nebūt saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
∗∗
Sniegtā informācija par Programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
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Pasākums 5.6. Citas ELVGF tehniskās palīdzības izmaksas
Pasākuma pamatojums un apraksts
Pasākums ir izveidots, lai atbalstītu ELVGF un ZVFI finansēto pasākumu vadībā
iesaistītās institūcijas. Tā ietvaros tiks līdzfinansētas izmaksas, kas nav tiešās vadības
izmaksas.
Šī pasākuma mērėis ir atbalstīt efektīvu un atbilstošu programmas vadību, uzraudzību,
kontroli un izvērtēšanu .
No pasākuma finansējuma tiks segtas izmaksas, kas nav attiecināmas kā tiešās
vadības izmaksas. Finansējums tiks piešėirts pētījumiem, semināriem, publicitātes un
informācijas pasākumiem, kā arī izvērtēšanai. No šī pasākuma finansējuma tiks segtas
arī izmaksas, kas saistītas ar programmas vadībai, uzraudzībai, izvērtēšanai un
kontrolei nepieciešamās datorizētas uzraudzības informācijas sistēmas izveidi un
ieviešanu.
Atbilstošās aktivitātes
1.Izvērtēšana
2.Pētījumi;
3.Semināri;
4.Publicitātes un informācijas pasākumi;
5.Izmaksas, kas saistītas ar datorizētas uzraudzības informācijas sistēmas izveidi un
attīstību.
Struktūrfonda finansējuma saĦēmēji
Vadošā iestāde, ELVGF un ZVFI vadībā iesaistītās starpniekinstitūcijas, piecu
Latvijas plānošanas reăionu aăentūras un citas ELVGF un ZVFI vadībā iesaistītās
institūcijas.
Finanšu plāns (EUR)
Sabiedriskais līdzfinansējums
Latvijas sabiedriskais
Kopienas
līdzfinansējums
līdzfinansē
Pašval
jums
Kopā
Valsts
dību

Pasākums/gads/
investīciju joma ∗

Kopējais
finansējums

Kopā

Pasākums 5.6.

211 058

211 058

158 293

52 765

2004

211 058

211 058

158 293

52 765

Privātais
līdzfinansē
jums∗
∗∗

2005
2006
Kods 413 Pētījumi
Kods 415 Plašas
sabiedrības
informēšana

34.68%
65.32%

∗

Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un
var nebūt saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
∗∗
Sniegtā informācija par Programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt
saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
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Projektu fnansēšana notiks saskaĦā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.
1260/1999 29.pantu.
Ieviešanas un uzraudzības nosacījumi
Par šī pasākuma ieviešanu būs atbildīga vadošā iestāde.
Vadošā iestāde izvērtēs ESF vadībā iesaistīto institūciju iesniegtos priešlikumus un
pārbaudīs plānoto izdevumu atbilstību saskaĦā ar Komisijas 2000.gada 8.novembra
Regulu (EK) Nr.1685/2000.
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Finanšu plāns (EUR)
Prioritāte/
Pasākums/
Gads/
Investīciju
joma *

Sabiedriskais
Kopējais
finansējums

Kopienas līdzdalība

Latvijas valsts līdzdalība

Kopā
Kopā

ERAF

ESF

ELVGF

ZVFI

Kopā

1.prioritāte
Ilgtspējīgas
attīstības
veicināšana(32
%)

269 199 046

269 199 046

203 810 000

203 810 000

65 389 046

Pasākums 1.1.

78 806 534

78 806 534

59 104 900

59 104 900

19 701 634

Pasākums 1.2.

125 003 468

125 003 468

93 752 600

93 752 600

31 250 868

Pasākums 1.3.

27 174 668

27 174 668

20 381 000

20 381 000

6 793 668

Pasākums 1.4.

38 214 376

38 214 376

30 571 500

30 571 500

7 642 876

2.prioritāte
UzĦēmējdarbīb
as un inovāciju
veicināšana
(25%)

208 522 670

208 522 670

156 392 000

156 392 000

52 130 670

Pasākums 2.1.

27 107 948

27 107 948

20 330 960

20 330 960

6 776 988

Pasākums 2.2.

86 982 935

86 982 934

65 237 201

65 237 201

21 745 734

Pasākums 2.3.

17 278 399

17 278 400

12 958 799

12 958 799

4 319 600

Pasākums 2.4.

52 130 668

52 130 668

39 098 000

39 098 000

13 032 668

Valsts

Pašvaldī
bu

Privātais**
Cits

CF

Cits ES
finansēju
ms
(Interreg
Equal)

* Sniegtā informācija par finansējuma sadalījumu starp programmas investīciju jomām ir indikatīva un var nebūt saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus.
**
Sniegtā informācija par programmas iespējamo privāto līdzfinansējumu ir indikatīva un var nebūt saistoša, sastādot maksājuma pieprasījumus (izĦemot ZVFI, kura ietvaros
plānotais privātā līdzfinansējuma apjoms ir saistošs)

181

EIB

Latvijas Mērėa 1 programmas Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājums 2004-2006

Prioritāte/
Pasākums/
Gads/
Investīciju
joma *

Sabiedriskais
Kopējais
finansējums

Kopienas līdzdalība

Latvijas valsts līdzdalība

Kopā
Kopā

ERAF
18 767 040

ESF

ELVGF

ZVFI

Kopā

Pasākums 2.5.

25 022 720

25 022 720

18 767 040

3.prioritāte
Cilvēkresursu
attīstība un
nodarbinātības
veicināšana
(21%)

174 891 542

174 891 542

132 745 000

132 745 000

42 146 542

Pasākums 3.1.

76 107 135

76 107 135

57 080 350

57 080 350

19 026 785

Pasākums 3.2.

67 257 468

67 257 468

50 443 100

50 443 100

16 814 368

Pasākums 3.3.

31 526 939

31 526 939

25 221 550

25 221 550

6 305 389

4.prioritāte
Lauku un
zivsaimniecība
s attīstības
veicināšana
(19%)

182 036 540
171 329 137

115 668 000

91 333 000

Pasākums 4.1.

47 455 012

47 455 012

25 853 804

25 853 804

21 601 208

Pasākums 4.2.

6 803 818

6 803 818

5 102 863

5 102 863

1 700 955

Pasākums 4.3.

27 399 900

27 399 900

19 179 930

19 179 930

8 219 970

Valsts

Pašvaldī
bu

Privātais**
Cits

CF

Cits ES
finansēju
ms
(Interreg
Equal)

6 255 680

24 335 000

55 643 137

Pasākums 4.4.

41 466 859

41 466 859

30 236 443

30 236 443

11 230 416

Pasākums 4.5.

9 350 763

9 350 763

6 849 975

6 849 975

2 500 788

Pasākums 4.6.

3 044 435

3 044 435

2 283 325

2 283 325

761 110

Pasākums 4.7.

2 435 548

2 435 548

1 826 660

1 826 660

608 888

10 707 403
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Prioritāte/
Pasākums/
Gads/
Investīciju
joma *

Sabiedriskais
Kopējais
finansējums

Kopienas līdzdalība

Latvijas valsts līdzdalība

Kopā
Kopā

ERAF

ESF

ELVGF

ZVFI

Kopā

Valsts

Pašvaldī
bu

Privātais**
Cits

Pasākums 4.8.

14 531 089

14 531 089

11 624 870

11 624 870

2 906 219

Pasākums 4.9.

2 156 998

862 800

754 948

754 948

107 852

1 294 198

Pasākums
4.10.

23 865 658

14 452 453

9 148 414

9 148 414

5 304 039

9 413 205

Pasākums
4.11.

3 508 460
3 508 460

2 806 768

2 806 768

CF

Cits ES
finansēju
ms
(Interreg
Equal)

701 692

5.prioritāte
Tehniskā
palīdzība

22 605 109

22 605 109

16 953 826

14 905 177

Pasākums 5.1.

13 754 415

13 754 415

10 315 809

10 315 809

3 438 606

Pasākums 5.2.

6 119 160

6 119 160

4 589 368

4 589 368

1 529 792

Pasākums 5.3.

1 436 394

1 436 394

1 077 295

1 077 295

359 099

Pasākums 5.4.

608 220

608 220

456 165

456 165

152 055

Pasākums 5.5.

475 862

475 862

356 896

356 896

118 966

Pasākums 5.6.

211 058

211 058

158 293

158 293

52 765

KOPĀ

857 236 907

846 529 504

625 568 826

369 202 826

Kopā ERAF

497 595 291

497 595 291

375 107 177

375 107 177

Kopā ESF

176 936 156

176 936 156

134 278 460

Kopā ELVGF

138 643 255

138 643 255

91 848 189

1 533 460

138 698 000

515 189

93 333 000

5651283

24 335 000

220 960 678

10 707 403

122 488 114
134 278 460

42 657 696
91 848 189

46 795 066
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Prioritāte/
Pasākums/
Gads/
Investīciju
joma *
Kopā ZVFI

Sabiedriskais
Kopējais
finansējums

Kopienas līdzdalība
Kopā

44 062 205

Latvijas valsts līdzdalība

Kopā

33 354 802

24 335 000

ERAF

ESF

ELVGF

ZVFI

Kopā

24 335 000

9 019 802

Valsts

Pašvaldī
bu

Privātais**
Cits

CF

Cits ES
finansēju
ms
(Interreg
Equal)

10 707 403
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Vairāku gadu budžeta veidošana un nacionālā
līdzfinansējuma nodrošināšana
Budžeta plānošanas, apstiprināšanas un izpildes process Latvijā tiek regulēts ar
šādiem normatīvajiem aktiem:
Likums par budžetu un finanšu vadību (pieĦemts Saeimā 1994.gada 24.martā);
Likums par pašvaldību budžetiem (pieĦemts Saeimā 1994.gada 24.martā);
Kārtējā gada valsts budžeta likums, kas nosaka īpašas tiesības un principus valsts
budžeta izpildei.
Kopš 1997.gada Latvijas ikgadējais budžets tika izstrādāts, balstoties uz programmu
principu. Likums par budžetu un finanšu vadību nosaka, ka budžeta programmā
apvienoti pasākumi, kas ir vērsti uz kopējo mērėi.
Likums par budžetu un finanšu vadību arī paredz valsts budžeta plānošanu vidējā
termiĦā. Valsts budžeta plānošana vidējā termiĦā ir process, kurā tiek identificēti
piecu gadu perspektīvā pieejamie resursi, kā arī šo resursu izlietošana atbilstoši
valdības prioritātēm. Kārtējā gada budžeta tiesību aktu kopums satur arī
„Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas aprakstu” turpmākajiem pieciem
gadiem, kas sniedz informāciju par ekonomikas attīstības tendencēm un fiskālās
politikas mērėiem, nosakot ieĦēmumu un izmaksu prognozes turpmākiem četriem
gadiem.
Kārtējā gada valsts budžeta likums nosaka saistību apjomu, ārvalstu finanšu
palīdzības un ES fondu finansējumu un nepieciešamo līdzfinansējumu turpmākiem
diviem gadiem, kā arī kopējo plānoto projekta summu sadalījumā starp ministrijām,
saistību veidiem, projektiem un budžeta programmām.
ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējums tiek plānots pilnīgai programmas
(projekta) īstenošanai, paredzot valsts budžeta izdevumos pieprasīto finansējumu
pilnā apjomā. Īstenošanas procedūra ir šāda: ja valsts budžeta programmā plānoto
projektu īstenošanas periods pārsniedz kārtējā budžeta gada robežas, no ES fondiem
pieprasītais finansējums un valsts budžeta līdzfinansējums tiek plānots kā ilgtermiĦa
saistības (kārtējā gada valsts budžeta likuma pielikumā) IlgtermiĦa saistībās iekĜauti
valsts investīciju projekti, maksājumi par aizĦēmumiem, starptautisko programmu un
projektu maksājumi, kā arī līzinga maksājumi u. c.
Kārtējā gada valsts budžeta likums iekĜauj informāciju par ilgtermiĦa saistībām,
nosakot kārtējā gadā veicamos izdevumus, nākamā un aiznākamā gada izdevumus, kā
arī kopējo projekta īstenošanai nepieciešamo naudas summu. Tādējādi Saeima,
apstiprinot kārtējā gada valsts budžeta likumu, apstiprina arī ar konkrētā projekta vai
programmas īstenošanai nepieciešamās saistības. Valdības apstiprinātas ilgtermiĦa
programmas un projekti arī tiek iekĜauti ilgtermiĦa saistībās un nepieciešamai
finansējums tiek paredzēts atbilstoši noteiktajam programmas un/vai projekta
īstenošanas periodam. Piemēram, ja projekta īstenošanas laiks ir noteikts seši gadi,
projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums tiek iekĜauts ilgtermiĦa saistībās uz
visu projekta īstenošanas periodu (sešiem gadiem); pa gadiem sadalītais finanšu
resursu apjoms var tikt aktualizēts, Ħemot vērā programmas vai projekta īstenošanas
progresu.
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ES struktūrfondu resursi un ar tiem saistītais valsts budžeta līdzfinansējums tiek
plānoti kā ilgtermiĦa saistības (iekĜauti kārtējā gada valsts budžeta likumā kā
pielikums), nosakot kopējo finanšu resursu apjomu nākamajam un aiznākamajam
gadam, kā arī finansējumu līdz programmas ieviešanas beigām. Saistības attiecas uz
visu vienotā programmdokumenta programmēšanas periodu.
Struktūrfondu ieviešanai nepieciešamais finansējums tiks plānots arī katras
starpniekinstitūcijas budžetā. Informācija tiek apkopota visiem VPD līmeĦiem – gan
projektiem, gan prioritātēm. Tiks nodrošināts, ka ieviešanai nepieciešamais
finansējums būs pieejams visos struktūrfondu administrācijas līmeĦos. Ja notiek
finanšu līdzekĜu pārdale starp VPD pasākumiem, nav nepieciešami valsts budžeta
grozījumi – pārdali iespējams veikt vadības līmenī (attiecīgās starpniekinstitūcijas
līmenī).
Valsts budžeta līdzfinansējums tiks plānots nozares ministrijas budžetā. Nozares
ministrija plānos resursus līdzfinansējuma nodrošināšanai no tās budžetā esošiem
līdzekĜiem, pārdalot līdzekĜus no sesošām programmām, kuras atbilst VPD
pasākumiem, vai pieprasot papildus finanšu resursu piešėīrumu kārtējā gada valsts
budžeta sagatavošanas vai valsts budžeta grozījumu veikšanas laikā.
Papildus tam valsts budžetā tiek izveidota speciālā valsts budžeta programma Finanšu
ministrijas budžetā, lai nodrošinātu iespēju piešėirt finanšu resursus nozaru
ministrijām un citām organizācijām, kārtējā gadā apstiprināto projektu īstenošanai.
Pašvaldības nodrošina līdzfinansējumu savu budžetu ietvaros. Papildus tam Ministru
kabinets ir pieĦēmis lēmumu nodrošināt līdzfinansējumu pašvaldību projektiem līdz
15%.
Iepriekšminētie Latvijas Republikas normatīvie akti – „Par budžetu un finanšu
vadību” un kārtējā gada valsts budžeta likums - pieĜauj iespēju veikt finanšu līdzekĜu
pārdali to prioritāšu un pasākumu starpā, kuras iekĜautas valsts budžeta programmās.
Gadījumā, ja pārdale notiek vienas budžeta programmas ietvaros, nav
nepieciešamības veikt grozījumus kārtējā gada valsts budžeta likumā - pārdali var
veikt ar ministrijas rīkojumu. Likums par budžetu un finanšu vadību piešėir tiesības
finanšu ministram palielināt apropriācijas ES līdzfinansētiem projektiem.
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