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  5.pielikums  

Ministru kabineta 

2009.gada 27. oktobra 

noteikumiem Nr. 1238 

 Finanšu ministrijas 

ziņojums 

par horizontālo prioritāšu īstenošanu 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros  

2013. gads1 

Ziņojums sniedz informāciju par horizontālo prioritāšu  „Informācijas sabiedrība” un  „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas īstenošanu Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansēto tehniskās palīdzības aktivitāšu un 

1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” ietvaros, kā arī par 

horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” ieviešanu 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un 

analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” projektos. 

1. Horizontālo prioritāšu "Teritorijas līdzsvarota attīstība" un "Rīgas starptautiskā konkurētspēja" ieviešana  

 Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes Nr. 

un nosaukums 

 Horizon-

tālā priori-

tāte* 

 Darbības programmā (DP), darbības programmas papildinājumā (DPP) un MK noteikumos noteiktie principi 

horizontālās prioritātes ieviešanai (atzīmēt atbilstošu principu un aprakstīt) 

 specifiski projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriji 

(atbilstības vai kvalitātes 

vērtēšanas kritēriji) 

 aktivitāte/apakšaktivitāte 

kopumā vērsta uz konkrētu 

teritoriju (piem., īpaši 

atbalstāmo teritoriju) attīstību 

 projektu atlasē 

piemērota diferencēta 

ES fondu 

līdzfinansējuma likme 

 finansējuma 

sadalē 

piemērota 

teritoriālā 

kvota 

 citi 

N/A**                   

N/A**                  

                                                           
1 Ņemot vērā, ka horizontālo prioritāšu īstenošana tehniskās palīdzības 1.kārtas projektos noslēdzās 31.12.2011., par kuru progresu informācija tika sniegta Finanšu ministrijas 

2011. gada ziņojumā par horizontālo prioritāšu īstenošanu, šajā pārskata periodā par 2013. gadu, informācija par tehniskās palīdzības aktivitātēm sniegta tikai 2. kārtas ietvaros. 
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 Piezīme. * Sniedz norādi, uz kuru horizontālo prioritāti – "Teritorijas līdzsvarota attīstība" (TLA) un/vai "Rīgas starptautiskā konkurētspēja" (RSK) – aktivitāte ir vērsta 

(norādīt: TLA un/vai RSK). ** Horizontālās prioritātes specifiskajiem kritērijiem nav tiešas ietekmes uz 1.5.1.1.1. un tehniskās palīdzības aktivitātēm. 

1.1. īstenotās specifiskās aktivitātes, kas veicinājušas horizontālās prioritātes īstenošanu un mērķu sasniegšanu  

 ES fondu tehniskās palīdzības 2.kārtas un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai 

valsts pārvaldē” projektu iesniegumu atlases kritērijos nav iekļauts vērtēšanas kritērijs attiecībā uz horizontālajām prioritātēm  „Teritorijas 

līdzsvarota attīstība" un "Rīgas starptautiskā konkurētspēja". 

 Piezīme. Sniedz informāciju par semināru un apmācību organizēšanu, informācijas ievietošanu mājas lapā, kā arī citām horizontālo prioritāšu 

ieviešanu veicinošām aktivitātēm. 

 1.2. vērtējums par horizontālās prioritātes principu ievērošanu un labās prakses piemēri, kas veicinājuši horizontālās prioritātes principu 

ievērošanu un ietekmi uz DPP noteikto uzraudzības rādītāju izpildi 

 ES fondu tehniskās palīdzības 2.kārtas un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai 

valsts pārvaldē” projektu iesniegumu atlases kritērijos nav iekļauts vērtēšanas kritērijs attiecībā uz horizontālajām prioritātēm  „Teritorijas 

līdzsvarota attīstība" un "Rīgas starptautiskā konkurētspēja". 

 1.3. priekšlikumi par nepieciešamajām darbībām/izmaiņām, lai uzlabotu horizontālās prioritātes īstenošanu  

 ES fondu tehniskās palīdzības 2.kārtas un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai 

valsts pārvaldē” projektu iesniegumu atlases kritērijos nav iekļauts vērtēšanas kritērijs attiecībā uz horizontālajām prioritātēm  „Teritorijas 

līdzsvarota attīstība" un "Rīgas starptautiskā konkurētspēja". 

2. Horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" ieviešana  

  Aktivitātes/apakšaktivitātes Nr. un nosaukums 

 Izveidoto/uzla

boto 

komunikāciju 

tīklu skaits  

(ja attiecināms) 

 Izveidoto/uzl

aboto 

informācijas 

sistēmu skaits  

(ja 

attiecināms) 

 Iegādāto 

datortehnikas 

vienību skaits  

(ja 

attiecināms) 

 Elektronizē

to 

sabiedrisko 

pakalpojum

u skaits  

(ja 

attiecināms) 

 Uzlaboto 

sabiedrisko 

elektronisko 

pakalpojumu skaits 

ar paaugstinātu 

elektronizācijas 

līmeni (ja 

attiecināms) 

 Apmācīto 

cilvēku 

skaits IKT 

jomā  

(ja 

attiecinām

s) 
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1.5.1.1.1. „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko 

spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” 

0 0 0 0 0 0 

  1.6.1. Atbalsts darbības programmas "Cilvēkresursi un 

nodarbinātība" vadībai / 1.6.1.1. Programmu vadības un atbalsta 

nodrošināšana, 2.4.1. Atbalsts darbības programmas 

"Uzņēmējdarbība un inovācijas" vadībai / 2.4.1.1. Programmas 

vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana,  3.7.1.Atbalsts darbības 

programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" vadībai / 

3.7.1.1.Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana, 

3.8.1.Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai/ 3.8.1.1. Programmas vadības 

un atbalsta funkciju nodrošināšana 
8 6 129* 71 67 100 

* t.sk., 33 nomātas datortehnikas vienības Nodarbinātības valsts aģentūrā (projekts Nr. VSID/TP/CFLA/11/13/010) un 6 nomātas 

datortehnikas vienības Sabiedrības integrācijas fondā (projekts Nr. VSID/TP/CFLA/11/22/012).  

2.1. īstenotās specifiskās aktivitātes, kas veicinājušas horizontālās prioritātes īstenošanu un mērķu sasniegšanu  

 1.5.1.1.1. apakšaktivitāte 

Specifiskas aktivitātes netiek norādītas. 

Valsts kancelejas projekts tieši attiecas uz informācijas sabiedrības veicināšanu, jo tajā tiek ieviesti konkrēti pasākumi saistībā  ar informācijas 

sabiedrības veidošanu un attīstību. Funkciju aprakstīšanas rīks ir jauna pieeja valsts pārvaldes funkciju aprakstīšanā un vērtēšanā,  darbības 

optimizēšanas plānošanai valsts pārvaldē, kā arī lēmumu pieņēmējiem – strukturālo reformu ieviešanai. 

Funkciju pieejamības nodrošināšana publiskā informācijas vietnē dod iespēju iedzīvotājiem aktīvi paust savu viedokli un uzskatus, aktīvi 

piedaloties valsts pārvaldē, izmantojot IT iespējas. 

Finanšu ministrijas projektā paredzēts īstenot aktivitātes saistībā ar valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas papildināšanu un 

pilnveidošanu, kā arī dokumentu vadības sistēmas un darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu FM; plānots apmācīt izveidotās sistēmas lietotājus, 

pieaicinot speciālistus, tādējādi sekmējot IKT lietošana un veicināta informācijas sabiedrība. 

Tehniskā palīdzība 

Visos tehniskās palīdzības projektos tiek izmantoti IKT risinājumi, sekmējot informācijas sabiedrības attīstību. Projektos nav plānoti pasākumi, 

kas tiešā veidā veicinātu informācijas sabiedrības attīstību, tomēr ar tehniskās palīdzības projektu aktivitāšu palīdzību atbalsts tiek sniegts netieši. 
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Projektu aktivitātēs tiek nodrošināta elektronisku dokumentu aprite, kā arī ES fondu informatīvo un publicitātes pasākumu ietvaros tiek sniegts 

atbalsts infrastruktūras pieejamībai un nodrošināta aktuālas informācijas par ES fondiem pieejamība, tādējādi veicinot sabiedrības informētību par 

ES fondu ieviešanas gaitu. 

Tikai daļā tehniskās palīdzības 2. kārtas projektu plānota  datortehnikas iegāde, jo lielākajā daļā projektu finansējuma saņēmēji turpina  izmantot 

tehniskās palīdzības 1. kārtas ietvaros iegādāto datortehniku. 

Pārskata periodā veiktas sekojošas specifiskās aktivitātes: 

1. Projekta (VSID/TP/CFLA/11/01/014, Kultūras ministrija) ietvaros dažādām sabiedrības grupām ir nodrošinātas vienādas piekļūšanas 

iespējas informācijai par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme" 

aktivitātēm, kā arī informācijai par iespējām piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu kultūras nozares projektiem. Informācija pieejama 

Kultūras ministrijas mājaslapā izveidotajā sadaļā "Fondi un investīcijas", kas izstrādāta un pieejama personām ar īpašām vajadzībām, 

piemēram, personām ar redzes traucējumiem ir iespēja palielināt interneta mājas lapas teksta izmēru; 

2. Valsts kases projektā (VSID/TP/CFLA/11/04/002) informācija par Valsts kases kā maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkcijām, 

ES fondu ietvaros veiktajiem izdevumiem, pieprasītiem un saņemtajiem ES fondu līdzekļiem no Eiropas Komisijas tiek publicēti Valsts 

kases mājas lapā www.kase.gov.lv, tādējādi veicinot finansējuma saņēmēju un ES fondu vadībā iesaistīto institūciju informētību, kā arī 

piedāvā jebkuram mājas lapas apmeklētājam pieteikties uz jaunumiem un uzdot interesējošos jautājumus. Maksājumu izpilde (iesniegšana, 

pārbaude, apstiprināšana) nodrošināta, izmantojot Budžeta elektronisko norēķinu sistēmu „eKase”, tādējādi tiek nodrošināta elektronisko 

pakalpojumu izmantošana atbilstoši Valsts kases darbības specifikai kā maksājumu un sertifikācijas iestādei, kurai nav tieša sadarbība ar 

ES finansējuma saņēmējiem; 

3. Valsts reģionālās attīstības aģentūras projekta (VSID/TP/CFLA/11/10/013) ietvaros pilnveidota VRAA Projektu datu informācijas sistēma; 

4. Kurzemes plānošanas reģiona projekta (VSID/TP/CFLA/11/09/007) ietvaros uzlabota interneta mājaslapa www.kurzemesregions.lv, kā arī 

atjaunota informatīvā datu bāze mājas lapā www.esfinanses.lv; 

5. Projektā VSID/TP/CFLA/11/05/001 (Centrālā finanšu un līguma aģentūra), tiek uzturēta ES fondu mājas lapas sadaļa, kurā pieejama teksta 

versija vājredzīgajiem;  

6. Valsts kancelejas projektā (VSID/TP/CFLA/11/06/006) izveidota ES Sociālā fonda mājas lapas sadaļa, izveidoti Valsts kancelejas profili 

sociālajās platformās Twitter un draugiem.lv; 

7. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VSID/TP/CFLA/11/11/020) projekta ietvaros aktualizēta VIAA struktūrfondu interneta vietne 

http://sf.viaa.gov.lv/lat/, kurā iekļauta interaktīva e-karte par Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem izglītībā un zinātnē. Turpinās 

projektu īstenotāju lietotāju platformas pilnveide projektu informācijas rediģēšanai e-kartē. Jaunie darbinieki (3) apmācīti lietot VIAA 

Projektu informācijas sistēmu, bet 32 darbinieki apmācīti lietot šo sistēmu pēc tās pielāgošanas pārejai un EUR. Informācija par VIAA tiek 

sniegta arī sociālajā tīklā twitter (570 sekotāji); 

http://www.kurzemesregions.lv/
http://sf.viaa.gov.lv/lat/
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8. Nodarbinātības valsts aģentūras projektā (VSID/TP/CFLA/11/13/010) veikta atklātas projektu iesniegumu atlases projektu mērķa grupas aptauja 

"Klientu apmierinātība ar ES fonda projektu pakalpojumiem aptauja". Ar šīs aptaujas rezultātiem projektu īstenotāji tika iepazīstināti sadarbības iestādes 

rīkotajos semināros; 

9. Rīgas plānošanas reģiona projekta (VSID/TP/CFLA11//14/017) un Zemgales plānošanas reģiona projekta (VSID/TP/CFLA/11/08/004) 

ietvaros tika uzlabota un aktualizēta tīmekļa vietnes www.esfinanses.lv sadaļa „ES struktūrfondi (2007-2013)”; 

10. Izglītības un zinātnes ministrijas (VSID/TP/CFLA/11/16/015) projekta ietvaros uzturēta ES fondu vadības informācijas sistēma un 

nodrošināta tās sasaiste ar citām informācijas sistēmām ES fondu ieviešanas, uzraudzības, kontroles un izvērtēšanas procesa 

nodrošināšanai, kā arī uzturēta un aktualizēta IZM ES fondu interneta mājas lapa - http://esfondi.izm.gov.lv/ par ES fondu aktualitātēm; 

11. Labklājības ministrija projektā (VSID/TP/CFLA/11/23/019) organizēti 5 semināri par horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” 

ievērošanu ES fondu projektos (kopā informēti126 dalībnieki); semināru dalībniekiem tika nodrošināta iespēja semināra prezentācijas 

materiālus saņemt elektroniski; 

12. Finanšu ministrija projektā (VSID/TP/CFLA/11/25/022) uzlabota mājas lapa www.esfondi.lv. 

 Piezīme. Sniedz informāciju par semināru un apmācību organizēšanu, informācijas ievietošanu mājas lapā, kā arī citām horizontālo prioritāšu 

ieviešanu veicinošām aktivitātēm. 

 2.2. vērtējums par horizontālās prioritātes principu ievērošanu un labās prakses piemēri, kas veicinājuši horizontālās prioritātes principu 

ievērošanu un ietekmi uz DPP noteikto uzraudzības rādītāju izpildi 

1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ietvaros specifiskas aktivitātes horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” ieviešanā pārskata periodā netiek 

norādītas.  

 

Apakšaktivitātes ietvaros gan Finanšu ministrijas, gan Valsts kancelejas projekti veicina horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” 

ieviešanu, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1358 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”” 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos iekļauts kritērijs „Projekta ietekme uz HP „Informācijas sabiedrība”” 

 

Tehniskā palīdzība 

Tehniskās palīdzības projektos desmit finansējuma saņēmēji norādījuši, ka nodrošina aktuālās informācijas par Eiropas Savienības fondiem 

pieejamības ievietošanu mājas lapās. Astoņos projektos paredzētas aktivitātes, lai attīstītu un uzturētu ES struktūrfondu projektu vadības 

informācijas sistēmas, 2013.gadā plānotās aktivitātes tika nodrošinātas. Projektos paredzētās aktivitātes, kas nodrošina interesentiem iespēju 

elektroniski pieteikties Eiropas Savienības fondu aktualitāšu saņemšanai un semināru apmeklēšanai, šobrīd tiek īstenotas vairākos TP projektos- 

piemēram, Valsts kases un Kultūras ministrijas, kā arī plānošanas reģionu TP projektos. Jauna tendence, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, 
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ir sociālo tīklu izmantošana komunikācijā- 2013.gadā daži TP projektu īstenotāji (VIAA, Valsts kanceleja) pārskatos norādījuši, ka izveidoti iestāžu 

profili sociālajos tīklos (piemēram, twitter konts). 

 2.3. priekšlikumi par nepieciešamajām darbībām/izmaiņām, lai uzlabotu horizontālās prioritātes īstenošanu  

   Priekšlikumu nav. 

 

3. Horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" ieviešana  

 3.1. mērķa grupas dalībnieku portrets (1., 2. un 3. darbības programmas aktivitātēm)   

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāte 1.5.1.1.1. „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai 

un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”* 

 Mērķa grupas dalībnieku iedalījums 

 Dalībnieku dzimums un vecums  Dalībnieku izglītība 

 sievietes  vīrieši 

 bez 

izglītības 

 sākumskolas 

vai 

pamatskolas 

izglītība 

(ISCED1 un 

ISCED2) 

 vidējā un 

vidējā 

profesionālā 

izglītība 

(ISCED3) 

 augstāka 

par vidējo 

izglītību, 

kas nav 

augstākā 

izglītība 

(ISCED4) 

 augstākā 

izglītība 

(ISCED5 

un 

ISCED6) 

 vecums (gadi)  vecums (gadi) 

 ≤ 14 
 15–

24 

 25–

54 

 55–

64 

 65 

≤ 

 ≤ 

14 

 15–

24 

 25–

54 

 55–

64 

 65 

≤ 

1
. 
D

al
īb

n
ie

k
u
 s

k
ai

ts
 

g
ad

ā 

 personu skaits, kas uzsāk darbības projektā, 

kalendāra gadā kopā 0 25 1899 99 4 3 432 70 2 0 0 0 5 14 2515 

 personu skaits, kas turpina darbības 

projektā, kalendāra gadā kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 personu skaits, kas izstājas no dalības 

projektā, nepabeidzot darbības projektā, 

kalendāra gadā kopā 0 0 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 42 
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 personu skaits, kas izstājas no dalības 

projektā, pabeidzot darbības projektā, 

kalendāra gadā kopā 0 24 1625 93 3 0 3 388 22 0 0 0 5 14 2139 

*1.5.1.1.1. apakšaktivitātes projektu ietvaros norādītā mērķa grupa ir valsts iestāžu un sociālo partneru darbinieki, kas piedalās apmācībās 

1.6.1. Atbalsts darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" vadībai, 1.6.1.1. Programmu vadības un atbalsta nodrošināšana; 

2.4.1. Atbalsts darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" vadībai, 2.4.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana; 3.7.1.Atbalsts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" vadībai, 3.7.1.1.Programmas vadības un atbalsta 

funkciju nodrošināšana; 3.8.1.Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai, 3.8.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana* 

 Mērķa grupas dalībnieku iedalījums 

 Dalībnieku dzimums un vecums  Dalībnieku izglītība 

 sievietes  vīrieši 

 bez 

izglītī

bas 

 sākumskol

as vai 

pamatskola

s izglītība 

(ISCED1 

un 

ISCED2) 

 vidējā un 

vidējā 

profesionāl

ā izglītība 

(ISCED3) 

 augstāk

a par 

vidējo 

izglītību

, kas 

nav 

augstāk

ā 

izglītība 

(ISCED

4) 

 augstāk

ā 

izglītība 

(ISCED

5 un 

ISCED6

) 

 vecums (gadi)  vecums (gadi) 

 ≤ 

14 

 15–

24 

 25–

54 

 55–

64 

 65 

≤ 

 ≤ 

14 

 15–

24 

 25–

54 

 55–

64 
 65 ≤ 

1
. 
D

al
īb

n
ie

k
u
 s

k
ai

ts
 g

ad
ā 

 personu skaits, kas uzsāk darbības projektā, 

kalendāra gadā kopā    3 93 6 1 0 5 25 1 0 0 0 0 0 134 

 personu skaits, kas turpina darbības projektā, -

kalendāra gadā kopā    6 359 13 0 0 8 80 4 0 0 1 7 1 461 

 personu skaits, kas izstājas no dalības projektā, 

nepabeidzot darbības projektā, kalendāra gadā 

kopā    2 91 3 1 0 1 25 0 0 0 0 3 0 120 

 personu skaits, kas izstājas no dalības projektā, 

pabeidzot darbības projektā, kalendāra gadā kopā 
   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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*Ņemot vērā tehniskās palīdzības projektu specifiku, informācija tabulā apkopota par visu trīs darbības programmu aktivitātēm 

 

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāte 1.5.1.1.1.” Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai 

un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē ” 

 Mērķa grupas dalībnieku iedalījums 

 Dalībnieku dzimums un vecums  Dalībnieku izglītība 

 sievietes  vīrieši 

 bez 

izglītības 

 sākumskolas 

vai 

pamatskolas 

izglītība 

(ISCED1 un 

ISCED2) 

 vidējā un 

vidējā 

profesionālā 

izglītība 

(ISCED3) 

 augstāka 

par vidējo 

izglītību, 

kas nav 

augstākā 

izglītība 

(ISCED4) 

 augstākā 

izglītība 

(ISCED5 

un 

ISCED6) 

 vecums (gadi)  vecums (gadi) 

 ≤ 

14 

 15–

24 

 25–

54 

 55–

64 

 65 

≤ 

 ≤ 

14 

 15–

24 

 25–

54 

 55–

64 

 65 

≤ 

2
. 
D

al
īb

n
ie

k
u
 d

al
īj

u
m

s 
p
ēc

  

so
ci

āl
ās

 a
ts

tu
m

tī
b
as

 r
is

k
am

 p
ak

ļa
u
ta

jā
m

 g
ru

p
ām

 s
as

k
aņ

ā 
ar

 

li
k
u
m

ie
m

 

 mērķa grupas dalībnieku skaits kalendāra gadā 

kopā (2.1. + 2.2.): 0 25 1899 99 4 3 432 70 2 0 0 0 5 14 2515 

 2.1.  kopā dalībnieki pēc neaizsargātajām 

grupām saskaņā ar likumiem, no tām:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.1.  minoritāšu grupas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.2.  migranti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.3.  personas ar invaliditāti, no tām ar: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.3.1.  redzes traucējumiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.3.2.  dzirdes traucējumiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.3.3.  kustību traucējumiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.3.4.  garīga rakstura traucējumiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.3.5.  cita veida funkcionāliem traucējumiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.4.  personas pēc soda izciešanas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 2.2.  citas personas, kuras nav minētas šīs 

tabulas 2.1.apakšpunktā 
0 25 1899 99 4 3 432 70 2 0 0 0 5 14 2515 

 

1.6.1. Atbalsts darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" vadībai, 1.6.1.1. Programmu vadības un atbalsta nodrošināšana; 

2.4.1. Atbalsts darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" vadībai, 2.4.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana; 3.7.1.Atbalsts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" vadībai, 3.7.1.1.Programmas vadības un atbalsta 

funkciju nodrošināšana; 3.8.1.Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai, 3.8.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana 

 Mērķa grupas dalībnieku iedalījums 

 Dalībnieku dzimums un vecums  Dalībnieku izglītība 

 sievietes  vīrieši 

 bez 

izglītības 

 sākumskolas 

vai pamatskolas 

izglītība 

(ISCED1 un 

ISCED2) 

 vidējā un 

vidējā 

profesionālā 

izglītība 

(ISCED3) 

 augstāka 

par vidējo 

izglītību, 

kas nav 

augstākā 

izglītība 

(ISCED4) 

 augstākā 

izglītība 

(ISCED5 

un 

ISCED6) 

 vecums (gadi)  vecums (gadi) 

 ≤ 

14 

 15

–24 

 25–

54 

 55–

64 

 65 

≤ 

 ≤ 

14 

 15–

24 

 25–

54 

 55–

64 

 65 

≤ 

2
. 

D
al

īb
n

ie
k

u
 d

al
īj

u
m

s 
p

ēc
  

so
ci

āl
ās

 a
ts

tu
m

tī
b

as
 r

is
k

am
 p

ak
ļa

u
ta

jā
m

 g
ru

p
ām

 s
as

k
aņ

ā 

ar
 l

ik
u
m

ie
m

 

 mērķa grupas dalībnieku skaits kalendāra gadā kopā 

(2.1. + 2.2.): 0 11 514 21 1 0 7 126 5 0 0 1 10 1 673 

 2.1.  kopā dalībnieki pēc neaizsargātajām 

grupām saskaņā ar likumiem, no tām:  0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

 2.1.1.  minoritāšu grupas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.2.  migranti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.3.  personas ar invaliditāti, no tām ar: 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

 2.1.3.1.  redzes traucējumiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.3.2.  dzirdes traucējumiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.3.3.  kustību traucējumiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.3.4.  garīga rakstura traucējumiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 2.1.3.5.  cita veida funkcionāliem traucējumiem 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

 2.1.4.  personas pēc soda izciešanas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.2.  citas personas, kuras nav minētas šīs 

tabulas 2.1.apakšpunktā 
0 11 512 21 1 0 7 125 5 0 0 1 10 1 670 

*Ņemot vērā tehniskās palīdzības projektu specifiku, informācija tabulā apkopota par visu trīs darbības programmu aktivitātēm 

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāte 1.5.1.1.1.” Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai 

un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē ” 

Mērķa grupas dalībnieku iedalījums 

 Dalībnieku dzimums un vecums  Dalībnieku izglītība 

 sievietes  vīrieši 

 bez 

izglītības 

 sākumskolas 

vai 

pamatskolas 

izglītība 

(ISCED1 un 

ISCED2) 

 vidējā un 

vidējā 

profesionālā 

izglītība 

(ISCED3) 

 augstāka 

par vidējo 

izglītību, 

kas nav 

augstākā 

izglītība 

(ISCED4) 

 augstākā 

izglītība 

(ISCED5 

un 

ISCED6) 

 vecums (gadi)  vecums (gadi) 

 ≤ 

14 

 15–

24 

 25–

54 

 55–

64 
 65 ≤ 

 ≤ 

14 

 15–

24 

 25–

54 

 55–

64 
 65 ≤ 

 3
. 
D

al
īb

n
ie

k
u

 d
al

īj
u
m

s 
p

ēc
 s

ta
tu

sa
 

d
ar

b
a 

ti
rg

ū
 

 mērķa grupas dalībnieki pēc statusa darba tirgū 

kalendāra gadā kopā 

(3.1. + 3.2. + 3.3.): 0 25 1899 99 4 3 432 70 2 0 0 0 5 14 2515 

 3.1.  nodarbināto personu skaits kopā, no tām: 

0 25 1899 99 4 3 432 70 2 0 0 0 5 14 2515 

 3.1.1.  darba ņēmēju jeb darbinieku skaits1 0 25 1899 99 4 3 432 70 2 0 0 0 5 14 2515 

 3.1.2.  pašnodarbināto personu skaits2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3.2.  reģistrēto bezdarbnieku skaits kopā, no 

tiem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 3.2.1.  bezdarbnieki, kas Nodarbinātības valsts 

aģentūras uzskaitē ir līdz vienam gadam 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3.2.2.  ilgstošie bezdarbnieki3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3.3.   neaktīvas personas (kopējais neaktīvo 

personu skaits, tai skaitā personas, kuras 

mācās, tiek apmācītas vai ir pensijā, 

personas, kuras atteikušās no 

nodarbinātības, pastāvīgi invalīdi, personas, 

kuras veic darbu mājās, un citi), no tām: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3.3.1.  neaktīvas personas, kuras mācās vai tiek 

apmācītas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.6.1. Atbalsts darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" vadībai, 1.6.1.1. Programmu vadības un atbalsta nodrošināšana; 

2.4.1. Atbalsts darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" vadībai, 2.4.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana; 3.7.1.Atbalsts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" vadībai, 3.7.1.1.Programmas vadības un atbalsta 

funkciju nodrošināšana; 3.8.1.Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai, 3.8.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana 

Mērķa grupas dalībnieku iedalījums 

 Dalībnieku dzimums un vecums  Dalībnieku izglītība 

 sievietes  vīrieši 

 bez 

izglītības 

 sākumskolas 

vai 

pamatskolas 

izglītība 

(ISCED1 un 

ISCED2) 

 vidējā un 

vidējā 

profesionālā 

izglītība 

(ISCED3) 

 augstāka 

par vidējo 

izglītību, 

kas nav 

augstākā 

izglītība 

(ISCED4) 

 augstākā 

izglītība 

(ISCED5 

un 

ISCED6) 

 vecums (gadi)  vecums (gadi) 

 ≤ 

14 

 15–

24 

 25–

54 

 55–

64 
 65 ≤ 

 ≤ 

14 

 15–

24 

 25–

54 

 55–

64 
 65 ≤ 

 3
. 

D
al

īb
n
ie

k
u
 

d
al

īj
u
m

s 

p
ēc

 

st
at

u
sa

 

d
ar

b
a 

ti
rg

ū
 

 mērķa grupas dalībnieki pēc statusa darba tirgū 

kalendāra gadā kopā 

(3.1. + 3.2. + 3.3.): 0 11 514 21 1 0 7 126 5 0 0 1 10 1 673 
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 3.1.  nodarbināto personu skaits kopā, no tām: 
0 11 514 21 1 0 7 126 5 0 0 1 10 1 673 

 3.1.1.  darba ņēmēju jeb darbinieku skaits1 0 11 514 21 1 0 7 126 5 0 0 1 10 1 673 

 3.1.2.  pašnodarbināto personu skaits2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3.2.  reģistrēto bezdarbnieku skaits kopā, no 

tiem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3.2.1.  bezdarbnieki, kas Nodarbinātības valsts 

aģentūras uzskaitē ir līdz vienam gadam 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3.2.2.  ilgstošie bezdarbnieki3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3.3.   neaktīvas personas (kopējais neaktīvo 

personu skaits, tai skaitā personas, kuras 

mācās, tiek apmācītas vai ir pensijā, 

personas, kuras atteikušās no 

nodarbinātības, pastāvīgi invalīdi, personas, 

kuras veic darbu mājās, un citi), no tām: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3.3.1.  neaktīvas personas, kuras mācās vai tiek 

apmācītas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Ņemot vērā tehniskās palīdzības projektu specifiku, informācija tabulā apkopota par visu trīs darbības programmu aktivitātēm 

 

3.2.mērķa grupas dalībnieku portrets (2.darbības programmas aktivitātēm) 

N/A. 

 3.3. īstenotās specifiskās aktivitātes Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā, kas veicinājušas 

horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" principu ievērošanu (2. un 3.darbības programmas aktivitātēm) 
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Pārskata periodā nav īstenotas specifiskās aktivitātes, kas veicinājušas horizontālās prioritātes principu ievērošanu. 

  Nr. 

p.k. 
 Specifiskas aktivitātes  Skaits  Piezīmes 

 Specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai ēkās, iekštelpās un āra objektos 

 1.     Izveidota autostāvvieta personām ar invaliditāti N/A N/A 

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

ratiņkrēslā, un personas ar bērnu ratiņiem  

N/A N/A 

 3.     Ēkā izveidotās durvis nodrošina ērtu pārvietošanos personām, kas pārvietojas ratiņkrēslā, un personām ar 

bērnu ratiņiem (piemēram, atbilstošs durvju platums, automātisks mehānisms, pietiekami ilgs fiksēšanās 

laiks) 

N/A N/A 

 4.     Ierīkots cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pielāgots lifts (piemēram, labi saskatāmas pogas, cipari 

Braila rakstā, saskatāms stāvu numurs, sadzirdams skaņas signāls par sasniegto stāvu) 

N/A N/A 

 5.     Teritorijā izveidoti celiņi no cieta seguma, pietiekami plati, ar līmeņu pārejām, bez apmalēm N/A N/A 

 6.     Pie ēkas ieejas un/vai telpās izvietotas atbalsta margas vai vadmargas kontrastējošā krāsā N/A N/A 

 7.     Ēkā ierīkota tualete, kas pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem N/A N/A 

 8.     Pielāgota darba vieta personai ar funkcionāliem traucējumiem N/A N/A 

 9.     Ēkas kāpņu pirmais un pēdējais pakāpiens, grīdas līmeņu maiņas, stikla sienas, virsmas un citas bīstamās 

vietas marķētas spilgtā krāsā 

N/A N/A 

 10.     Ēkā izvietoti labi saskatāmi, viegli salasāmi, sataustāmi, izgaismoti apzīmējumi, vizuālā informācija, 

piktogrammas, norādes un/vai audio signāli 

N/A N/A 

 11.     Akustika telpās piemērota dzirdes aparātu lietošanai un/vai telpām nodrošināta troksni absorbējoša apdare 

vai arī telpas aprīkotas ar akustiskajām cilpām trokšņu mazināšanai 

N/A N/A 

 12.     Avārijas signāli aprīkoti ar skaņas signalizatoru, gaismas pulsāciju un/vai vibrāciju N/A N/A 

 13.     Ēkā ierīkota abu dzimumu personām pieejama speciāla bērnu pārtīšanas vieta N/A N/A 

 14.     Ēkā ierīkots rotaļu stūrītis vai istaba, lai atvieglotu bērnu uzturēšanos iestādē  N/A N/A 

 15.     Pie ēkas izveidota speciāla un droša vieta bērnu ratiņu atstāšanai N/A N/A 

 16.     Ēkā vai teritorijā pie ēkas izvietotas pieejamas sēdvietas gados vecākiem apmeklētājiem (salīdzinoši 

augstākas nekā pārējās sēdvietas) 

N/A N/A 

 17.     <citi risinājumi> (norādīt, kādi) N/A N/A 

 Specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai informāciju un tehnoloģiju jomā 

 18.     Nodrošināta īpaši pielāgota datortehnika un palīgierīces personām ar funkcionāliem traucējumiem 

(personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) 

N/A N/A 

 19.     <citi risinājumi> (norādīt, kādi) N/A N/A 
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 Specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai uz ielām, ietvēm un sabiedriskajā transportā 

 20.     Ietves ir pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, gados vecākiem cilvēkiem un personām ar 

bērnu ratiņiem (piemēram, brauktuves šķērsošanas vietas izveidotas vienā līmenī ar brauktuvi, ietvju malās 

un krustojumos izveidots reljefs segums, kontrastējošs marķējums) 

N/A N/A 

 21.     Ierīkots luksofors, kas ieslēdzams ar speciālu pogu (90 cm augstumā virs zemes līmeņa), aprīkots ar skaņas 

signālu, zaļais signāls deg pietiekami ilgi 

N/A N/A 

 22.     Sabiedriskais transports ir pielāgots personām ar funkcionāliem traucējumiem, gados vecākiem cilvēkiem 

un personām ar bērnu ratiņiem 

N/A N/A 

 23.     Sabiedriskā transporta pieturvietas ir pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, gados vecākiem 

cilvēkiem un personām ar bērnu ratiņiem (piemēram, nojumes izveidotas tā, ka zem tām ir vieta gan 

personām ar ratiņkrēslu, gan personām ar bērnu ratiņiem, izvietota saprotama informācija) 

N/A N/A 

 24.     <citi risinājumi> (norādīt, kādi) N/A N/A 

 3.4. labās prakses piemēri, kas veicinājuši horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" principu ievērošanu (1., 2. un 3.darbības programmas 

aktivitātēm) 

1.5.1.1.1. apakšaktivitāte  

Detalizēta informācija par labās prakses piemēriem tiks sniegta pēc projektu pabeigšanas. 

Apakšaktivitātes projekti ir ar netiešu pozitīvu ietekmi uz horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas”. Projektu ietvaros organizējot apmācības, 

seminārus, komandējumus, atbalsts tiek sniegts Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta un Centrālās finanšu un līgumu 

aģentūras darbiniekiem neatkarīgi no to dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas un vecuma. 

Organizējot informatīvos pasākumus sabiedrības pārstāvjiem, tiešā veidā tiek paaugstināta dažādu sabiedrības mērķgrupu līdzdalība valsts 

pārvaldes procesos un jebkurai sabiedrības grupai ir pieejama informācija par valsts pārvaldes funkcijām. 

Tehniskā palīdzība 

Kā labās prakses piemēri tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros var minēt šādu atbildīgo iestāžu projektu aktivitātes un iniciatīvas:  

1. Projekta VSID/TP/CFLA/11/01/014 ietvaros, Kultūras ministrijā (turpmāk- KM) kā atbildīgajā iestādē ir iespēja piedalīties projekta 

lēmumu pieņemšanas procesā ikvienam darbiniekam neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes veida, vecuma un citiem faktoriem. Projekta 

laikā izsludināto amatu konkursos uz vakantajām vietām varēja pieteikties, piemēram, personas, kas darba tirgū atgriežas no bērna kopšanas 

atvaļinājuma un personas, kas ieguvušas bezdarbnieka statusu, vai arī nav darba attiecībās, bet nav piešķirts arī bezdarbnieka statuss. 

Projekta ietvaros 2013.gada III. ceturksnī darbā tika pieņemta viena persona, kura bija ieguvusi bezdarbnieka statusu. 
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2. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk - CFLA) projekta VSID/TP/CFLA/11/05/001 ietvaros atbalsts tiek sniegts valsts pārvaldes 

iestāžu darbiniekiem neatkarīgi no to dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes, seksuālās orientācijas, vecuma, nodrošinot 

dzimumu vienlīdzības principu ievērošanu visos projekta ieviešanas posmos. Papildus projekta ietvaros CFLA tiek uzturēta ES fondu 

sadaļas mājas lapa, kurā ir pieejama teksta versija vājredzīgajiem. 

3. Nodarbinātības valsts aģentūrā (projekts VSID/TP/CFLA/11/13/010) veikta atklātas projektu iesniegumu atlases projektu mērķa grupas 

aptauja "Klientu apmierinātība ar ES fonda projektu pakalpojumiem aptauja", kurā bija iekļauti arī jautājumi par pakalpojumu pieejamību 

neatkarīgi no dzimuma vai invaliditātes. Saņemtas 1120 klientu aizpildītas anketas, kurās atbildes bija sniegušas 745 sievietes un 326 vīrieši, 

pārstāvot dažādas vecumu grupas. Uz jautājumu „Vai Jūs varējāt saņemt projekta pakalpojumu neatkarīgi no sava dzimuma?” pozitīvu 

atbildi sniedza 1092 respondenti, bet jautājumam „Vai piedāvātais projekta pakalpojums bija sasniedzams (pieejams) arī personai ar 

invaliditāti?’ ir pozitīvas/apstiprinošas atbildes no 1045 klientiem. Aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka ESF projektos tiek ievērotas 

horizontālās prioritātes, un par to liecina pakalpojumu pieejamība neatkarīgi no dzimuma vai invaliditātes 95% apmērā. Ar šīs aptaujas 

rezultātiem projektu īstenotāji tika iepazīstināti sadarbības iestādes 19.06.2013. un 26.09.2013 rīkotajos semināros, tādējādi pievēršot 

uzmanību vienlīdzīgu iespēju principa ievērošanai projektu īstenošanā. 

4. Izglītības un zinātnes ministrijas projekta (VSID/TP/CFLA/11/16/015) īstenošanā ir nodrošināti nediskriminācijas principi, dzimuma, rases, 

etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes, seksuālās orientācijas, vecuma dēļ un nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības 

grupām. 

5.  Projekta VSID/TP/CFLA/11/20/018 ietvaros Satiksmes ministrijā tiek ievēroti dzimumu līdztiesības, rasu, etniskās izcelsmes, reliģijas, 

seksuālās orientācijas un cilvēku vecuma vienlīdzības principi gan pieņemot darbā jaunos darbiniekus, gan novērtējot esošo darbinieku 

darba rezultātus, vadoties no profesionālā viedokļa. Tāda prakse ministrijā tiek saglabāta arī projekta īstenošanas laikā. 

6. Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) projektā (VSID/TP/CFLA/11/10/013), īstenojot ES fondu publicitātes un 

informācijas pasākumus, tika ievērotas vienlīdzīgas iespējas iepazīties ar informāciju arī personām ar īpašām vajadzībām, t.i., pārraidīšanai 

televīzijā, tika sagatavoti video sižeti ar subtitriem par VRAA ES fondu aktivitāšu ieviešanu. 

7. Labklājības ministrijā (VSID/TP/CFLA/11/23/019) pārskata periodā: 

- organizēti 5 semināri par horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu ES fondu projektos (kopā informēti 126 dalībnieki); 

organizējot semināru telpas, telpu pieejamība personām ar funkcionālie ierobežojumiem tika izvirzīta kā viens no galvenajiem 

nosacījumiem telpu izvēlei. Piemēram, Daugavpils pašvaldība, piemeklējot telpas semināram, atteicās no iepriekš plānotajām telpām par 

labu Daugavpils Sociālā dienesta telpām, kurās ir nodrošināta vides pieejamība; 

-semināru dalībniekiem tika nodrošināta iespēja semināra prezentācijas materiālus saņemt elektroniski, tādējādi nodrošinot informatīvo 

materiālu pielāgošanu individuālajām vajadzībām- gan palielinātā drukā personām ar redzes traucējumiem, gan prezentācijas ar lektoru 

komentāriem personām ar dzirdes traucējumiem; 

-nodrošinātas 103 konsultācijas par vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un 

garīgās attīstības traucējumiem ERAF un KF projektu īstenošanas vietās; 

-projekta aktivitāšu līdziesaistītām personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem nodrošināta iekļuve un pārvietošanās ministrijas telpās;  

-projekta īstenošanā tiek ievēroti vienlīdzīgu iespēju principi, nepieļaujot diskrimināciju, dzimumu, rases, etniskās izcelsmes, invaliditātes 

vai citu faktoru dēļ. 
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4. Horizontālās prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" ieviešana – N/A. 

ES fondu tehniskās palīdzības 2.kārtas un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai 

valsts pārvaldē” projektu iesniegumu atlases kritērijos nav iekļauts vērtēšanas kritērijs attiecībā uz horizontālo prioritāti  „Ilgtspējīga 

attīstība". 

 Nr. 

p.k. 
 Rādītājs 

 Plānotais rādītāja apjoms 

saskaņā ar apstiprināto 

projektu iesniegumos 

norādīto* 

 Sasniegtais 

rādītāja apjoms* 

    Aktivitātes/apakšaktivitātes līmenis N/A N/A 

 1.  Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz ūdens piesārņojuma samazinājumu un ūdens 

zudumu samazinājumu 

N/A N/A 

 2.  Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz atkritumu apsaimniekošanas kvalitātes 

uzlabošanu 

N/A N/A 

 3.  Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz gaisa piesārņojuma samazinājumu N/A N/A 

 4.  Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazinājumu N/A N/A 

 5.  Apstiprināto projektu skaits, kuriem piešķirti punkti horizontālajā prioritātē "Ilgtspējīga 

attīstība" 

N/A N/A 

 6.  Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz trokšņa līmeņa samazinājumu N/A N/A 

 7.  Apstiprināto projektu skaits, kuros kā rādītājs ietverta vides pārvaldības sistēmu un citu 

brīvprātīgu uz vides aizsardzību vērstu instrumentu ieviešana 

N/A N/A 

 8.  Apstiprināto projektu skaits, kuros norādīta labā prakse horizontālās prioritātes "Ilgtspējīga 

attīstība" īstenošanā 

N/A N/A 

 9.  "Zaļā iepirkuma" principa ievērošanas gadījumu skaits N/A N/A 

 10.  Radīto energoefektīvo tehnoloģiju skaits N/A N/A 

 11.  Ieviesto ekoinovāciju skaits  N/A N/A 

    Projektu līmenis, kas summējas aktivitātes/apakšaktivitātes ieguldījumā N/A N/A 

 12.  Gaisa piesārņojuma samazinājums (SO2, NO2, O3, CO, PM2,5, PM10, C6H6, NOx, nemetāna 

gaistošie organiskie savienojumi, NH3) (kg gadā katrai piesārņojošai vielai) 

N/A N/A 
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 13.  Ūdeņu apsaimniekošana 

·   biogēno elementu emisiju samazinājums virszemes ūdeņos (Nkop un Pkop) (kg gadā) 

N/A N/A 

     ·   skābekli patērējošo organisko vielu ieneses samazinājums virszemes ūdeņos (BSP5) (kg 

gadā) 

N/A N/A 

     ·   ūdens zudumu samazinājums (m3 gadā) N/A N/A 

 14.  Siltumnīcefekta gāzu (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC) emisiju samazinājums (Gg CO2 

ekvivalents gadā) 

N/A N/A 

 15.  Atkritumu apsaimniekošana 

·   radīto atkritumu (sadzīves un bīstamo atkritumu) apjoma samazinājums (t gadā) 

N/A N/A 

    ·   apglabāto sadzīves atkritumu daudzuma samazinājums (t gadā) N/A N/A 

    ·   radītais sadzīves un bīstamo atkritumu apjoms (t gadā) N/A N/A 

    ·   pārstrādāto sadzīves un bīstamo atkritumu apjoms (t gadā) N/A N/A 

 16.  Dabas resursu izmantošana 

· pazemes ūdens ņemšanas apjoms (tūkst. m3 gadā) 

N/A N/A 

 · virszemes ūdens ņemšanas apjoms (tūkst. m3 gadā) N/A N/A 

 · sanēto, rekultivēto piesārņoto teritoriju platība (ha) N/A N/A 

 17.  Energoefektivitāte 

· energoresursu patēriņa samazinājums (%) 

N/A N/A 

 18.  Citi rādītāji N/A N/A 

 ·   vides risku samazināšana (plūdu draudu samazinājums) (iedzīvotāju skaits) N/A N/A 

 Piezīme. * Ja aktivitātes ietvaros kāds no rādītājiem nav iekļauts, norāda "N/A". 

 4.1. īstenotās specifiskās aktivitātes, kas veicinājušas horizontālās prioritātes īstenošanu un mērķu sasniegšanu  

ES fondu tehniskās palīdzības 2.kārtas un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai 

valsts pārvaldē” projektu iesniegumu atlases kritērijos nav iekļauts vērtēšanas kritērijs attiecībā uz horizontālo prioritāti  „Ilgtspējīga attīstība". 

 Piezīme. Sniedz informāciju par semināru un apmācību organizēšanu, informācijas ievietošanu mājas lapā, kā arī citām horizontālo prioritāšu 

ieviešanu veicinošām aktivitātēm. 
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 4.2. vērtējums par horizontālās prioritātes principu ievērošanu un labās prakses piemēri, kas veicinājuši horizontālās prioritātes principu 

ievērošanu un ietekmi uz DPP noteikto uzraudzības rādītāju izpildi 

ES fondu tehniskās palīdzības 2.kārtas un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai 

valsts pārvaldē” projektu iesniegumu atlases kritērijos nav iekļauts vērtēšanas kritērijs attiecībā uz horizontālo prioritāti  „Ilgtspējīga attīstība". 

4.3. priekšlikumi par nepieciešamajām darbībām/izmaiņām, lai uzlabotu horizontālās prioritātes īstenošanu  

ES fondu tehniskās palīdzības 2.kārtas un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai 

valsts pārvaldē” projektu iesniegumu atlases kritērijos nav iekļauts vērtēšanas kritērijs attiecībā uz horizontālo prioritāti  „Ilgtspējīga attīstība". 

5. Horizontālās prioritātes "Makroekonomiskā stabilitāte" ieviešana  

5.1. analīze par Eiropas Savienības fondu investīciju ietekmi uz ekonomiskās izaugsmes veicināšanu un izmaksu efektivitātes nodrošināšanu 

aktivitāšu īstenošanā (aktivitāšu griezumā) 

1.5.1.1.1. apakšaktivitāte 

Finanšu ministrijas (turpmāk - FM) projekta Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/003 aktivitāšu ietvaros tiek stiprināta FM, Valsts kases, Valsts 

ieņēmumu dienesta un CFLA administratīvā kapacitāte jomās, kas saistās ar budžeta plānošanu un publisko izdevumu vadību, makroekonomisko 

analīzi, publiskā sektora darba samaksas politiku. Uzlabojot institūciju, kas ir vadošās institūcijas publisko finanšu vadībā, kompetenci, izveidojot 

atbilstošus materiāltehniskos resursus, tiks sekmēta labākas publisko finanšu politikas īstenošana Latvijā, kas pozitīvi atsauksies arī uz 

makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu. Tādējādi projektam ir tieša pozitīva ietekme uz horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” 

īstenošanu.  

Valsts kancelejas projektam Nr. 1DP/1.5.1.1.1./10/IPIA/CFLA/004 ir pozitīva ietekme uz makroekonomiskās stabilitātes veicināšanu, jo tas ietver 

pasākumus strukturālo reformu plānošanai un ieviešanai: 

1. strukturālo reformu ietekmes novērtējumu veikšana nodrošina stabilu un ilgtspējīgu strukturālo reformu īstenošanu valsts pārvaldes sniegto 

pakalpojumu uzlabošanai; 

2. valsts konkurētspējas uzlabošanai ir tieša ietekme uz makroekonomiskās stabilitātes veicināšanu ilgtermiņā; 

3. funkciju auditu būtība ir samazināt publisko izdevumu apjomu, optimizēt publisko pakalpojumu sniegšanu; 

4. valsts pārvaldes darbinieku amatu klasifikācijas un darbības novērtēšanas sistēmas ir tieši vērstas uz darbinieku produktivitātes 

paaugstināšanu; 
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5. funkciju deleģēšana sekmē tautsaimniecības attīstību, veicinot uzņēmējdarbību. 

Tehniskā palīdzība 

ES fondu tehniskās palīdzības 2.kārtas projektu iesniegumu atlases kritērijos nav iekļauts vērtēšanas kritērijs attiecībā uz horizontālo prioritāti 

„Makroekonomiskā stabilitāte”. 

5.2. projektu īstenošanas rezultātā radīto darbavietu skaits un analīze (aktivitāšu griezumā) 

1.5.1.1.1. apakšaktivitāte 

Apakšaktivitātes projektu ietvaros netiek radītas jaunas darba vietas. 

Tehniskā palīdzība 

Ņemot vērā ES fondu tehniskā palīdzības specifiku, tās mērķis ir atbalstīt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas darbības 

programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadības funkciju, tiešā vadības 

procesa un atbalsta funkciju nodrošināšanā, lai tās varētu sekmīgi veikt savas noteiktās funkcijas ES fondu administrēšanā, līdz ar to, jaunu darbavietu 

radīšana nav tehniskās palīdzības projektu mērķis.  

 


