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Saīsinājumi
AI – atbildīgā iestāde
CEFLA- Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
DP – darbības programma
DPP – darbības programmas papildinājums
EIB – Eiropas Investīciju banka
EK – Eiropas Komisija
ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
EM – Ekonomikas ministrija
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ESF – Eiropas Sociālais fonds
ES – Eiropas Savienība
ES fondi – Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds
FM – Finanšu ministrija
HP – horizontālā prioritāte
IKP – iekšzemes kopprodukts
IKT – informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
IUB– Iepirkumu uzraudzības birojs
IZM ─Izglītības un zinātnes ministrija
KM – Kultūras ministrija
KF – Kohēzijas fonds
LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LM – Labklājības ministrija
MK – Ministru kabinets
NVA─ Nodarbinātības valsts aģentūra
RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
SI – sadarbības iestāde
SIF ─ Sabiedrības integrācijas fonds
TM – Tieslietu ministrija
TP – tehniskā palīdzība
UK – uzraudzības komiteja
VDI- Valsts darba inspekcija
VidM – Vides ministrija
VIS ─ ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma
VM – Veselības ministrija
VKanc. ─ Valsts kanceleja
VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VSID – Valsts stratēģiskais ietvardokuments
VSMTVA─ Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra

VSS – Valsts sekretāru sanāksme
ZM – Zemkopības ministrija
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IEVADS
1.

2006.gada 11.jūlija Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un
Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (Regula Nr.1083/2006), 67.pants
nosaka, ka vadošā iestāde katru gadu līdz 30.jūnijam iesniedz Eiropas Komisijā (EK)
gada ziņojumu par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda (KF)
darbības programmu īstenošanu (ziņojums). Šis ir trešais ziņojums par 2007.-2013.gada
plānošanas periodu un ietver izpildes laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz
2009.gada 31.decembrim pārskatu par darbības programmu „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”, identifikācijas numurs: 2007LV051PO001 (DP).

2.

DP mērķis: Sniegt atbalstu izglītības un zinātnes attīstībai, nodarbinātības, sociālās
iekļaušanas un darbaspēka veselības veicināšanā, tādējādi sekmējot darbaspēka
konkurētspējas, profesionalitātes un efektivitātes paaugstināšanu, kā arī veicināt
administratīvās kapacitātes stiprināšanu, nodrošinot sniegto pakalpojumu operativitāti,
kvalitāti un atbilstību indivīda prasībām.

3.

Attiecīgā atbilstīgā joma: izglītības un zinātnes attīstība, nodarbinātības, sociālās
iekļaušanas un darbaspēka veselības veicināšana un administratīvās kapacitātes
stiprināšana.

4.

Ziņojums apstiprināts ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu uzraudzības
komitejas (UK) lēmumu (Nr.L-2010/15) 2010.gada 11.jūnijā.

5.

Ziņojuma struktūra pamatā atbilst EK regulas (EK) Nr.1828/2006 kas paredz
noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu
un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (Regula Nr. 1828/2006) XVIII pielikumā
noteiktajam un iekļauj sevī šādas sadaļas:
-

1.sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām galvenajām
sociāli ekonomiskajām tendencēm 2009.gadā.

-

2.sadaļā ietverta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko
progresu uz 2009.gada beigām, horizontālo prioritāšu ieviešanu, ieguldījumu
Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā, DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju,
kā arī atbilstību Kopienas tiesībām, jo īpaši publisko iepirkumu jomā. Tāpat
aplūkotas DP ieviešanā galvenās konstatētās problēmas un veiktie pasākumi šo
problēmu risināšanai, kā arī veiktie uzraudzības un izvērtēšanas, finanšu vadības
un kontroles pasākumi.

-

3.sadaļā sadaļā sniegta informācija par katras DP prioritātes īstenošanas gaitu un
sasniegto uz 2009.gada beigām.

-

4.sadaļā sniegta informācija par saskaņotību un koncentrēšanu.

-

5.sadaļā aplūkots progress tehniskās palīdzības prioritāšu ieviešanā,

-

6.sadaļa veltīta ar DP ieviešanu saistītajiem informācijas un publicitātes
pasākumiem.

-

Ziņojumā noslēgumā sniegti galvenie secinājumi par DP ieviešanu uz
31.12.2009., kā arī veicami pasākumi konstatēto problēmu risināšanai un DP
ieviešanas procesa pilnveidošanai.
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6.

Pamatojoties uz Regulas Nr.1828/2006 XVII pielikuma 2.8.punktā minētajam, ziņojumā
nav sniegta informācija par valsts snieguma rezervi. Tāpat ziņojumā nav iekļauts apraksts
par reģionālām aktivitātēm, kas iekļautas iniciatīvā ”Regions for economic change”
(iniciatīva), kas cieši saistīta ar ES struktūrfondu 3.mērķi „Eiropas Teritoriālā sadarbība”,
un projektu finansēšana tiek veikta INTERREG IVC starpreģionu sadarbības programmas
un URBACT II pilsētvides attīstības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros. Līdz ar to,
informācija par reģionālām aktivitātēm, kas iekļautas iniciatīvā nevar tikt attiecināta uz ES
fondu 1.mērķa „Konverģence” gada ziņojumiem par darbības programmu ieviešanu
2009.gadā.

7.

Datu avots: sadaļā par sociāli ekonomiskajām tendencēm tika izmantoti Centrālās
statistikas pārvaldes dati, savukārt informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un
fizisko progresu balstās uz ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sniegtajiem datiem, tai skaitā
ES fondu vadības informācijas sistēmā esošajiem datiem.

8.

Ziņojumā tekstā un pielikumos galvenā informācija par finanšu progresu sniegta par ES
fondu daļu, eiro, piemērojot Latvijas bankas fiksēto eiro kursu 1 eiro = 0,702804 LVL,
izņemot ziņojuma 2.pielikumā sniegtos datus par veiktajiem maksājumiem finansējuma
saņēmējiem, kur izmantots Eiropas Centrālās Bankas ik mēneša konvertācijas kurss.
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1. SOCIĀLI EKONOMISKĀ SITUĀCIJA UN TENDENCES
9.

Šajā sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām galvenajām sociāli
ekonomiskajām tendencēm 2009.gadā.

10.

Iekšzemes kopprodukts, ekonomiskā aktivitāte. Saskaņā ar Centrālās statistikas
pārvaldes (CSP) datiem Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) 2009. gadā, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, samazinājās par 18,0 procentiem. IKP samazinājums 2009. gada
ceturtajā ceturksnī bija 16,9%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni.

Ilustrācija 1. Iekšzemes kopprodukta pieauguma temps, salīdzināmās cenās %.
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11.

IKP lejupslīdi (salīdzināmās cenās) 2009. gadā noteica apjomu kritumi šādās nozarēs:
vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā – par 28,7% (īpatsvars pievienotās vērtības
struktūrā – 16,7%), transportā, glabāšanā un sakaros – par 14,8% (13,2%), apstrādes
rūpniecībā – par 19,2% (9,9%), būvniecībā – par 33,6% (6,1%), finanšu starpniecībā –
par 12,6% (4,7%), viesnīcās un restorānos – par 33,9% (1,0%).

12.

IKP kritumu salīdzināmās cenās no izlietojuma puses 2009. gadā noteica samazinājums
mājsaimniecību galapatēriņa izdevumos par 22,4%, samazinājums bruto pamatkapitāla
veidošanai – par 37,7%, preču un pakalpojumu eksporta sarukums – par 13,9%,
valdības galapatēriņa izdevumu samazināšanās – par 9,2 %. Pozitīvu pienesumu IKP
deva preču un pakalpojumu importa samazinājums par 34,2 %.

13.

Inflācija. 2009. gadā patēriņa cenas samazinājās par 1,2%, kas ir par 11,7
procentpunktiem mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā (2008. gadā cenas
pieauga par 10,5%). Gada vidējā inflācija 2009. gadā bija 3,5%, tādējādi tā ir
samazinājusies par 11,9 procentpunktiem, salīdzinot ar 2008. gada vidējo cenu līmeni.

14.

Mēneša augstākā inflācija 2009. gadā bija janvārī, sasniedzot 2,2%, tomēr ar katru
nākamo mēnesi tika novērots inflācijas līmeņa samazinājums. Sākot ar 2009. gada otro
ceturksni, inflācijas pieaugums mēneša griezumā bija negatīvs un šī tendence bija
novērojama līdz gada beigām.
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15.

Patēriņa cenu pieaugumu 2009. gada pirmajos mēnešos pamatā noteica izmaiņas
patēriņa nodokļos (PVN likmes vispārīgs palielinājums), kas tika ieviests ar 2009. gada
1. janvāri. Pārtikas preces 2009. gadā kļuva lētākas par 6,3 procentiem. Administratīvi
regulējamo cenu grupā cenu pieaugums bija vērojams ūdens piegādei un citiem ar
mājokli saistītajiem pakalpojumiem – par 11,6% un elektroenerģijai – par 4,6
procentiem. Būtisks cenu palielinājums skāra veselības grupu, ko pamatā ietekmēja
pacientu iemaksu palielināšanās un kompensējamo medikamentu daļas samazināšanās ar
2009. gada aprīli. Transporta grupā bija novērojams degvielas cenu pieaugums par
20,4%, ko ietekmēja piedāvājuma – pieprasījuma izmaiņas globālajā naftas tirgū.
Kopējā tendence tautsaimniecībā 2009. gadā mēnešos norāda uz deflācijas spiedienu
tautsaimniecībā, ko pamatā ietekmē ekonomiskās aktivitātes kritums, kredītresursu
pieejamības trūkums, kā arī smagā situācija darba tirgū, kas būtiski samazināja
mājsaimniecību ienākumu līmeni 2009. gadā. Šie faktori ir negatīvi ietekmējuši arī
patērētāju konfidenci un tā rezultātā ir mazinājušas arī ekonomisko aģentu inflācijas
gaidas. Eurostat dati par patērētāju konfidences līmeni Latvijā liecina, ka 2009. gada
beigās nav novērojamas patērētāju noskaņojuma uzlabošanās tendences.
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0
-1,2

-2,0
I'07
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I'08
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I'09
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

%

Ilustrācija 2. Patēriņa cenu pārmaiņas.
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Gada inflācija (kreisā ass)

16.

Ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2009. gada decembrī, salīdzinot ar novembri,
palielinājās par 0,4%, bet, salīdzinot ar 2008. gada attiecīgo periodu, ražotāju cenas
samazinājās par 8,0 procentiem. Gada griezumā vislielākais ražotāju cenu kritums bija
novērojams elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā – par
3,3 procentpunktiem, pārtikas produktu ražošanā – par 1,5 procentpunktiem, koksnes un
koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā – par 1,3 procentpunktiem, metālu
ražošanā – par 1,1 procentpunktu.

17.

2009. gadā būvniecības izmaksu kritums bija 13,9% (2009. gada decembris pret
2008. gada decembri). No būvniecības izmaksu komponentēm vislielākais kritums bija
novērojams strādnieku darba samaksai – par 26,1%, būvmateriāliem – par 9,1%, bet
mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 9,0 procentiem. 2009. gadā
izmaksu samazinājums bija vienlīdz nozīmīgs visos būvniecības objektos un kā
9
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būtiskāko var minēt izmaksu kritumu par 16,6% rūpniecības, lauksaimniecības un
tirdzniecības ēkām.
18. Nodarbinātība un bezdarbs. Atbilstoši darbaspēka apsekojuma datiem,
tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaita pieaugums bija novērojams no
2000. gada līdz 2008. gada otrajam ceturksnim. Ceturkšņu griezumā ir redzams, ka
nodarbinātības rādītājos negatīvā ekonomiskā izaugsme valstī sāka atspoguļoties jau ar
2008. gada trešo ceturksni un turpinājās visu 2009. gadu. 2009. gadā valstī bija
nodarbināti 986,7 tūkst. cilvēku, kas ir par 12,2% jeb 137,4 tūkst. cilvēku mazāk nekā
2008. gadā. Nodarbinātības līmenis šajā periodā samazinājās par 7,4 procentpunktiem,
un 2009. gadā šis rādītājs veidoja 55,2 procentus.
19.

Pēc CSP datiem Latvijā 2009. gadā bija 200,7 tūkst. darba meklētāju jeb 16,9% no
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātajiem un darba meklētājiem),
2008. gada atbilstošajā periodā darbu meklēja 91,6 tūkst. cilvēku, un to īpatsvars
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā bija 7,5 procenti. Darba meklētāju vīriešu īpatsvars
ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī bija augstāks nekā sievietēm (attiecīgi
ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 20,0% un 13,8 procentus. Ilgstošo darba
meklētāju skaits 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, pieauga par 24,2 tūkst. cilvēku un
sastādīja 57 tūkst. jeb 28,4% no darba meklētāju kopskaita. Esošajā ekonomiskajā
situācijā, kad darba devēji samazina darbinieku skaitu un darba tirgū sarūk pieprasījums
pēc darbaspēka, pieaug to darba meklētāju skaits, kuriem ir darba pieredze. 2009. gadā
darba meklētāji ar darba pieredzi bija 164,7 tūkst. jeb 82,1% no darba meklētāju skaita,
bet iepriekšējā gadā šis rādītājs attiecīgi bija 69,7 tūkst. un 76,1 procents.

Ilustrācija 3. Nodarbināto iedzīvotāju skaits un nodarbinātības līmenis pa ceturkšņiem (% no
iedzīvotāju kopskaita no 15 līdz 74 gadiem).
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20.

2009. gadā ekonomiski neaktīvi bija 599,0 tūkst. cilvēku, kas ir par 3,2% vairāk,
salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītāju. Savukārt tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības
atrast darbu, 2009. gadā valstī bija 38,7 tūkst. jeb 6,5% no ekonomiski neaktīvo
iedzīvotāju skaita, un tas ir par 22,1 tūkst. cilvēku jeb 133,1% vairāk nekā 2008. gadā.

21.

Oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis 2009. gada beigās salīdzinājumā ar attiecīgo
periodu pērn ir pieaudzis par 9,0 procentpunktiem un decembra beigās bija 16,0% no
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Reģistrēto bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar
10
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2008. gada decembri, pieauga par 102,8 tūkst. cilvēku un 2009. gada decembra beigās
bija 179,2 tūkst. cilvēku.
Ilustrācija 4. Reģistrēto bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis pa ceturkšņiem (% no ekonomiski
aktīvajiem iedzīvotājiem).
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22.

2009. gadā bezdarbnieka statuss valstī kopā tika piešķirts 223,1 tūkst. cilvēku
(2008. gadā – 110,7 tūkst. cilvēku), tajā skaitā Rīgas reģionā 101,8 tūkst. cilvēku,
Latgales reģionā 35,1 tūkst. cilvēku, Zemgales reģionā 31,2 tūkst. cilvēku, Kurzemes
reģionā 32,1 tūkst. cilvēku un Vidzemes reģionā 22,9 tūkst. cilvēku.

23.

Augstākais bezdarba līmenis 2009. gada ceturtajā ceturksnī tika reģistrēts Latgales
reģionā – 21,1% (2008. gada ceturtā ceturkšņa beigās – 10,8%); Vidzemes reģionā –
17,9% (7,4%); Zemgales reģionā – 17,8% (7,6%) un Kurzemes reģionā – 17,7% (7,5%).
Zemākais bezdarba līmenis bija reģistrēts Rīgas reģionā – 13,2% (5,5%).

2. DARBĪBAS PROGRAMMAS IZPILDES PĀRSKATS
24.

Šajā sadaļā sniegta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu
uz 2009.gada beigām, horizontālo prioritāšu ieviešanu, ieguldījumu Lisabonas
stratēģisko mērķu sasniegšanā, DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju, DP īstenošanu
atbilstoši 2006.gada 5.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.
1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu 10.
pantam un atbalstu mērķa grupām, sociālo partneru un NVO iesaisti aktivitāšu
īstenošanā, kā arī atbilstību Kopienas tiesībām publisko iepirkumu, valsts atbalsta jomā.
Tāpat aplūkotas DP ieviešanā galvenās sastaptās problēmas un veiktie pasākumi šo
problēmu risināšanai, kā arī veiktie uzraudzības un izvērtēšanas, finanšu vadības un
kontroles pasākumi.

25.

ES fondu ieviešanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā reglamentē virkne ES
normatīvo aktu, no kuriem nozīmīgākais ir Regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus
noteikumus par ERAF, KF un ESF. Savukārt Latvijas normatīvo aktu sistēmā ES fondu
11
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vadību regulē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums, kas
nosaka ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un ES fondu finansējuma saņēmēja
tiesības un pienākumus, UK pieņemto lēmumu statusu, ES fondu vadībā iesaistīto
institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību u.c., kā arī
virkne MK noteikumu, kas pieejami FM administrētajā ES fondu mājas lapā (tīmekļa
vietnē), sekojot šai adresei: http://www.esfondi.lv/page.php?id=458.
26.

ES fondu ieviešana notiek saskaņā ar attiecīgo ES un LR normatīvo aktu prasībām.

27.

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas sistēma paredz, ka projektu
iesniegumi tiek atlasīti divos veidos, kas ir atklātā projektu iesniegumu atlase un
ierobežota projektu iesniegumu atlase. Savukārt pirms projektu iesniegumu atlases
atbildīgās iestādes izstrādā un UK apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus,
pēc kuriem tiek vērtēti visi projektu iesniegumi. Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas
kritēriju apstiprināšanas UK vai arī paralēli šim procesam atbildīgās iestādes izstrādā
MK noteikumus par aktivitāšu īstenošanu, kuros detalizēti tiek aprakstīti vispārējās
aktivitātes īstenošanas nosacījumi, projekta iesniedzējam noteiktās prasības, projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriji, atbildīgās un sadarbības iestādes funkciju sadalījums,
kā arī citi nozīmīgi nosacījumi, kas tiek apstiprināti MK. Būtisks sistēmas
pilnveidojums ES fondu sekmīgākai ieviešanai ir nosacījums, ka projektu iesniegumu
izvērtēšanas un projektu apstiprināšanas termiņš ir 3 mēneši, kā arī lēmumu par
projekta apstiprināšanu pieņem vienā iestādē.

2.1.

Informācija par darbības programmas fizisko un finanšu progresu

28.

Šajā sadaļā ir aplūkots finanšu un fiziskais progress DP līmenī, ietverot informāciju par
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju, MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu
apstiprināšanas progresu, DP līmeņa uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu,
finanšu progresu sadalījumā pa nozarēm, kā arī ietverta informācija par atbalstu mērķa
grupām, sociālo partneru un NVO iesaisti aktivitāšu īstenošanā, horizontālo prioritāšu
(HP) īstenošanas koordināciju, ieguldījumu Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā
un DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju.

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

29.

Līdz 2009.gadam 31.decembrim DP ietvaros apstiprināti 63 kritēriju komplekti jeb
100% no kopējā skaita, no tiem 2009.gadā izstrādāti jauni kritēriju komplekti 3
aktivitātēm un 2 aktivitāšu nākamajām kārtām. Veikti 42 grozījumi 36 kritēriju
komplektos, no tiem 2009.gadā – 16 grozījumi izdarīti 15 kritēriju komplektos.

MK noteikumi par aktivitāšu īstenošanu

30.

Līdz 2009.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 43 MK noteikumi par
aktivitāšu īstenošanu jeb 75,4 % no 57 DPP noteiktajām aktivitātēm par kopējo
publisko attiecināmo finansējumu 624,5 milj.eiro jeb 98,6% no DP noteiktā kopējā
attiecināmā publiskā finansējuma 633,1 milj.eiro., tai skaitā par ESF finansējumu 543,3
milj.eiro jeb 98,7% no DP noteiktā kopējā ESF finansējuma 550,6 milj.eiro. Līdz
2009.gada 31.decembrim saskaņoti un izdarīti 42 grozījumi 23 MK noteikumos par
aktivitāšu īstenošanu, no kuriem 38 grozījumi veikti 2009.gadā. Grozījumi tika veikti,
lai precizētu
aktivitāšu finansējumu, atbalstāmās darbības, nemainīgās likmes
piemērošanu netiešajām izmaksām.
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Ilustrācija 5 MK noteikumu par (apakš)aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas progress uz 31.12.2009

MK noteikumu statuss uz 31.12.2009. (milj.
eiro no ESF finansējuma apmēra)

543.3
(98.7%)

7.4 (1.3%)

Apstiprināti MK noteikumi

Apstiprināmi MK noteikumi

Ilustrācija 6. MK noteikumu par (apakš)aktivitāšu īstenošanu statuss uz 31.12.2009., salīdzinot ar
31.12.2008.
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Apstiprinātie projekti un līgumi
31.

Līdz 2009.gada 31.decembrim ir apstiprināti 319 projekti par kopējo ES fondu
finansējumu 361,5 milj. eiro jeb 65,6% no darbības programmai piešķirtā ES fondu
finansējuma un noslēgti 277 līgumi par kopējo ES fondu finansējumu 338,7 milj. eiro
jeb 61,5% no darbības programmai piešķirtā ES fondu finansējuma.

32.

Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar 2008.gadu, 2009.gadā tika sasniegts ievērojams progress
projektu apstiprināšanā un līgumu par projektu īstenošanu noslēgšanā. Apstiprināto
projektu apjoms audzis no 115,9 milj. eiro jeb 21,0% no DP piešķirtā ES fondu
finansējuma 2008.gadā līdz 361,5 milj.eiro jeb 65,6 % no DP piešķirtā ES fondu
13
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finansējuma 2009.gadā. Noslēgto līgumu apjoms audzis no 90,7 milj.eiro jeb 16,5% no
DP piešķirtā ES fondu finansējuma 2008.gadā līdz 338,7 milj.eiro jeb 61,5% no DP
piešķirtā ES fondu finansējuma 2009.gadā.
Ilustrācija 7 Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu kopējā finansējuma apjoms uz 31.12.2009.,
salīdzinājumā ar periodu līdz 31.12.2008., un vēl neapgūto finansējumu, ES fonda finansējums, EUR
Apstiprināto projektu kopējais
finansiālais apjoms darbības
programmas ietvaros 2009.gadā
salīdzinājumā ar periodu līdz
31.12.2008. un vēl atlikušo
finansējumu, ES fondu fin., milj.
EUR

Noslēgto līgumu kopējais
finansiālais apjoms darbības
programmas ietvaros 2009.gadā
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finansējumu, ES fondu fin.,milj.
EUR
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Apstiprinātie projekti 2009.gadā
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Finansējuma saņēmējiem
izmaksātais finansējums darbības
programmas ietvaros 2009.gadā
salīdzinājumā ar periodu līdz
31.12.2008. un vēl atlikušo
finansējumu, ES fondu fin., milj.EUR

81.5
14.8%
469.12
85.2%

Izmaksāts finansējuma saņēmējiem
2009.gadā
Izmaksāts finansējuma saņēmējiem līdz
31.12.2008.

33.

Detalizēta informācija par ES fondu ieviešanas gaitu prioritāšu līmenī atspoguļota
sadaļā „Prioritāšu īstenošana”, savukārt zemāk sniegts kopsavilkums DP līmenī par
finansējuma saņēmējiem veiktajiem maksājumiem, EK iesniegtajiem starpposma
pieprasījumiem un no EK saņemtajiem maksājumiem.

2.1.1. Informācija par finanšu progresu
34.

Līdz 31.12.2009. DP ietvaros kopējais finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu
(avansa, starpposma un gala, t.sk. atmaksas pamatbudžetā) apmērs bija 81,5 milj. eiro
jeb 14,8% no ES fondu piešķīruma. Lielākais apjoms tika izmaksāts 1.1.prioritātes
„Augstākā izglītība un zinātne” ietvaros (20,6 milj. eiro jeb 17,6% no prioritātei
piešķirtā ES fondu finansējuma) un 1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un
veselība darbā” ietvaros (47,0 milj. eiro jeb 23,0% no prioritātei piešķirtā ES fondu
finansējuma).
14
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35.

Iesniegto starpposma un gala maksājumu (neskaitot avansus) apmērs DP ietvaros līdz
31.12.2009. bijis 59.4 milj. eiro jeb 10,8% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma,
finansējuma saņēmējiem izmaksāti 56.2 milj. eiro jeb 10.2% no DP piešķirtā ES fondu
finansējuma.

36.

Līdz 31.12.2009. no EK saņemti starpposma maksājumi par ES fondu daļu 19,9 milj.
eiro jeb 3,6% apmērā no DP piešķirtā finansējuma. Detalizēta informācija par kopējiem
maksājumiem finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansa maksājumus) sniegta ziņojuma
1.pielikumā, bet dati par deklarējamo izdevumu apjomiem – ziņojuma 2.pielikumā.

Ilustrācija 8 Līdz 31.12.2009. DP ietvaros finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu, EK iesniegto
pieprasījumu apjoms, EUR,%
Darbības programma ietvaros finansējuma saņēmējiem veiktie starpposma un
gala maksājumi un iesniegtie maksājumu pieprasījumi līdz 31.12.2009.
salīdzinājumā ar 31.12.2008., ES fondu fin. (milj.EUR)
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gala maksājumi
f inansējuma saņēmējiem
31.12.2008.

31.12.2009.

Noteikto mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem sasniegšana
37.

Pirmajā Latvijas Saprašanās memorandā, kas tika parakstīts 2009. gada 28. janvārī starp
Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku (Saprašanās memorands), to starp tika noteikts mērķis
līdz 2009. gada beigām demonstrēt efektīvu līdzekļu izlietojumu (izdevumi, ko veikušas
starpniekinstitūcijas) vismaz 60 milj.eiro apmērā no ESF.

38.

Latvija ir izpildījusi minēto mērķi, veicot maksājumus finansējuma saņēmējiem par ES
fondu daļu 81,5 milj. eiro apmērām, tādējādi pārsniedzot noteikto plānu par 35,9%.
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Ilustrācija 9. Noteiktā mērķa maksājumiem finansējuma saņēmējiem izpilde uz 31.12.2009. salīdzinājumā
ar Saprašanās memorandā plānoto, EUR, %
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39.

Savukārt, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu arī 2010. un 2011.gadā, vadošā iestāde
pastāvīgi meklē un virza risinājumus, lai īstenotu ES fondu projektus maksimāli
efektīvi, saglabājot balansu ar pastāvošiem riskiem (tai skaitā pārstrukturējot esošo
finansējumu pa nozarēm, stingri uzraugot ikmēneša budžeta izdevumu plāna izpildi, kā
arī turpinot sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem par iespēju palielināt ar ES fondu
finansēšanu saistītos izdevumus 2010.gada budžetā).

Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem līdz
31.12.2009.
40.

Saskaņā ar DP Latvijai 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā piemērojamas
trīs dimensijas – „Prioritārie temati”, „Finansēšanas veids” un „Teritorijas tips”,
savukārt saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 prasībām ziņojumā apkopots noslēgto
līgumu ES fondu finansējuma sadalījums atbilstoši piecām dimensijām. Jāatzīmē, ka
tam ir tikai informatīvs raksturs un atsevišķos gadījumos, kad nav iespējams precīzi
noteikt finansējuma sadalījumu pa dimensiju kodiem, aprēķinos tikai izmantota
ekspertu metode. Vienlaikus jāsecina, ka precīzāko aprēķinu veikšanai trūkst EK
vadlīniju par tāda koda pielietošanu kā „saimnieciskā (ekonomiskā) darbība”, jo nav
metodikas par savstarpējo atbilstību starp kodiem, kas paredzēti ar 2006. gada 20.
decembra Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido
NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes
Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām,
(atbilstoši kurai Latvijā tiek uzkrāti dati) un Regulā Nr.1828/2006 minētajiem.

41.

Analizējot noslēgto līgumu ES fondu līdzfinansējuma apjomu pa dimensiju kodiem,
konstatēts, ka līdz 2009.gada beigām lielākais progress sasniegts dimensijas „Prioritārie
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temati” 74.kodā „Cilvēku potenciāla attīstība pētniecības un inovāciju jomā, jo īpaši ar
pēcdiploma studiju un pētnieku apmācības palīdzību un ar sadarbības pasākumiem
universitātēm, pētniecības centriem un uzņēmumiem”, kur noslēgti līgumi par ES fondu
daļu 98,0 milj. eiro jeb 90,2% no DP noteiktā koda apjoma un 66.kodā „Aktīvu un
preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū”, kur noslēgti līgumi par ES fondu daļu 81,7
milj.eiro jeb 98,3% no DP noteiktā koda apjoma.
42.

DP noteiktais apjoms pārsniegts 65.kodā „Darba tirgus iestāžu modernizācija un
stiprināšana”, kur 1.3.1.4.aktivitātes „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām”
ietvaros noslēgts līgums par 2,9 milj.eiro, kas DP noteikto koda apjomu sasniedz 101%
apmērā. Pārsniegtais apjoms skaidrojams ar faktu, ka ir notikušas finansējuma pārdales
aktivitāšu starpā, kamēr EK līdzfinansējuma sadalījums kategorijās līdz ar aktivitāšu
finansējuma izmaiņām atbilstoši aktuālajam finansējumam DP aktualizēts netiek (tas ir
indikatīvs un satur informāciju par sākotnēji plānoto).

43.

Informācija par noslēgto līgumu apjomu dimensijas „Prioritārie temati” kodos
aplūkojama zemāk atspoguļotajā ilustrācijā, savukārt detalizēta informācija par
noslēgto līgumu ES fondu līdzfinansējuma sasniegto apjomu sadalījumā pa dimensiju
kodiem aplūkojama ziņojuma 3.pielikumā.

Ilustrācija 10 Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem
Darbības programmas ietvaros līdz 31.12.2009. nosēgtie līgumi pa dimensiju kodiemekonomiskā darbība, ES fondu fin. (milj.EUR)

86 Vērtēšana un izpēte, informācija un saziņa

0.5 (10.6%)

9.2 (67.4%)

85 Sagatavošana, īstenošana, uzraudzība un pārbaude

9.2 (13.4%)

81 Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes uzlabošanai

98.0(90.2%)

74 Cilvēku potenciāla attīstība pētniecības un inovāciju jomā
73 Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības darbībās visas
dzīves laikā

34.4 (56.1%)

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un apmācības
sistēmās

45.9 (68.3%)

71 Iespējas cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā, integrēties un
atkal iekļauties darba tirgū

18.6 (44.0%)

17.3 (60.8%)

68 Atbalsts pašnodarbinātībai un jaunu uzņēmumu dibināšanai

81.7 (97.3%)

66 Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū

2.9 (101.0%)

65 Darba tirgus iestāžu modernizācija un stiprināšana

64 Īpašu pakalpojumu izstrāde nodarbinātībai, apmācībai un atbalstam
saistībā ar nozaru un uzņēmumu restrukturizāciju

9.2 (64.6%)

62 Mūžizglītības sistēmu un stratēģiju izstrāde uzņēmumos; apmācība
un pakalpojumi darba ņēmējiem

11.3 (32.9%)

€ 0.00

€ 20.00

€ 40.00

€ 60.00

€ 80.00

€ 100.00

Noslēgtie līgumi
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2.1.2. Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts
44.

Darbības programmai nav attiecināms.

2.1.3. Informācija par fizisko progresu
45.

Ņemot vērā to, ka DP ieviešanu negatīvi ietekmēja ekonomiskā krīze un ar to saistītās
sekas, DP ietvaros sasniegto radītāju progress nav būtisks, salīdzinot ar plānošanas
dokumentos noteiktajiem mērķim uz 2009.gada beigām un it īpaši plānošanas perioda
beigām. Detalizēta informācija par DP un DP papildinājumā (DPP) noteikto rādītāju
sasniegšanas gaitu ir atspoguļota 4.pielikumā, savukārt sasniegto radītāju vērtības
reģionālajā griezumā – 5.pielikumā.

46.

Ekonomiskajai situācijai pasaulē un valstī ir bijusi spēcīga ietekme uz 2009.gadā
sasniegtā fiziskā progresa rādītājiem, piemēram, DP ietvaros plānoto 37% vietā līdz
2009.gada 31.decembrim sasniegts 12% apmērā atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un
darba meklētāju īpatsvars, kas 6 mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām iekārtojas
darbā.

47.

DP ietvaros 30447 profesionālajā izglītībā izglītojamie saņēmuši ESF atbalstu
mērķstipendiju veidā, kas ievērojami pārsniedz DP noteikto. Progress skaidrojams ar to,
ka tika palielināts aktivitātes finansējums, lai varētu izmaksāt stipendijas lielākam
audzēkņu skaitam. Vienlaikus DP ietvaros atbalstu mērķstipendiju veidā ir saņēmuši
3387 vispārējās izglītības pedagogi, kur ievērojami tiek pārsniegts DP noteiktais.
Progress skaidrojums ar to, ka tika samazināts faktiskais vidējās stipendijas apmērs.

48.

DP ietvaros 30667 personas saņēmušas modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un
tālākizglītības pasākumos atbalstu. Minētais sasniegtais fiziskais progress pārsniedz DP
noteikto, jo izmaksas uz vienu apmācāmo bezdarbnieku ir bijušas zemākas nekā grupās ar
mazāku apmācāmo skaitu.

49.

Vienlaikus jāatzīmē, ka mainoties sociāli-ekonomiskajai situācijai valstī, radās
nepieciešamība pārskatīt plānošanas dokumentos noteikto sasniedzamo ietekmes
rezultātu aktualitāti, par ko sniegts kopsavilkums ziņojuma sadaļā „Ietekmes rādītāju
pārskatīšana”, savukārt plašs apraksts stratēģiskajā ziņojumā par ES fondu ieviešanu.

2.1.4. Darbības programmas īstenošana atbilstoši 2006.gada 5.jūlija Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo
fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu 10. pantam un atbalsts
mērķa grupām
50.

Vidējais ESF līdzfinansēto projektu aktivitātēs iesaistīto vīriešu un sieviešu īpatsvars
dažādos griezumos ir samērā līdzvērtīgs, svārstoties robežās no 40 – 60%. Kopumā no
visiem mērķgrupas dalībniekiem 2009.gadā 55% (305081) ir sievietes un attiecīgi 45%
(25 385) - vīrieši.

51.

Lielākās atšķirības dzimumu īpatsvarā vērojamas starp personu skaitu, kas turpina
darbības projektā, proti, starp tām 77% (4362) ir sievietes un attiecīgi tikai 23% (1287)
ir vīrieši. Analizējot, kādās vecuma grupās sievietes galvenokārt turpināja darbības
projektā, redzams, ka pārsvarā sievietes ir darbspējas vecumā no 25 – 54 gadiem (62%

1
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jeb 2724). Salīdzinoši liels skaits sieviešu ir arī pirmspensijas vecumā (29% jeb 1274).
No kopējā vīriešu skaita, kas turpina darbības projektā, arī pārsvarā ir personas
darbspējas vecumā (68% jeb 880). Vērojams arī ievērojams vīriešu vecumā no 15 – 24
gadiem īpatsvars (19% jeb 248). Šis fakts skaidrojams ar to, ka nozīmīga daļa no mērķa
grupas dalībniekiem ir no neaizsargātajām grupām jeb ir pakļautas sociālās atstumtības
riskam, starp kurām, kā statistikas dati par valstī kopumā esošo situāciju liecina,
dominē sievietes pirmspensijas vecumā un jaunieši.
52.

Līdzīgas atšķirības vērojamas arī personu skaitā, kas izstājas no dalības projektā,
pabeidzot darbības projektā, no tiem 66% (22467) bijušas sievietes, bet 34% (11418) vīrieši. Gan vīriešu, gan sieviešu īpatsvarā dominē personas darbspējas vecumā. Starp
vīriešiem, tāpat kā iepriekš, arī salīdzinoši vairāk jauniešu vecumā no 15 – 24 gadiem
(21% jeb 2354).

53.

No ESF projektu kopējā mērķa grupas dalībnieku skaita 2009.gadā 35% (19480) ir
dalībnieki no neaizsargātajām grupām jeb turpmāk tekstā – sociālās atstumtības riskam
pakļautas personas. Starp tām izteikti dominē minoritāšu grupas (87% jeb 17 610),
tostarp visbiežāk krievu, baltkrievu, ukraiņu, poļu, lietuviešu, ebreju, igauņu un
moldovu tautības minoritātes. Personas ar invaliditāti no kopējā sociālās atstumtības
riskam pakļauto personu skaita veido 12% (2490), personas pēc soda izciešanas – 0,7%
(135), bet migranti – 0,1% (13).

54.

Sociālās atstumtības riskam pakļautās personas 2009.gadā pārsvarā (aptuveni 90%
gadījumos) iesaistījušās LM pārziņā esošajās ESF aktivitātēs – 1.3.1.1.3.apakšaktivitātē
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”, 1.3.1.1.5.apakšaktivitātē „Atbalsts
bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai”, 1.3.1.5.apakakšaktivitātē „Vietējo
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu atbalsts”, 1.4.1.1.2.apakšaktivitātē
„Atbalstītās
nodarbinātības
pasākumi
mērķgrupu
bezdarbniekiem”,
1.4.1.1.1.apakšaktivitātē „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba
tirgū” un 1.4.1.2.2.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība
personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”. Aptuveni 10% no sociālās atstumtības
riskam pakļautajām personām iesaistījušies IZM pārziņā esošajās aktivitātēs, no tām
pamatā 1.2.1.2.2.apakšaktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.

55.

Nozīmīgākās atšķirības sociālās atstumtības riskam pakļauto personu dzimumu
īpatsvarā vērojamas starp migrantiem, kas vairumā gadījumu ir imigranti, no kuriem
deviņas bijušas sievietes, bet četri - vīrieši, kā arī personu pēc soda izciešanas īpatsvarā,
kur 90% (122) bijuši vīrieši, bet 10% (13) sievietes.

56.

Sieviešu imigrantu skaita pārsvars ESF projektu aktivitātēs, iespējams, skaidrojams ar
faktu, ka Latvijā kopumā pieaudzis imigrantu skaits un ir novērota arī tendence, ka
imigrantu ģimenēs lielākoties bez darba ir sievietes, jo nevar atrast darbu, piemēram,
valodas barjeras dēļ, vai nevar būt nodarbinātas, jo rūpējas par bērniem.

57.

Savukārt ESF projektu aktivitātēs iesaistīto vīriešu, kas atbrīvoti no ieslodzījuma
vietām, skaita pārsvars atbilst rādītājiem valstī kopumā (piemēram, 2008.gadā 93% no
ieslodzītajiem bijuši vīrieši, 7% - sievietes).

58.

Kopumā ESF projektu aktivitātēs iesaistīto personu ar invaliditāti dzimumu īpatsvars ir
līdzvērtīgs, proti, 52% (1287) - sievietes, 48% (1203) vīrieši. Šāda dzimumu īpatsvara
tendence starp vīriešiem un sievietēm ar invaliditāti, šobrīd pastāv arī visā Eiropas
Savienībā. Arī apskatot ESF aktivitātēs iesaistīto mērķa grupas dalībnieku datus dažādu
invaliditātes veidu griezumā, redzams, ka sieviešu un vīriešu īpatsvars ir ļoti līdzīgs –
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cilvēki ar redzes traucējumiem – 49% (141) sievietes, 51% (146) vīrieši, cilvēki ar
dzirdes traucējumiem – 60% (294) sievietes, 40% (192) vīrieši, cilvēki ar kustību
traucējumiem – 41% (66) sievietes, 59% (94) vīrieši, cilvēki ar garīga rakstura
traucējumiem – 56% (14) sievietes, 44% (11) vīrieši.
59.

No kopējā ESF projektu aktivitātēs iesaistīto personu ar invaliditāti skaita 19% (486) ir
ar dzirdes traucējumiem, 11% (287) ar redzes traucējumiem, 6% (160) ar kustību
traucējumiem, 1% (25) ar garīga rakstura traucējumiem. Lielākā daļa (62% 1557) ir ar
cita veida funkcionāliem traucējumiem, starp kuriem tiek norādītas arī personas ar
vairākiem vai visiem iepriekšminētajiem funkcionālajiem traucējumiem. Saskaņā ar
NVA sniegto informāciju, šajā grupā tiek norādītas arī mērķa grupas personas, kuras
nevēlas norādīt konkrētu invaliditātes veidu.

60.

Analizējot personu ar invaliditāti izglītības rādītājus, var secināt, ka 59% (1465)
personu ir vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, 25% (613) - sākumskolas vai
pamatskolas izglītība, 10% (248) - augstākā izglītība, 6% (162) - augstāka par vidējo
izglītību, kas nav augstākā izglītība. Cilvēku ar invaliditāti zemais augstākās izglītības
īpatsvars Latvijā kopumā ir raksturīga problēma. Viens no galvenajiem iemesliem tam
ir nepieejama vide augstākās izglītības iestādēs, kas pēdējos gados pamazām jau tiek
risināta, lielā mērā pateicoties arī ES fondu ieguldījumiem.

61.

Pārsvarā ESF aktivitāšu mērķgrupas personas ar invaliditāti ir darbspējas vecumā no 15
– 24 gadiem (68% jeb 1688). Procentuāli personas ar garīga rakstura traucējumiem un
personas ar kustību traucējumiem visvairāk ir darbspējas vecumā. ESF aktivitātēs
netika iesaistīta neviena persona ar invaliditāti vecumā līdz 14 gadiem.

62.

Lielākā daļa cilvēku ar invaliditāti 2009.gadā iesaistījušies 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” un 1.3.1.5.apakšaktivitātes „Vietējo
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu atbalsts” pasākumos.

63.

Analizējot mērķa grupas dalībnieku kopējo skaitu pēc statusa darba tirgū, redzams, ka
76% (51725) ir bezdarbnieki, 20% (13626) nodarbinātas personas, bet 4% (2461) neaktīvas personas, tostarp personas, kas mācās, tiek apmācītas vai ir pensijā, tie, kuri
atteikušies no nodarbinātības u.c.).

64.

Starp nodarbinātajām personām kopumā 83% (11364) ir sievietes. Līdzīgi kā iepriekš,
vērojama tendence, ka abu dzimumu grupās dominē personas darbspējas vecumā, kā arī
vīriešu grupā ir salīdzinoši daudz vīriešu vecumā no 15 – 24 gadiem (14% jeb 322), bet
sieviešu grupā - sievietes pirmspensijas vecumā – no 55 – 64 gadiem (12% jeb 1348).

65.

Starp nodarbinātajām personām 99% (13508) ir darba ņēmēji jeb darbinieki, no tiem
84% (11290) sievietes, un 1% (66) - pašnodarbinātās personas, no kurām tikai 32%
(21) bija vīrieši.

66.

Starp reģistrētajiem bezdarbniekiem 83% (42983) ir NVA uzskaitē līdz vienam gadam,
bet 17% (8695) ir ilgstošie bezdarbnieki.

67.

No visiem 2009.gadā ESF aktivitātēs iesaistīto mērķgrupu bezdarbniekiem, kas NVA
uzskaitē ir līdz vienam gadam, 52% (22457) ir sievietes, bet 48% (20526) - vīrieši.
Jāmin, ka statistikas dati par bezdarbu Latvijā norāda uz šo pašu pēdējā laikā pastāvošo
tendenci – dzimumu īpatsvars starp bezdarbniekiem kļūst arvien līdzīgāks. Līdz šim
(ekonomiskās izaugsmes laikā) Latvijā sievietes bezdarbnieces (reģistrētās) bija vairāk
nekā vīrieši bezdarbnieki, bet, sākoties Latvijas ekonomiskajai lejupslīdei, kas skāra
vispirms būvniecības jomu, darbu zaudēja pārsvarā vīrieši, kā rezultātā šobrīd ir
izlīdzinājies sieviešu un vīriešu bezdarbnieku īpatsvars.
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68.

Savukārt no ESF aktivitāšu mērķgrupas ilgstošajiem bezdarbniekiem 2009.gadā 61%
(5306) ir sievietes, bet 39% (3389) vīrieši. Arī šie dati atspoguļo Latvijā kopumā
vērojamo tendenci, kas skaidrojams ar faktu, ka sievietes kopumā sastopas ar lielākām
grūtībām atrast darbu, nekā vīrieši. Viens no visbiežāk sastopamajiem iemesliem
sieviešu ilgstošā bezdarba augstajiem rādītājiem ir bērnu kopšanas laikā zaudētās darba
prasmes un iemaņas, kā arī nespēja apvienot darba un ģimenes dzīvi.

69.

Analizējot mērķa grupas dalībnieku datus pēc vecuma, redzams, ka pārsvarā dominē
darbspējas vecums no 25 līdz 54 gadiem. Galvenās vecuma atšķirības vērojamas
migrantu grupā, kur mazāk par pusi, tas ir, 46% (6) personu ir darbspējas vecumā, 31%
(4) pirmspensijas vecumā – no 55 -64 gadiem, 15% (2) - vecumā no 15 – 24 gadiem.

70.

Izteiktas vecuma atšķirības vērojamas arī starp neaktīvajām personām, no kurām 62%
(1515) ir personas līdz 14 gadu vecumam, 20% (492) - personas vecumā no 15 – 24
gadiem, 10% (257) personas darbspējas vecumā. Papildus jāmin, ka starp neaktīvajām
personām, kuras mācās vai tiek apmācītas, dominē tieši personas vecumā līdz 14
gadiem (71% jeb 1515) un personas no 15 – 24 gadu vecumam (22% jeb 473). Lielākā
daļa no neaktīvajām personām, kuras mācās vai tiek apmācītas, bija iesaistījušās IZM
pārziņā esošajā 1.2.1.2.1.apakšaktivitātē „Vispārējās vidējās izglītības satura reforma,
mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana”

71.

Salīdzinot datus starp mērķa grupām pensijas vecumā (vairāk par 65 gadiem), redzams,
ka izteikts ir personu ar redzes traucējumiem skaita pārsvars - 18% (52) no kopējā
personu ar redzes traucējumiem skaita.

72.

Savukārt mērķa grupas dalībnieku pirmspensijas vecuma grupā izteiktāks īpatsvars ir
migrantiem (31% (4) no kopējā migrantu skaita) un personām ar dzirdes traucējumiem
(29% (142) no kopējā personu ar dzirdes traucējumiem skaita).

Inovatīvas darbības
73.

Lai sekmētu darba tirgus politikas attīstību, DP 1.3.1.8.aktivitātes „Atbalsts labāko
inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus
politikās un ieviešanas instrumentārijos” ietvaros plānots izstrādāt un pārbaudīt
inovatīvus risinājumus darba tirgus politikas instrumentārijos, tai skaitā veicot
pieredzes apmaiņu, attīstot specifisku mērķa grupu atgriešanu darba tirgū un veicot
pasākumus, kas vērsti uz konkurētspējas paaugstināšanu.

74.

2009.gada sākumā vairāku ESF aktivitāšu, tai skaitā 1.3.1.8.aktivitātes, īstenošana tika
atlikta un notika aktivitāšu satura un finansējuma pārstrukturēšana, lai reaģētu uz
pārmaiņām valsts sociālajā un ekonomiskajā situācijā. Lai uzlabotu ekonomisko
situāciju un sniegtu atbalstu krīzes sekas mazinošu pasākumu nodrošināšanai, primāri
finansējums tika pārdalīts un novirzīts nodarbinātības veicināšanas, bezdarba
prevencijas un ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem.

75.

Īstenojot 1.3.1.1.3.apakšaktivitāti „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” un
uzsākot 1.3.1.1.5.apakšaktivitātes „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu
apmācībai” īstenošanu kā inovācija veikta kuponu sistēmas izstrāde un īstenošana
bezdarbnieku apmācībām, kas vērsta uz iedzīvotājiem darbspējas vecumā ar mērķi
plānot un īstenot pasākumus, lai mazinātu bezdarba risku, realizētu apmācības un
kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumus apvienojumā ar finansiāla rakstura palīdzību
bezdarbniekiem stipendiju formā, kā arī, lai īstenotu apmācību aktivitātes personām,
kas pakļautas darba zaudēšanas riskam (kuras strādā nepilnu darba laiku, pašreizējā
darbavietā nodarbinātas ilgāk par sešiem mēnešiem un kurām darba laiks samazināts
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vismaz vienu mēnesi pirms iesaistes apmācību programmu apguvē). Kuponu sistēmas
īstenošana plānota arī 1.2.2.1.2.apakšaktivitātē „Atbalsts mūžizglītības politikas
pamatnostādņu īstenošanai”, lai sniegtu atbalstu mūžizglītības pieejamības
paplašināšanai nodarbinātām un pašnodarbinātām personām (izņemot valsts
civildienestā nodarbinātos) no 25 gadu vecuma, atbalstot karjeras konsultēšanas
pakalpojumus, profesionālās pilnveides programmu apguvi un neformālās izglītības
programmu apguvi.
Starptautiskā un starpreģionālā sadarbība
76.

DP starptautiskā un starpreģionālā sadarbība nav izdalīta kā atsevišķs prioritārs
virziens, bet starptautiskās un starpreģionālās sadarbības aspekts integrēts aktivitātēs un
apakšaktivitātes DP ietvaros. Balstoties uz pieredzi, kas iegūta EQUAL programmas
īstenošanā, atbalsts starptautiskajai un starpreģionālajai sadarbībai ir vērsts uz DP
stratēģisko mērķu sasniegšanu:
-

veicinot praktisko pieeju un pieredzes apmaiņu, labās prakses pārņemšanu un
integrēšanu, tādējādi stimulējot inovatīvas darbības,

-

kā izmaksu efektīvs līdzeklis pieredzes izvērtēšanai un pārņemšanai, izvairoties
no nevajadzīgas eksperimentu dublēšanas un nodrošinot plašas iespējas
salīdzināšanai un standartu un normu noteikšanai,

-

stiprinot iesaistīto organizāciju kapacitāti un paaugstinot pieredzi,

-

veicinot vienotu standartu noteikšanu un dodot plašākas iespējas izvērtēt
rezultātus un idejas.

77.

Ņemot vērā ekonomiskās situācijas pārmaiņas un finanšu resursu pieejamības strauju
samazinājumu, 2009.gada sākumā tika izvērtētas ESF aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas
vai turpināšanas iespējas. Lai nodrošinātu ESF aktivitāšu īstenošanu atbilstoši
ekonomiskajai un finansiālajai situācijai valstī, vairākas aktivitātes, kurās plānota
starptautiskā sadarbība, tika pārstrukturētas vai to īstenošana tika atlikta, lai primāri
atbalstu sniegtu nodarbinātības veicināšanas, bezdarba prevencijas un ekonomikas
konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem nacionālā līmenī.Starptautiskās un
starpreģionālās sadarbības aspekts plānošanas līmenī integrēts vairākās DP
papildinājuma aktivitātēs un apakšaktivitātēs, tomēr tas, vai projektu aktivitāšu
īstenošanā tiek paredzēta starptautiskā sadarbība (piesaistot ārvalstu ekspertus,
pakalpojumu sniedzējus u.c.) ir atkarīgs no projekta mērķa un ir projektu īstenotāju
kompetencē.

78.

Starptautiskā un starpreģionālā sadarbība plānošanas līmenī integrēta šādās DP
aktivitātēs un apakšaktivitātēs:
-

2

1.1.prioritātē „Augstākā izglītība un zinātne” ─ 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu
piesaiste zinātnei”; 1.1.2.2.1.apakšaktivitātē „Studiju programmu satura un
īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” un
1.1.2.2.2.apakšaktivitātē „Boloņas procesa principu ieviešana augstākajā
izglītībā”2;

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.oktobra protokollēmumam Nr.48 28.§ aktivitātes īstenošana ir
atliktam novirzot finansējumu 1.1.2.2.1.apakšaktivitātei.
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-

1.2.prioritātē „Izglītība un prasmes” ─ 1.2.2.3.1.apakšaktivitātē „Par izglītības un
mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana”3
un 1.2.2.3.2.apakšaktivitātē „Atbalsts izglītības pētījumiem”;

-

1.3.prioritātē „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” ─
1.3.1.3.1.apakšaktivitātē „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu
uzraudzības pilnveidošana”, 1.3.1.3.2.apakšaktivitātē „Darba attiecību un darba
drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”,
1.3.1.4.aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām”,
1.3.1.8.aktivitātē „Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas
prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas
instrumentārijos”4 un 1.3.2.3.aktivitātē „Veselības aprūpes un veicināšanas
procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa
paaugstināšana”;

-

1.4.prioritātē „Sociālās iekļaušanas veicināšana” ─ 1.4.1.2.1.apakšaktivitātē
„Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”, 1.4.1.2.2.apakšaktivitātē
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes
traucējumiem”,1.4.1.2.3.apakšaktivitātē „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības
plānošana reģionos”5 un 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un
institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”;

-

1.5.prioritātē „Administratīvā kapacitāte” ─ 1.5.1.1.1.apakšaktivitātē „Atbalsts
strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē ”,
1.5.1.1.2.apakšaktivitātē „Politikas pētījumu veikšana”6, 1.5.1.2.aktivitāte
„Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana”, 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un
ieviešana”, 1.5.1.3.2.apakšaktivitāte „Publisko pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”, 1.5.2.1.aktivitāte „Publiskās
pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība”,
1.5.2.2.1.apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes
stiprināšana”, 1.5.2.2.2.apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās
kapacitātes stiprināšana” un 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām
kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

2009.gadā īstenotie starptautiskās sadarbības pasākumi
79.

1.3.1.3.1.apakšaktivitāte „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības
pilnveidošana” tika īstenota ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un projektu
“Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana”
(turpmāk - projekts) realizēja VDI, ar kuru 2008.gada 1.jūlijā tika noslēgts līgums par
projekta īstenošanu. Projekts noslēdzās 2009.gada 31.decembrī. 31.decembrī.
Aktivitātes ietvaros bija paredzēti starptautiskās sadarbības pasākumi labās prakses
pārņemšanai un izplatīšanai darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, tai
skaitā pieredzes apmaiņas pasākumi un dalība starptautiskās konferencēs. Attiecīgi
projekta ietvaros tika īstenota atbalstāmā darbība - pieredzes apmaiņa starp VDI

3

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa protokollēmumam Nr.25 37. § apakšaktivitātes īstenošana ir
atlikta.
4
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa protokollēmumam Nr.25 37. § aktivitātes īstenošana ir atlikta.
5
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa protokollēmumam Nr.25 37. § apakšaktivitātes īstenošana ir
atlikta un plānotās darbības integrētas 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē.
6
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa protokollēmumam Nr.25 37. § aktivitātes īstenošana ir atlikta.
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reģionālajām struktūrvienībām, sadarbības partneriem, Latvijas un Baltijas valstu darba
inspekcijām, VDI un citu valstu līdzīgām institūcijām un starptautiskām organizācijām.
Minētās atbalstāmās darbības ietvaros 2009.gadā veikti šādi starptautiski sadarbības un
pieredzes apmaiņas pasākumi labās prakses pārņemšanai un izplatīšanai darba tiesisko
attiecību un darba aizsardzības jomā:
-

Pieredzes apmaiņas seminārs ar Lietuvas darba inspekciju, Lietuva, 2009.gads;

-

Pieredzes apmaiņa Ekspertu komitejas sanāksmē, Beļģija, 2009.gads;

-

Pieredzes apmaiņas seminārs ar Igaunijas darba inspekciju, Igaunija, 2009.gads;

-

Dalība Starptautiskās darba inspekciju asociācijas un Portugāles Darba apstākļu
iestādes kopīgi organizētajā starptautiskajā kongresā, Portugāle, 2009.gads;

-

Dalība Vecāko darba inspektoru komitejas (VDIK) rīkotajā noslēguma seminārā
par kampaņas „Smaguma pārvietošana ar rokām - 2008” rezultātiem, Polija,
2009.gads;

-

Pieredzes apmaiņas seminārs par darba aizsardzības jautājumiem, Baltkrievija,
2009.gads;

-

Dalība otrajā Ekspertu komitejas sanāksmē darba ņēmēju norīkošanas jomā,
Beļģija, 2009.gads;

-

Dalība Ziemeļvalstu arodveselības kvalifikācijas paaugstināšanas institūta
(NIVA) rīkotajos kursos „Pozitīva psiholoģija darbā”, Somija, 2009.gads;

-

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Bulgārijas Darba inspekciju, Bulgārija,
2009.gads;

-

Dalība Ziemeļvalstu arodveselības kvalifikācijas paaugstināšanas institūta
(NIVA) rīkotajos kursos „Bulings un vardarbība darbā”, Ungārija, 2009.gads;

-

Dalība VDI nacionālo darba inspektoru apmaiņas programmā, Īrija, 2009.gads.

80.

1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un uzņēmumos” tiek īstenota ierobežotas projektu iesniegumu
atlases veidā. Projektu “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un uzņēmumos” īsteno Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
(LBAS). Līgums par projekta īstenošanu noslēgts 2008.gada 1.septembrī. 2009.gada
septembrī Rīgā norisinājies starptautisks forums par labo praksi un inovācijām darba
tiesību jomā ar ārvalstu lektoru un ekspertu piedalīšanos.

81.

1.3.1.4.aktivitātes „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām” tiek īstenota
ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Projektu “Nodarbinātības valsts
aģentūras kapacitātes pilnveide” īsteno NVA un līgums par projekta īstenošanu noslēgts
2008.gada 4.jūlijā.2009.gadā 1.3.1.4.aktivitātes projekta ietvaros notika starptautiska
konference „Darba tirgus: Izaicinājumi un risinājumi 2009.gadā” ar Igaunijas ekspertu
piedalīšanos. Starptautisku konferenci plānots organizēt arī 2010.gadā.

82.

1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” pirmā kārta tiek īstenota ierobežotas projektu
iesniegumu atlases veidā, un tās ietvaros tiek realizēti pieci projekti, kurus īstenos
plānošanas reģioni – Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas
reģions, par kuriem 2009.gada 14.maijā pieņemts lēmums par projektu apstiprināšanu.
Līgumi par projektu īstenošanu ar plānošanas reģioniem noslēgti 2009.gada augustā.
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83.

1.4.1.2.4.apakšaktivitātes pirmās kārtas ietvaros ir paredzēti pieredzes apmaiņas
pasākumi Latvijā un citās ES dalībvalstīs sociālo pakalpojumu attīstības jomā, vietējo
un ārvalstu attīstības plānošanas ekspertu un sociālo pakalpojumu jomas speciālistu
sadarbība, un tā tika īstenota un to plānots šādos projektos:
-

Projekta „Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības
programmas izstrāde” ietvaros notikusi pieredzes apmaiņas vizīte un pieredzes
apmaiņas ekspertu piesaiste no Zviedrijas un Francijas, 2009.gada novembrī un
decembrī;

-

Projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā”
ietvaros ir plānota sociālo pakalpojumu attīstības plānošanas eksperta piesaiste no
Norvēģijas, 2010.gads;

-

Projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Kurzemes plānošanas reģionā”
ietvaros ir plānots pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju 2010.gada aprīlī un
Dānijas sociālo pakalpojumu jomas speciālistu piesaiste sociālo pakalpojumu
sistēmas izstrādē, 2010.gads;

-

Projekta „Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas
alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. –
2016.gadam izstrāde” ietvaros ir plānota ārvalstu sociālo pakalpojumu ekspertu
piesaiste no Zviedrijas un ASV, 2010.gads;

-

Projekta „Sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde Zemgales reģionā”
notikusi ārvalstu pieredzes gūšanas vizīte Spānijā, 2010.gada janvārī.

84.

1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” tiek
īstenota atklātas projektu iesniegumu atlases veidā. 2009.gadā aktivitātes ietvaros
notikusi starptautiskā sadarbība, piesaistot ekspertu no Ungārijas par audita un
sertificēšanas jautājumiem.

85.

1.5.2.2.1.apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana”
tiek īstenota ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Lai veicinātu reģionālā
sociālā dialoga attīstību un paaugstinātu sociālo partneru līdzdalības iespējas
rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, 2009.gadā aktivitātes projekta ietvaros
norisinājušies pieredzes apmaiņas pasākumi, tiekoties ar Dānijas darba devēju
konfederācijas pārstāvjiem u.c. Eiropas valstu darba devēju organizāciju pārstāvjiem,
kā arī tikusi īstenota dalība starptautiskā forumā par ekoinovācijām.

Turpmāk plānotie starptautiskās sadarbības pasākumi
86.

1.3.2.3.aktivitāte „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju
personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” tiek īstenota
ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un tās ietvaros tiek īstenots projekts
„Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla
tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”, kura ietvaros 2011.gadā plānots īstenot
medicīnas personāla pieredzes apmaiņu, organizējot medicīnas personāla apmācības
medicīnas iestādēs ārvalstīs.

87.

1.4.1.2.1.apakšaktivitāte „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” tiek īstenota
ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un projektu “Darbspēju vērtēšanas un
sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” (turpmāk – VDEĀVK
projekts) realizēs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, kuras
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projekta iesniegums apstiprināts 2008.gada 5.decembrī. Līgums par projekta īstenošanu
noslēgts 2009.gada 30.decembrī. VDEĀVK projekta ietvaros 2010.gadā plānots īstenot
atbalstāmo darbību - starptautiskās sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumus
invaliditātes noteikšanas jautājumos ar Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās
zonas valstīm.
88.

1.4.1.2.2.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar
redzes un dzirdes traucējumiem” tiek īstenota ierobežotas projektu iesniegumu atlases
veidā. Projekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes
traucējumiem Latvijā” iesniedzējs ir LM, un tas tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas
Neredzīgo biedrību, par kuru 2009.gada 20.maijā pieņemts lēmums par projekta
apstiprināšanu. Līgums par projekta īstenošanu noslēgts 2009.gada 18.augustā.
1.4.1.2.2.apakšaktivitātes projekta ietvaros 2010.gadā plānoti trīs pieredzes apmaiņas
braucieni uz Eiropas Savienības valstīm par invalīdu atbalsta sistēmas pilnveidošanas
jautājumiem.

89.

1.1.1.2.aktivitāte „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” tiek īstenota atklātas projektu
iesniegumu atlases veidā un tās ietvaros tiek sniegts netieša veida atbalsts ārvalstu
zinātnieku piesaistei, tai skaitā sekmējot ārvalstīs strādājošo zinātnieku atgriešanos
Latvijā, tādējādi veicinot papildu cilvēkresursu piesaisti zinātniskajam darbam Latvijā.
2009.gada decembrī tika noslēgti pirmie līgumi par projektu īstenošanu, tāpēc
pagaidām informācija par plānotajiem starptautiskās sadarbības pasākumiem aktivitātes
projektu ietvaros nav pieejama.

90.

1.1.2.2.1.apakšaktivitātes „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un
akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” un 1.2.2.3.2.apakšaktivitātes
„Atbalsts izglītības pētījumiem” projektu iesniegumu atlases nav uzsāktas, līdz ar to
starptautiskās sadarbības pasākumi nav tikuši īstenoti.

91.

1.5.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju
stiprināšanai valsts pārvaldē ”, 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju
administratīvās kapacitātes stiprināšana” un 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes „Atbalsts
pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projektu īstenošana
nav tikusi uzsākta. 1.5.1.3.2.apakšaktivitātē „Publisko pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” un 1.5.2.1.aktivitātē „Publiskās
pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība” starptautiskās
sadarbības pasākumi nav tikuši plānoti un īstenoti.

2.1.5. Sociālo partneru iesaiste
LM pārziņā esošās aktivitātes:
92.

Sociālie partneri (Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība) iesaistās ES fondu projektu īstenošanā kā finansējuma saņēmēji darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes
„Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un
uzņēmumos” (turpmāk – 1.3.1.3.2.apakšaktivitāte) ietvaros. 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes
ietvaros tiek īstenoti divi projekti ar kopējo finansējumu 9,81 milj. eiro (tai skaitā
Eiropas Sociālā fonda finansējumu 8,39 milj. eiro un valsts budžeta līdzfinansējumu
1,47 milj.eiro):
-

01.09.2008. noslēgts līgums (Nr.2008/4) ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību
par projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
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piemērošana nozarēs un uzņēmumos" īstenošanu. Projekta mērķis ir uzlabot
strādājošo darba apstākļus un sekmēt, lai tiktu ievērotas strādājošo darba tiesības
katrā darba vietā, tādā veidā mazinot darba tiesisko attiecību pārkāpumu un
nelaimes gadījumu skaitu.2009.gadā projekta ietvaros īstenotas šādas aktivitātes:
-

izveidoti pieci konsultatīvie centri (Valmierā, Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā un
Rīgā) personu informēšanai un konsultāciju sniegšanai par darba tiesisko attiecību
un darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskas piemērošanas jautājumiem;

-

izstrādāta apmācību programma "Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem
uzņēmumos", izglītības programma "Darba aizsardzība arodbiedrību speciālistiem
un aktīvistiem" un semināri arodbiedrību nozaru vadītājiem un darbiniekiem par
arodbiedrību uzdevumiem darba aizsardzības jomā, sagatavots izglītības pilnveides
kurss "Darba aizsardzība un drošība", izstrādāti 5 darba aizsardzības apmācību
moduļi profesionālajās izglītības iestādēs;

-

izstrādāta un ieviesta elektronizēta datu bāze par darba koplīgumiem un
ģenerālvienošanos nozarēs;

-

īstenoti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi darba tiesību un darba
aizsardzības jomā, tai skaitā īstenota viena kampaņa jaunāko klašu skolēniem un
viens konkurss profesionālo skolu skolēniem par darba tiesību un darba drošības
jautājumiem, izstrādāti un izdoti informatīvi un izglītojoši materiāli un informatīvie
biļeteni par aktualitātēm darba tiesību un darba aizsardzības jomā;

-

organizēts starptautiskais forums "Darba tiesības un to ievērošana ekonomiskās
krīzes pārvarēšanai".

-

12.09.2008. noslēgts līgums (Nr.2008/5) ar Latvijas Darba devēju konfederāciju
par projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un uzņēmumos" īstenošanu. Projekta mērķis ir darba tiesisko
attiecību un darba drošības normatīvo aktu prasību praktiskas ieviešanas
sekmēšana, darba tiesisko attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu skaita
mazināšana, sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšana, tādējādi mazinot arī
nelegālo nodarbinātību, kā arī pilnīgākas darba devēju, darbinieku un sabiedrības
informētības un darba tiesību subjektu izpratnes par prasībām darba tiesisko
attiecību, darba drošības un arodveselības jomā veicināšana.

2009.gadā projekta ietvaros īstenotas šādas aktivitātes:
-

izveidoti darba devēju konsultatīvie centri plānošanas reģionos un sniegtas
konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu
praktisku piemērošanu,

-

23 624 darba vietām veikts darba vides risku novērtējums un izstrādāts darba
aizsardzības pasākumu plāns attiecīgajos uzņēmumos, 23 624 nodarbinātie
informēti par viņu darba vietās pastāvošajiem darba vides riskiem, drošiem darba
paņēmieniem un preventīvo kultūru darba vietās,

-

uzsākta materiāla „Jaunā komersanta pakete” izstrāde, kas informē par darba tiesību
un darba aizsardzības jautājumiem, kas jāzina uzsākot komercdarbību,

-

uzsākta darba devēja rokasgrāmatas aktualizēšana, papildinot to ar jaunu nodaļu par
darba aizsardzības jautājumiem,

-

veikta 20 darba devēju organizāciju vadītāju un speciālistu apmācība kvalifikācijas
celšanai darba aizsardzības un darba tiesību jautājumos,
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-

organizēti 43 apmācību pasākumi darba devējiem darba aizsardzības jautājumos
visos piecos plānošanas reģionos,

-

uzsākta interaktīvas datorspēles jauniešiem par darba tiesību un darba aizsardzības
jautājumiem izstrāde.

Valsts Kancelejas pārziņā esošās aktivitātes:
93. Viena no Valsts kancelejas īstenotajām aktivitātēm – 1.5.2.2.1.apakšaktivitāte
„Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” ir tieši vērsta uz sociālo
partneru iesaisti Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanā. Šīs apakšaktivitātes
mērķis ir veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru
līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, un kā finansējuma saņēmēji
noteikti valsts līmeņa sociālie partneri, kas nodrošina darba devēju vai darba ņēmēju
organizāciju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā valsts un Eiropas
Savienības līmenī. 1.5.2.2.1.apakšaktivitātes ietvaros tiek īstenoti divi projekti ar
kopējo finansējumu 3,13 milj. eiro (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu 1
908 160,75 lati un valsts budžeta līdzfinansējumu 479 milj. eiro). 2008.gada
30.decembrī noslēgts līgums ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par projekta
„Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana”
īstenošanu. 2009.gadā projekta ietvaros īstenotas šādas aktivitātes:
-

-

-

-

izveidotas piecas arodbiedrību reģionālās struktūrvienības, kuru uzdevumos ietilpst
jaunu biedru iesaiste arodbiedrībās, nozaru arodbiedrību un arodorganizāciju
sadarbības stiprināšana, sadarbības pilnveidošana ar uzņēmējiem, darba devēju
organizācijām, pašvaldībām un citām nevalstiskajām organizācijām, darba
koplīgumu noslēgšanas uzņēmumos sekmēšana u.c.;
izstrādātas apmācību programma „Divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstība
– nacionālā, reģionālā un uzņēmumu līmenī”, „Mehānisms sociālo partneru
iesaistei rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā” un „Arodbiedrību struktūru
kapacitātes stiprināšana” izstrādes;
īstenoti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi, izstrādāti un izdoti
informatīvi un izglītojoši materiāli un informatīvie biļeteni par aktualitātēm
nacionālā un reģionālā līmeņa sociālā dialoga attīstībā, par aktuāliem juridiskajiem
un darba drošības jautājumiem, aktualitātēm ārvalstīs un dažādās nozarēs;
aktivizēts sociālais dialogs ar darba devējiem un pašvaldībām, izveidojot
trīspusējas padomes un izstrādājot trīspusējas vienošanās;
noorganizēti vairāki nozaru arodbiedrību semināri par sadarbības uzlabošanu ar
valsts un pašvaldību institūcijām, aktuālākajiem jautājumiem nozares likumdošanā
un to ietekmi uz arodbiedrību darbu, arodbiedrību darbību ekonomiskās krīzes
apstākļos u.tml.

2008.gada 30.decembrī noslēgts līgums ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta
„LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” īstenošanu. 2009.gadā projekta
ietvaros īstenotas šādas aktivitātes:
- izveidotas piecas darba devēju organizācijas reģionālās struktūrvienības, kas
nodrošina konsultācijas par sociālā dialoga iespējām un aktuālajiem darba,
profesionālās izglītības, nodarbinātības, sociālās drošības un zinātnes un inovāciju
jomas jautājumiem, kā arī iespējām šos jautājumus ietekmēt;
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sniegtas konsultācijas par sociālo dialogu 835 ekspertdienu apmērā 395 darba
devējiem un darba devēju organizāciju pārstāvjiem;
izveidotas jaunas darba devēju organizācijas reģionos;
izstrādātas mācību programmas „Divpusējais - trīspusējais sociālais dialogs un
cilvēkresursu vadība”, „Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās
partnerības veicināšana”, „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība.”

-

Veselības ministrijas un Izglītības ministrijas pārziņā esošās aktivitātes:
94.

Informāciju par sociālo partneru iesaisti VM un IZM pārziņā esošo aktivitāšu
īstenošanā lūdzam skatīt 2.1.7. sadaļā.

2.1.6. Partnerības veicināšana, NVO iesaiste
LM pārziņā esošajās aktivitātēs:
95.

96.

NVO iesaiste ES fondu projektu īstenošanā notiek vairākos virzienos:
-

līdzdalība politikas plānošanas un tiesību aktu projektu izstrādē (t.sk. ES
struktūrfondu jomā),

-

kā finansējuma saņēmēji ES struktūrfondu aktivitāšu projektos,

-

kā pakalpojumu sniedzēji ES struktūrfondu aktivitāšu projektu ietvaros
(piemēram, surdotulku pakalpojumi nedzirdīgo bezdarbnieku iesaistes atbalstam
aktīvajos nodarbinātības pasākumos),

-

kā darba devēji (piemēram, tādos aktīvās nodarbinātības pasākumos kā apmācība
pie darba devēja, pasākumi noteiktām personu grupām u.c.),

-

kā labuma guvēji vai mērķa grupas pārstāvji (tai skaitā, NVO darbiniekiem ir
iespēja saņemt atbalstu mūžizglītības aktivitātē),

-

līdzdalība ES fondu programmēšanas līmenī (priekšlikumu sniegšana,
saskaņošana, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju sabiedriskā apspriešana,
darbs Uzraudzības komitejā),

-

līdzdalība pakalpojumu izstrādē un attīstībā (t.sk. nozares konsultatīvo padomju
ietvaros).

NVO kā finansējuma saņēmēji vai sadarbības partneri iesaistās LM pārziņā esošajā
1.4.1.2.2.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar
redzes un dzirdes traucējumiem”, kuras ietvaros tiek īstenoti divi projekti par kopējo
summu 5,37 milj. eiro:
-

30.04.2009. noslēgts līgums (Nr.2009/8) ar Latvijas Nedzirdīgo savienību par
projekta "Klusuma pasaule" īstenošanu. Projekta mērķis ir pilnveidot atbalsta
sistēmu dzirdes invalīdiem un personām ar dzirdes traucējumiem, mazināt
nedzirdīgo un smagi vājdzirdīgo personu sociālās atstumtības risku, ieviest jaunus
sociālā atbalsta pasākumus nedzirdīgajiem, inkorporēt labās prakses un paraugus
un veicināt mērķauditorijas sociālās iekļaušanas procesus. 2009.gadā projekta
ietvaros uzsākta kompleksa sociālās rehabilitācijas programma nedzirdīgiem
cilvēkiem, uzsākta apmācība semināru ciklā „Nedzirdīgo nodarbinātībai”, veikts
pētījums „Nedzirdīgajiem pieejamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un reālās
vajadzības” un īstenotas citas aktivitātes.
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-

18.08.2009. noslēgts līgums (LM Nr.2009/14) ar Labklājības ministriju par
projekta "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes
traucējumiem Latvijā" īstenošanu. Projekta ietvaros sadarbības partneris ir
Latvijas Neredzīgo biedrība. Projekta mērķis ir mazināt sociālās atstumtības riska
grupas - cilvēku ar redzes traucējumiem - sociālo izolētību un sociālo atstumtību,
veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem dzīves kvalitātes celšanos un iekļaušanos
sabiedrībā, izstrādājot un īstenojot sociālās rehabilitācijas kompleksas
programmas, kuras sekmēs jaunu prasmju, iemaņu un zināšanu apguvi personām
ar invaliditāti, kā arī veidot aktīvu un līdzatbildīgu sabiedrību. 2009.gadā projekta
ietvaros uzsākta asistentu apmācības programma un apmācīti pirmie 20 asistenti,
kas uzsākuši savu darbību projekta ietvaros, sākta sociālās rehabilitācijas
programmas izstrāde, izstrādāta motivācijas programma ar 3 moduļiem un
īstenotas citas aktivitātes.

Valsts kancelejas pārziņā esošajās aktivitātēs:
97.

Valsts kancelejas īstenotā 1.5.2.2.2.apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju
administratīvās kapacitātes stiprināšana” ir tieši vērsta uz nevalstisko organizāciju
iesaisti Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanā. Šīs apakšaktivitātes mērķa grupa ir
biedrības un nodibinājumi saskaņā ar „Biedrību un nodibinājumu likumu”, un
apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību
lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā. Projektu ietvaros
plānots atbalstīt tādas darbības kā sabiedriskā labuma nevalstisko organizāciju
līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā, nevalstisko
organizāciju līdzdalības veicināšana Eiropas Savienības sadarbības un attīstības
sadarbības tīklos, nevalstisko organizāciju sniegto publisko pakalpojumu pielāgošana
kvalitātes standartiem un inovatīvu pakalpojumu attīstīšana. Lai veicinātu nevalstisko
organizāciju sadarbību un aptveru pēc iespējas plašāku mērķa grupu, viens no
specifiskajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem dod ievērojamu priekšrocību tādiem
projektiem, kas paredz, ka projekta iesniedzējs sadarbojas ar citām nevalstiskajām
organizācijām sabiedrības interešu pārstāvniecībā. 2009.gada 18.decembrī tika
izsludināta pirmā atklātā projektu iesniegumu atlase šīs apakšaktivitātes ietvaros.

98.

Partnerības
veicināšana
paredzēta
arī
Valsts
kancelejas
īstenotās
1.5.2.2.3.apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros, kuras mērķa grupa ir plānošanas reģioni,
novadu un republikas pilsētu pašvaldības. Projektiem, kurus paredzēts īstenot sadarbībā
ar citām pašvaldībām vai plānošanas reģioniem, iespējams saņemt augstāku vērtējumu
specifiskās kvalitātes vērtēšanā. Šīs apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un
kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Pirmā
atklātā projektu iesniegumu atlase šajā apakšaktivitātē tika izsludināta 2009.gada
18.decembrī.

99.

Pēc ilgstošā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” aktivitāšu pārprogrammēšanas procesa 2009.gadā ir uzsākta septiņu
Valsts kancelejas administrēto aktivitāšu īstenošana. Jau plānojot aktivitātes, Valsts
kanceleja konsultējās ar saviem sadarbības partneriem – dažādām valsts pārvaldes
iestādēm, Latvijas Pašvaldību savienību, nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem
partneriem. Šī prakse tiks turpināta arī Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu īstenošanas
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posmā, izveidojot abu Valsts kancelejas administrēto pasākumu uzraudzības komitejas.
Tajās deleģēti pārstāvji ar balsstiesībām no ministrijām un pašvaldībām, kā arī sociālie
partneri, savukārt padomdevēju statusā darbosies nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Pasākuma uzraudzības komitejās plānots izskatīt informāciju par aktivitāšu īstenošanu
un priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem plānošanas dokumentos, kā arī
sniegt priekšlikumus par uzraudzības procesa pilnveidošanu.
VM pārziņā esošās aktivitātes:
100.

1.3.2.3.aktivitātes projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā
iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” (turpmāk –
projekts) īstenošanā aktīvu dalību ņem šādas nevalstiskās organizācijas – Latvijas Ārstu
biedrība, Latvijas Slimnīcu biedrība, Latvijas Māsu asociācija un Latvijas Sarkanais
Krusts. Nevalstiskās organizācijas projekta ietvaros pārrauga projekta īstenošanu,
pārstāvot nozares speciālistu profesionālās intereses un izstrādā priekšlikumus projekta
aktivitāšu īstenošanai, kuras saistītas ar ārstniecības personu vispārējo un profesionālo
zināšanu, prasmju pilnveidi, ārstu pārkvalifikācijas un pieredzes apmaiņas
nodrošināšanu. Vienu reizi ceturksnī tiek organizētas projekta plānošanas un
uzraudzības komisijas sanāksmes, kuru ietvaros nevalstisko organizāciju pārstāvji
piedalās un pieņem lēmumus par projekta īstenošanas jautājumiem.

101.

Atlikušo divu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība„ papildinājuma
1.3.2. pasākuma „Veselība darbā” aktivitāšu – 1.3.2.1.aktivitātes „Veselības uzlabošana
darba vietā, veicinot ilgtspējīgu nodarbinātību” un 1.3.2.2.aktivitātes „Pētījumi un
aptaujas par veselību darbā” – projektu ieviešana ir atlikta saskaņā ar 2009.gada
21.aprīļa protokollēmuma Nr.25 37.§ 1.20.punktu un 1.21.punktu, izņemot finansējumu
no aktivitātēm.

102.

Papildus VM ir arī nodrošinājusi nevalstisko organizāciju un sociālo partneru līdzdalību
ES fondu uzraudzībā un plānošanā 1.3.2.pasākuma „Veselība darbā” uzraudzības
komisijas līmenī (turpmāk – PUK). PUK aktīvi līdzdarbojās šādas nevalstiskās
organizācijas un sociālie partneri – biedrība „DIA+LOGS”, „Invalīdu un viņu draugu
apvienība „Apeirons””, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība,
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO”, Latvijas
Darba devēju konfederācija, Latvijas Farmaceitu biedrība, Latvijas Māsu arodbiedrība,
Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība,
Latvijas Sarkanais Krusts, Latvijas Slimnīcu biedrība, Latvijas Veselības un sociālās
aprūpes darbinieku arodbiedrība un Veselības aprūpes darba devēju asociācija. Saskaņā
ar PUK reglamentu nevalstiskās organizācijas un sociālie partneri PUK ietvaros:
-

izskata un sniedz viedokli par Eiropas Sociālā fonda plānošanas dokumentu
grozījumiem, par pasākuma aktivitāšu īstenošanas plāniem un to grozījumiem,
par pasākuma aktivitāšu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un to
grozījumiem, par Ministru kabineta noteikumu projektā par attiecīgo pasākuma
aktivitāti iekļaujamajiem aktivitātes īstenošanas nosacījumiem un par ziņojumiem
par pasākuma un tā aktivitāšu īstenošanu;

-

uzrauga atbildīgās iestādes pasākuma īstenošanas risku vadības procesu;

-

uzrauga pasākuma un tā aktivitāšu īstenošanu saistībā ar Eiropas Savienības
fondu plānošanas dokumentiem, tai skaitā uzrauga pasākumu un tā aktivitāšu
iznākuma un rezultāta rādītāju izpildi;
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-

uzrauga pasākuma aktivitāšu īstenošanu saistībā ar
noteikumiem par attiecīgo pasākuma aktivitāti;

-

uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

-

uzrauga pasākuma aktivitāšu īstenošanu saistībā ar pasākuma aktivitāšu
īstenošanas plāniem;

-

uzrauga Ministru kabineta noteikumos par Eiropas Savienības fondu ieviešanu
minēto horizontālo prioritāšu izpildi pasākuma ietvaros.

Ministru kabineta

IZM pārziņā esošajās aktivitātēs:
Līdzšinējā sadarbība ar NVO ES fondu ieviešanas nosacījumu izstrādē
103.

104.

105.

106.

107.

Iespējas iekļaut NVO kā finansējuma saņēmējus tiek izvērtētas pastāvīgi katras
aktivitātes īstenošanas nosacījumu izstrādē, meklējot efektīvākos risinājumus aktivitātes
mērķu sasniegšanai un mērķa grupu vajadzību apmierināšanai. Izvērtējumā tiek ņemts
vērā attiecīgo NVO pārstāvju viedoklis, iesaistot tos gan ES fondu apguves nosacījumu
izstrādē, gan nozares politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, kas
savukārt tiek ņemti vērā ES fondu aktivitāšu plānošanā.
IZM ir izveidojusies ilggadēja cieša sadarbība ar noteiktām NVO, kuras tiek iesaistītas
IZM kompetencē esošo dokumentu izstrādē, piemēram, Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrība, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija, mācību priekšmetu
pedagogu asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācija, Tirdzniecības un
rūpniecības kamera, nozaru profesionālās organizācijas, Profesionālās izglītības un
nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome, Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, Latvijas Rektoru padome, Latvijas
Jauno zinātnieku apvienība, Latvijas Studentu apvienība, Latvijas Vecāku apvienība
“Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei”, Latvijas Sporta federāciju padome, Latvijas
Olimpiskā komiteja un citas sabiedriskās organizācijas, kas aktīvi darbojas izglītības,
zinātnes, sporta, valsts valodas vai jaunatnes jomās. IZM un tās pakļautības iestādes ir
noslēgušas sadarbības līgumus ar vairāk kā 30 sabiedriskām organizācijām, tai skaitā 10
profesionālajām asociācijām.
Izvērtējot katras ES fondu aktivitātes specifiku, IZM aktivitātes īstenošanas nosacījumu
izstrādē, tai skaitā finansējuma saņēmēju definēšanā, iesaistīja tās NVO, kuras
visplašāk pārstāvēja attiecīgajā aktivitātē plānoto mērķa grupu, bija kompetentas ar
aktivitātes specifiku saistītajā jomā, kā arī savlaicīgi pauda vēlmi sadarbībai un sniedza
priekšlikumus nosacījumu izstrādei.
Dažādu NVO pārstāvji tika plaši iesaistīti ES fondu ieviešanas plānošanas dokumentu
izstrādē un sabiedriskajā apspriešanā. NVO pārstāvji arī piedalās UK sēdēs, sniedzot
priekšlikumus un saskaņojot katras aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus.
Kā UK dalībniekiem tiem ir arī tiesības ierosināt grozījumus ES fondu plānošanas
dokumentos, tai skaitā finansējuma saņēmēju definējumā.
Līdz ar to NVO līdz šim tika dotas plašas iespējas piedalīties un ietekmēt ES fondu
aktivitāšu īstenošanas nosacījumu izstrādi, kā arī IZM ir izvērtējusi visus līdz šim no
NVO saņemtos priekšlikumus, nepieciešamības gadījumā iekļaujot NVO finansējuma
saņēmēju definējumā vai precizējot ES fondu atbalsta piešķiršanas nosacījumus.

NVO kā finansējuma saņēmēji IZM pārziņā esošajās ES fondu aktivitātēs
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108.

Sākotnēji NVO kā finansējuma saņēmēji bija definēti sešās IZM pārziņā esošajās DPP
aktivitātēs. No tām divas aktivitātes atbilstoši MK 2009.gada 21.aprīļa sēdes
protokollēmumam (prot. Nr.25, 37.§) un MK 2009.gada 8.jūnija sēdes
protokollēmumam (prot. Nr.20, 9.§) ir atliktas saistībā ar ekonomisko situāciju valstī,
finansējumu novirzot citu aktivitāšu īstenošanai. Tādejādi šobrīd NVO kā finansējuma
saņēmēji ir noteikti šādās četrās IZM pārziņā esošajās DPP aktivitātēs:
-

1.2.1.1.1.apakšaktivitātē „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās
izglītības pārstrukturizācija” un 1.2.1.1.2.apakšaktivitātē „Profesionālajā izglītībā
iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” kā finansējuma saņēmēji ir
noteiktas Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība;

-

1.2.1.1.3.apakšaktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu
īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” kā finansējuma saņēmēji
noteiktas gan profesionālās izglītības iestādes un koledžas, gan darba devēju
organizācijas un profesionālās organizācijas;

-

1.2.2.4.2.apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās
atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem
integrācijai izglītībā” kā finansējuma saņēmējs var būt jebkura Latvijas Republikā
reģistrēta juridiskas persona, tai skaitā NVO.

109.

NVO kā finansējuma saņēmēji ir definēti gandrīz visās IZM pārziņā esošajās
aktivitātēs, kuras tiek īstenotas atklātas projektu iesniegumu atlases veidā. Savukārt
ierobežotas atlases veidā īstenojamo aktivitāšu plānošanā tika ņemts vērā nosacījums,
ka finansējuma saņēmējs var būt tā institūcija vai organizācija, tai skaitā NVO, kurai
normatīvajos aktos ir noteiktas vai deleģētas funkcijas izglītības attīstības jomā
nacionālā vai reģionālā līmenī. Tādējādi tās institūcijas vai organizācijas, tai skaitā
NVO, kurām ES fondu aktivitāšu īstenošanas nosacījumu izstrādes laikā vēl nebija ar
normatīvajiem aktiem deleģēti uzdevumi nozares politikas īstenošanā, bet kuru
līdzdalība nozarei svarīgo jautājumu risināšanā un ES fondu aktivitāšu ieviešanā ir
būtiska plānoto mērķu sasniegšanai, noteiktās aktivitātēs ir definētas kā finansējuma
saņēmēja sadarbības partneri projekta īstenošanā. Ierobežotas atlases aktivitātēs, kurās
plānota izglītības sistēmas vai satura uzlabošana nacionālā līmenī, minētā pieeja,
nosakot NVO kā sadarbības partneri līdz tam paredzēto funkciju deleģēšanai, ir
optimālākais risinājums vienota, centralizēti vadīta projekta īstenošanai, lai
nesadrumstalotu ES fondu atbalstu un nodrošinātu koordinētu aktivitātes īstenošanu,
kas vērsta uz vienotu, kvalitatīvu projekta rezultātu sasniegšanu.

110.

Pārējās IZM pārziņā esošās aktivitātes, ievērojot aktivitāšu specifiku un noteiktos ES
fondu atbalsta veidus (piemēram, mērķstipendiju nodrošināšana doktorantiem un
maģistrantiem, mērķstipendiju nodrošināšana pedagogiem vai profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņiem, cilvēkresursu piesaiste zinātnei, augstākās izglītības programmu
uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences celšana un citi), neietver darbības,
kuras būtu tieši atbilstošas NVO šobrīd deleģētajiem ar nozares politikas īstenošanu
saistītajiem uzdevumiem. Līdz ar to līdz attiecīga valdības lēmuma pieņemšanai par
papildu ar nozares politikas īstenošanu saistītu uzdevumu deleģēšanu NVO pārējās
aktivitātēs finansējuma saņēmēju definējuma paplašināšana, iekļaujot tajā NVO, nav
pamatota.

111.

Piemēram, attiecībā uz papildu NVO iekļaušanu profesionālajā izglītībā plānotajās ES
fondu aktivitātēs, skaidrojam, ka saskaņā ar MK 2009.gada 16.septembrī apstiprināto
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rīkojumu Nr.629 „Par koncepciju „Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana
un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā””
ministrijai uzdots izstrādāt un līdz 2010.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā
Profesionālās izglītības likumprojektu. Likumprojektā ir plānots ministrijas kompetencē
noteikt uzdevumus, kas veicami saistībā ar sākotnējās profesionālās izglītības
īstenošanu, savukārt ar pieaugušo profesionālās izglītības īstenošanu saistītos
uzdevumus (licencēšanu, akreditāciju) deleģēt nozaru asociācijām. Līdz Profesionālās
izglītības likumprojekta izstrādei un atbalstīšanai valdībā minētajās aktivitātēs NVO var
tikt iesaistīti projektu īstenošanā:

112.

-

kā sadarbības partneri (piemēram, 1.1.2.2.1.apakšaktivitātē "Studiju programmu
satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" darba devēju organizācijas ir noteiktas kā sadarbības partneri un
iesaistot minētās organizācijas kā sadarbības partnerus, projekta iesniegums
vērtēšanā saņem lielāku punktu skaitu);

-

kā projektos plānoto pakalpojumu veicēji (piemēram, noteiktu mērķa grupu
apmācību nodrošināšana, tautsaimniecības nozares pētījumu veikšana un citi),
iesniedzot savu piedāvājumu pakalpojuma veikšanai izsludinātājos iepirkumu
konkursos.

Lielākajā daļā DPP aktivitāšu projektu iesniegumu atlase jau ir noslēgusies un uzsākta
projektu īstenošana, kā rezultātā finansējuma saņēmēju maiņa vai paplašināšana vairs
nav iespējama.

2.1.7. Ieguldījums Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā
ESF izmantošanas koordinācija 2007.-2013. gadā
113.

Atbilstoši sākotnēji plānotajam7 2007.-2013. gada plānošanas periodā ir paredzēts
izmantot apmēram 56,34% (2,54 miljardi eiro) no Latvijai pieejamajiem ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļiem to Latvijas politikas pasākumu
finansēšanai, kuri atbilst līdz šim noteikto Lisabonas stratēģijas vadlīniju realizācijai.
No tiem cilvēkresursu attīstības un nodarbinātības veicināšanai ir plānots novirzīt 6,0%
(160,3 milj. eiro) no Latvijai pieejamajiem ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda
līdzekļiem, kas veido 29% no darbības programmai „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
pieejamā ES finansējuma.

114.

Lisabonas stratēģijas vadlīniju realizācijai darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” ietvaros ir plānots novirzīt ESF finansējumu:

115.

7

-

pasākumiem, kas vērsti uz iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanu un noturēšanu
darbaspēka tirgū, ar aktīvo nodarbinātības pasākumu un citu instrumentu atbalstu
nodrošinot tiem nepieciešamās prasmes, paaugstinot darba drošību un līdztiesību
darba tirgū, kā arī uzlabojot darbaspēka veselības stāvokli (152,8 milj. eiro);

-

pasākumiem nozaru kompetenču un kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmas
attīstībai un īstenošanai (7,51 milj. eiro).

Līdz 2009.gada 31.decembrim Latvijas nacionāla Lisabonas programmas jomās darbības
programmas ietvaros tika apstiprināti projekti par 109,4 milj.eiro (60,3%), noslēgti līgumi

Uz darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apstiprināšanas brīdi EK, tas ir, 18.12.2007.
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par 108,6 milj.eiro (59,9%) un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot
avansus) par 43,9 milj.eiro (24,2%).
116.

Detalizēta informācija par Latvijas nacionālās Lisabonas programmas mērķu
sasniegšanu līdz 2009.gada 31.decembrim aplūkojama 1.pielikumā.

Ilustrācija 11 Darbības programmas ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi
finansējuma saņēmējiem Latvijas nacionālās Lisabonas programmas jomās līdz 31.12.2009., milj.eiro
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Latvijas nacionālās Lisabonas
programmas jomās līdz
31.12.2009., ES fondu fin.
(milj.EUR)
43,9
(24,2%)

181,5
(75,8)

ES f ondu f inansējums
Veiktie maksājumi f inansējuma
saņēmējiem

2.1.8. Informācija par darbības programmas sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju
117.

2009.gada 26. oktobrī Eiropadome ir pieņēmusi ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam
(turpmāk – BJS). Daudzu problēmu risināšanai nepieciešama rīcība Baltijas jūras
reģiona līmenī, jautājumu risināšana valsts vai vietējā līmenī varētu būt nepietiekama.
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Tādēļ sadarbība ar citām Baltijas jūras valstīm tiks veidota jomās, kas skar kopējas
intereses, lai panāktu apjomradītus ietaupījumus vai kritisko masu
118.

FM ir veikusi 2007.–2013.gada plānošanas perioda trīs darbības programmu aktivitāšu
analīzi un secinājusi, ka 92,75% no kopējā Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, kas Latvijai piešķirts, tiek ieguldīti BJS īstenošanā.
Līdz ar to arī lielāka daļa darbības programmu aktivitāšu sekmē šīs stratēģijas
īstenošanu. Attiecīgi visi projekti to aktivitāšu ietvaros, kas sniedz ieguldījumu BJS,
veicina šīs stratēģijas ieviešanu. Projektu ieviešanas uzraudzībā tiks veiksmīgi
izmantoti šobrīd spēkā esošie ES fondu ieviešanas un uzraudzības mehānismi, tādejādi
neradot papildus administratīvo slogu BJS ieviešanā.

119.

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros kopējais finansējums
(Eiropas Kopienas + Latvijas), kas sekmē BJS īstenošanu, veido 63,05% jeb 412,18
milj. eiro no darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” kopējā
finansējuma 653,73 milj. eiro (uz 31.12.2009.). Darbības programmas „Cilvēkresursi
un nodarbinātība” aktivitātes, kas dod ieguldījumu BJS īstenošanā, tiek īstenotas
1.1.prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne”, 1.2.prioritātes „Izglītība un prasmes” un
1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” ietvaros. Aktivitāšu
ietvaros, kas nav saistītas ar BJS, atbalstāmās darbības galvenokārt saistītas ar sociālās
iekļaušanas veicināšanu, administratīvās kapacitātes stiprināšanu un tehnisko palīdzību.

120.

Balstoties uz augstāk minēto, tika izstrādāts priekšlikums grozīt katru darbības
programmu, lai nodrošinātu darbības programmu atvērtību Eiropas Savienības
Stratēģijai Baltijas jūras reģionam, nosakot, ka atsevišķos gadījumos, kas attiecas uz
BJS, jākoordinē vai jāīsteno kopīgas aktivitātes saskaņā ar darbības programmu,
izmantojot un attīstot sadarbības mehānismus, kas jau ir izveidoti darbības programmas
ieviešanas un uzraudzības procesā. Gadskārtējos ziņojumos jāiekļauj informācija par
BJS, izmantojot atbilstošu kodifikāciju ziņošanas instrumentos, par katras darbības
programmas ieguldījumu BJS īstenošanā. Papildu horizontāls indikators „Projektu
skaits, kas veicina ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plāna prioritāšu
īstenošanu” demonstrēs sinerģiju un konkrētās darbības programmas ietekmi uz BJS
rīcības plānu.

121.

Līdz 2009.gada beigām lielākais progress tika sasniegts prioritāšu ,,Nodarbinātības
veicināšana un veselība darbā’’, ,,Izglītība un prasmes’’ un ,,Augstākā izglītība un
zinātne’’ ietvaros: apstiprināti projekti attiecīgi 49,5%, 102,3% un 71,4%, noslēgti
līgumi attiecīgi 49,2%, 80,3% un 71,4% kā arī veikti maksājumi finansējuma
saņēmējiem attiecīgi 18,8%, 6,0% un 15,0% no prioritātē apstiprinātā finansējuma
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Ilustrācija 12 Prioritāšu, kas vērstas uz Baltijas Jūras stratēģijas īstenošanu ieviešanas progress uz
31.12.2009., EUR
Prioritāšu, kas saistītas ar Baltijas jūras stratēģijas īstenošanu, ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie
maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) , ES fondu fin., (milj.EUR)
18,3 (100,0%)

Tehniskā palīdzība

2,5 (13,6%)
9,7 (53,2%)
9,7 (53,2%)
31,2 (100.0%)

Administratīvās kapacitātes
stiprināšana

0,4 (1,4%)
9,2 (29,6%)
9,3 (29,8%)

68,5(100.0%)

Sociālās iekļaušanas veicināšana

2,1 (3,1%)
18,6 (27,2%)
18,6 (27,2%)

249,4 (100.0%)

Nodarbinātības veicināšana un
veselība darbā

46,9 (18,8%)

122,8(49.2%)
123,5 (49,5%)
149,2 (100.0%)

Izglītība un prasmes

8,9 (6,0%)

80,3 (53,8%)
102,3 (68,6%)

137,3 (100.0%)

Augstākā izglītība un zinātne

20,6 (15.0%)

€ 0,00

Finansējums prioritātē kopā

€ 50,00

98,0 (71,4%)
98,0 (71,4%)
€ 100,00

€ 150,00

Veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem

€ 200,00

Noslēgtie līgumi

€ 250,00

Apstiprinātie projekti

2.1.9. Horizontālo prioritāšu ieviešana
122.

Horizontālo politiku īstenošana ir neatņemama ES fondu darbības programmu
ieviešanas sastāvdaļa, tādēļ ir ļoti būtiski nodrošināt ES fondu aktivitāšu ietekmes uz
HP uzraudzību atbilstoši plānošanas dokumentos noteiktajam, sniedzot kvalitatīvu
analīzi par ES fondu investīciju ietekmi uz HP.

123.

Saskaņā ar MK 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina
plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (turpmāk ─ MK noteikumi
Nr. 419) ir apstiprinātas atbildīgās institūcijas par katras HP koordināciju. Projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektos tiek iekļauts kritērijs par HP vai vairāku HP
ieviešanu. Savukārt, vērtējot projekta iesniegumus, tiek vērtēts arī projekta ieguldījums
HP ieviešanā, jo projektu iesnieguma standartveidlapā, kas ir noteikta MK noteikumos
Nr.419, projekta iesnieguma iesniedzējam jānorāda informācija par projekta ietekmi uz
HP.

124.

MK 2009.gada 27.oktobra noteikumi Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas un
uzraudzības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1238) būtiski papildina līdzšinējo
atskaitīšanās sistēmu par HP ieviešanu ─ atbildīgo iestāžu ziņojumu sadaļu par HP
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€ 300,00

ieviešanu aizstājot ar horizontālo politiku koordinējošo institūciju sagatavotu analītisku
pārskatu ar apkopojumu par horizontālo prioritāšu īstenošanas progresu un rezultātiem,
tādējādi nodrošinot konsolidētu un analītisku informāciju par ES fondu plānošanas
dokumentos iekļautajām prioritātēm.
125.

MK noteikumu Nr.1238 9.4.apakšpunktā noteikts, ka par horizontālo politiku
koordināciju atbildīgās institūcijas reizi gadā līdz 20.martam elektroniski iesniedz
vadošajā iestādē ziņojumu, kurā analizēta Eiropas Savienības fondu ieguldījumu
atbilstība attiecīgajiem horizontālajiem mērķiem un sasniegtie horizontālie rādītāji
iepriekšējā gadā. Ziņojuma pamatā ir atbildīgo iestāžu sniegtā informācija saskaņā ar
MK noteikumu Nr.1238 5.pielikumu.

126.

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par ES fondu horizontālo politiku uzraudzības sistēmas
darbību, kā arī lai novērstu potenciālos riskus, ka par horizontālo politiku koordināciju
atbildīgajām institūcijām horizontālo politiku ieviešanas uzraudzībā varētu būt
atšķirīga pieeja, tādējādi mazinot horizontālo politiku uzraudzības efektivitāti, vadošā
iestāde sadarbībā ar horizontālo politiku koordinējošajām iestādēm, atbildīgajām
iestādēm un sadarbības iestādēm ir izstrādājusi vadlīnijas
„Vadlīnijas, kas nosaka
horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un
uzraudzības
kārtību
2007.-2013.gada
plānošanas
periodā”
(http://www.esfondi.lv/page.php?id=613), kuras iestādēm tika izsūtītas 2009.gada
30.decembrī. Vadlīnijas nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas
darbības pamatprincipus un uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā un
līdz ar HP ieviešanas uzraudzības pamatprincipiem un uzraudzībā iesaistīto pušu
atbildības jomām, pienākumiem un tiesībām tajās ir iekļauti uzraudzības parametri
atbildīgajām iestādēm un horizontālo politiku koordinējošajām iestādēm. Četros
vadlīniju pielikumos, balstoties uz horizontālo politiku koordinējošo iestāžu
priekšlikumiem, ir iekļauta papildu informācija un ieteikumi HP ieviešanas uzraudzības
informācijas apkopošanai un iekļaušanai ziņojumos.

127.

Lai nodrošinātu efektīvu HP ieviešanas uzraudzības sistēmas darbību, ir nepieciešama
visu ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu koordinēta darbība, tāpēc vadošā iestāde gan
sanāksmēs, gan sarakstē, sniedzot ieteikumus HP uzraudzības atsevišķu
problēmjautājumu risināšanai, ir aicinājusi iestādes izmantot horizontālo prioritāšu
koordinējošo ministriju atbalstu, lai efektīvāk ieviestu un uzraudzītu HP mērķu
sasniegšanu savā pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros.

128.

Vadlīniju 1.pielikumā ir norādītas aktivitātes ar tiešu vai netiešu ietekmi uz HP
saskaņā ar darbības programmu vai darbības programmas papildinājumu un MK
noteikumiem par ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu.

129.

Lai izvairītos no liekas ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu un finansējuma
saņēmēju noslogošanas ar jaunām uzraudzības prasībām, horizontālo politiku
koordinējošās iestādes un atbildīgās iestādes ir aicinātas sadarboties un precīzi vienoties
par katras ES fondu aktivitātes ietvaros uzkrājamās, analizējamās un ziņojumos
iekļaujamās informācijas optimālo apjomu, kas sniedz būtisku ieguldījumu attiecīgās
HP ieviešanā, kā arī koordinēti skaidrot finansējuma saņēmējiem informācijas par ES
fondu ietekmi uz HP apkopošanas būtiskumu.

130.

Tā kā HP ieviešanas uzraudzība projektu līmenī ir būtiska ne tikai no informācijas
apkopošanas un ziņošanas viedokļa, bet arī no izmaksu attiecināmības un projektu
pareizas īstenošanas viedokļa, aktivitātēs, kurās projektu vērtēšanas kritērijos vai
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ieviešanas kārtībās ir ietverti nosacījumi, kas saistīti ar HP, šo nosacījumu un kritēriju
reālā izpilde projektu īstenošanā ir jāpārbauda.
131.

Vadošā iestāde ir papildinājusi „ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes
metodikā pārbaužu veikšanai projektu īstenošanas vietās 2007.-2013.gada plānošanas
periodam” un izstrādājusi vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu ES finansētajos
projektos, kuras nosaka finanšu korekcijas piemērošanas vispārējos principus un sniedz
metodiskus norādījumus par to, kā organizēt HP īstenošanas prasību ievērošanas
kontroli projektos un nepieciešamības gadījumā piemērot diferencētas sankcijas,
finanšu korekcijas, pēc iespējas ņemot vērā samērīguma principu.

132.

Katrai par HP koordināciju atbildīgajai institūcijai HP uzraudzības īstenošanai
piešķirts noteikts TP finansējums.

ir

Makroekonomiskā stabilitāte
133.

FM ir atbildīga par makroekonomiskās stabilitātes HP koordināciju. 2009.gadā,
balstoties uz esošo ekonomisko situāciju, tika aktualizētas 2007.gada 6.novembrī
sagatavotajās vadlīnijās „Ieteikumi par horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā
stabilitāte” ievērošanu ES fondu projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā”.

134.

Ziņojumā par HP „Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanu un sasniegto 2009.gadā
FM norāda, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā
VSID noteiktais HP
„Makroekonomiskā stabilitāte” uzraudzības rādītājs (IKP), tā straujš pieaugums
turpmākos gados nav gaidāms, tādēļ ir nepieciešams noteikt esošai situācijai atbilstošus
rādītājus. Līdz ar to 2009.gada nogalē FM saskaņā ar Padomes regulas (EK)
Nr.1083/2006 29.pantā atrunāto sagatavoja un iesniedza Eiropas Komisijā Stratēģisko
ziņojumu, kur tika pārskatīti esošie un izvirzīti papildus ietekmes rādītāji, t.i.,
potenciālā IKP pieaugums, IKP uz vienu iedzīvotāju no ES pēc PPS, kā ietvaros
nākamajos ziņojumos iespējams novērtēt ES fondu ietekmi uz makroekonomikas
stabilizāciju.

135.

Analizējot investīciju ieguldījums nozaru attīstībā, FM norāda, ka augstākais investīciju
īpatsvars ir ieguldīts NACE klasifikatora K kodā, t.i., „Finanšu un apdrošināšanas
darbības”, tostarp darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.1.2.
aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” un 1.3.1.1.4.
apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām” ietvaros un ka
investīciju īpatsvars uzņēmējdarbības veicināšanai risina HP „Makroekonomiskā
stabilitāte” ietvaros izvirzītās ekonomiskās stabilitātes problēmas, kas attiecas uz
bezdarba līmeni, uzņēmuma produktivitātes rādītājiem, kā arī eksportspēju un
ierobežoto starptautisko konkurētspēju.

136.

Analizējot ES finansējuma un atbilstoši piesaistītā Latvijas finansējuma apjomu
ražošanas veicināšanai, kuras zemais īpatsvars izvirzīts kā problēma HP
„Makroekonomiskā stabilitāte” ietvaros, FM ziņojuma norādīts, ka ražošanas
sekmēšana atbilstoši NACE kodiem B „Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde” un C
„Apstrādes rūpniecība” ES fondu investīciju ietvaros 2009.gadā tika nodrošināta gan
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros, sniedzot atbalstu
nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai, gan arī darbības
programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros, atbalstot uzņēmumus īpaši
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atbalstāmajās teritorijās, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi, kā arī atbalstot ārējo
tirgu apgūšanu, tādējādi sekmējot arī ražotāja eksportspēju.
137.

Atbilstoši HP „Makroekonomiskā stabilitāte” principiem, lai samazinātu pieaugušo
bezdarba līmeni, ES fondu ieviešanā ir jānodrošina jaunu darba vietu radīšana un ES
fondu aktivitātes, kas vērstas uz ieguldījumiem cilvēkresursos, jāvirza uz bezdarbnieku
un nodarbināto pārkvalificēšanos, darba spēja produktivitātes un darba spēju
palielināšanu.

138.

Saskaņā ar atbildīgo institūciju sniegtajiem datiem FM ziņojumā iekļauta informācija,
ka ES fondu projektu ietvaros 2009.gadā ir radītas 318 jaunas darba vietas, no kurām
lielākais īpatsvars ─ ERAF aktivitātēs. Papildus, balstoties uz pašreizējo valsts
ekonomisko situāciju, kur bezdarba līmenis ir strauji palielinājies, 2009.gada decembrī
sasniedzot 16,0%, LM pārziņā esošo aktivitāšu un to projektu īstenošanas rezultātā tika
radītas īslaicīgās (ilgums no 4 –24 mēnešiem) darba vietas, kas veicinājis efektīva
atbalsta sniegšanu iedzīvotāju motivācijas un konkurētspējas darba tirgū
paaugstināšanai, nodrošinot kompleksus atbalsta pasākumus ekonomiski neaktīvo
iedzīvotāju, bezdarbnieku un personu, kas, atgriežoties Latvijā pēc uzturēšanās
ārzemēs, saskaras ar grūtībām iekļauties darba tirgū, integrēšanās iespēju darba tirgū
uzlabošanai.

139.

Detalizētāk īslaicīgo darba vietu skaita raksturojums papildināts ar informāciju par
konkrētām darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēm:

140.

1.3.1.5.aktivitātē „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas
atbalsts” projekta Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 „Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai” ietvaros saskaņā ar projekta
progresa pārskatos sniegto informāciju līdz 2009.gada 31.decembrim izveidotas 16 808
jaunas darba praktizēšanas vietas, kurās iesaistot sabiedrībai derīgos darbos, atbalstu
saņēmušas 19 185 personas, tai skaitā Rīgas reģionā – 3 776, Kurzemes reģionā – 3
513, Vidzemes reģionā – 2 882, Latgales reģionā – 6 522, Zemgales reģionā – 2 492
personas. Veicot sabiedrībai derīgu darbu darba vadītāja uzraudzībā, bezdarbnieki
uzlabo esošās vai iegūst jaunas darba iemaņas, kas vēlākā laikā var uzlabot pastāvīga
darba meklēšanas rezultātus. Vidējais viena bezdarbnieka laiks dalībai praktizēšanas
vietā ir 4 mēneši.

141.

1.4.1.1.1. apakšaktivitātē „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba
tirgū” projekta Nr.1DP/1.4.1.1.1../09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi”
ietvaros saskaņā ar projekta progresa pārskatos sniegto informāciju līdz 2009.gada
31.decembrim, piesaistot darba devējus (valsts, privātā sektora, pašvaldību), izveidotas
1 798 darba vietas, organizēta bezdarbnieku nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu
apguve pie darba devēja (darba prasmju attīstīšana darba vadītāja uzraudzībā līdz 6
mēnešiem). Kompleksos atbalsta pasākumos iesaistījās 3773 personas, tai skaitā Rīgas
reģionā – 560, Kurzemes reģionā – 3703, Vidzemes reģionā – 696, Latgales reģionā – 1
289, Zemgales reģionā – 525 personas.

142.

1.4.1.1.2. apakšaktivitātē „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu
bezdarbniekiem” projektā Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām
personu grupām”, piesaistot darba devēju (gan no valsts, gan privātā sektora, gan
pašvaldībās), lai nodrošinātu darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvi
līdz 2009.gada 31.decembrim bezdarbnieki tika nodarbināti pie darba devēja 503 darba
vietās, tai skaitā 85 darba vietās tika nodarbināti bezdarbnieki – invalīdi un 418 darba
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vietās – neizdevīgie darbinieki8. Dalības ilgums pasākumā ir 12 mēneši –
neizdevīgajiem darbiniekiem un 24 mēneši – bezdarbniekiem – invalīdiem.
Ilustrācija 13 Izveidoto kopējo radīto darba vietu (pastāvīgo un īslaicīgo) skaits

143.

FM ziņojumā norāda, ka vērtējot kopumā izveidoto darba vietu skaitu 2009.gadā, jāņem
vērā nosacījums, ka, ja projekta ietvaros darba vietas rādītas 2009.gada nogalē un
projekts turpinās 2010.gadā, pastāv iespēja, ka informācija par tām tiks iesniegta
projekta beigās un tiks iekļauta 2010.gada ziņojumā.

144.

1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības
plānošanas kapacitātes stiprināšana” aktivitātēs, atbalstot pašvaldību un plānošanas
reģionu administratīvās un attīstības plānošanas kapacitāti, kā vienam no
makroekonomisko stabilitāti ietekmējošam aspektam šī pasākuma ietvaros ir īpaša
nozīme, tomēr ka norādīts ziņojuma 3.sadaļā – pasākuma aktivitāšu uzsākšana plānota
2010. gada 2. ceturksnī.

145.

Papildus saskaņā ar FM ziņojumā apkopoto atbildīgo iestāžu sniegto informāciju, ir
aktivitātes, kuru ietvaros plānota darba vietu izveide, bet to uzsākšana ir tikai sākusies.
Līdz ar to, lai gan saistošā statistika par darba vietu izveidi var tik sniegta nākamajos
ziņojumos, ir iespējams plānot, ka konkrētu aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks radītas
jaunas darba vietas (1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu
īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” projektu ieviešanā var tikt
radītas jaunas darba vietas; jaunu darba vietu izveidošana ir plānota 1.1.1.2.aktivitātē
„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, kurā projektu īstenošana uzsākta 2009.gada
decembrī un pirmos progresa pārskatus finansējuma saņēmēji sadarbības iestādei sniegs
2010.gada 2.ceturksnī, tādējādi saistošā informācija par rādīto darba vietu skaitu tiks
sniegta nākamajos ziņojumos).

146.

Tā kā ekonomiskās izaugsmes veicināšanu nodrošina ekonomiski izdevīgu projektu
realizācija, ES projektu atlasē, kur iespējams, vērtēti projekti, nosakot to atdevi pret
ieguldīto ES un valsts budžeta finansējumu un attiecīgi nodrošinot visefektīvāko
finansējuma izlietojumu. 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā
iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa

8

Par „neizdevīgiem darbiniekiem” tiek uzskatīti bezdarbnieki, kuriem iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāta darba; kas nav

ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju; kas vecāki par 50 gadiem; kuriem kā vientuļajiem
pieaugušajiem ir viens vai vairāki apgādājamie; kuri pieder etniskām minoritātēm un kuriem ir jānostiprina valodas
zināšanas, profesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu;
kuriem 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba.
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paaugstināšanu” ietvaros kā uz finanšu līdzekļu ekonomiju un izmaksu ekonomiju tika
vērsts vērtēšanas kritērijs par izmaksām uz vienu apmācāmo ārstniecības personu.
Aktivitātes ietvaros ir apstiprināts viens projekts, kur uz vienu apmācāmo ārstniecības
personu plānoti 426,8 eiro.
Vienlīdzīgas iespējas
147.

LM ir atbildīga par vienlīdzīgu iespēju horizontālo politiku dzimumu līdztiesības,
invaliditātes un novecošanās jautājumos. DP aktivitāšu ieviešanas normatīvās bāzes
izstrādes gaitā tika analizēta vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas ietekme uz
attiecīgo atbalstāmo aktivitāti un atbilstoši analīzei HP VI dzimumu līdztiesības,
novecošanās un invaliditātes aspekts ir ietverts arī MK noteikumos par aktivitāšu
īstenošanu kā projektu vērtēšanas kritērijs, kā arī projektu iesniegumu veidlapās ir
paredzēta atsevišķa sadaļa projekta ietekmes uz HP VI aprakstam.

148.

Ziņojumā par HP „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanu LM norāda uz galvenajiem
virzieniem HP ieviešanas koordinēšanā. 2009.gadā 30 vērtēšanas komisiju sēdēs LM
vērtējusi projektu iesniegumus no HP „Vienlīdzīgas iespējas” aspekta.

149.

Attiecībā uz HP ieviešanas uzraudzību LM sniedz norādes uz galvenajiem uzraudzības
principiem un instrumentiem:

150.

2009.gada nogalē uzsākta ES fondu projektu apsekošana projektu īstenošanas vietās, lai
apkopotu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumu labās prakses un sniegtu
individuālās konsultācijas finansējuma saņēmējiem. LM konstatējusi riskus ERAF
līdzfinansētajos projektos, kuru ietvaros projektu īstenotāji apņēmušies veikt
specifiskus HP „Vienlīdzīgas iespējas” pasākumus, tomēr to izpilde praksē atšķiras no
sākotnēji plānotā, gk. tāpēc, ka iesaistīto speciālistu vidū ir zema izpratne par
vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumiem ES fondu līdzfinansētajās
infrastruktūras attīstības aktivitātēs, t.sk., specifiskām Latvijas normatīvo aktu prasībām
vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti, kas vienlaikus nodrošina
pieejamu vidi arī vecāka gadagājuma personām un vecākiem, kas pārvietojas ar bērnu
ratiņiem.

151.

Vienlaikus LM norāda uz veiktās apmācības saturu un apjomu ─ apmācīti 105
pašvaldību būvvalžu speciālisti, teritoriju plānotāji, arhitekti, būvuzraugi par vides
pieejamības prasībām un labo praksi, ieguldot ES fondu līdzekļus infrastruktūras
attīstībā, kuras mērķis ir veidot vienotu izpratni par vides pieejamības prasībām un
labajām praksēm vides pieejamības nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes
un garīga rakstura traucējumiem būvniecības procesā.

152.

LM norāda arī uz veiktajiem ES fondu projektu iesniedzēju, vērtētāju, SI darbinieku,
informēšanas un konsultēšanas par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumiem
(2009.gadā izdota rokasgrāmata „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu
līdzfinansētajos projektos?”, kuras 1500 eksemplāri izplatīti projektu iesniedzējiem,
vērtētājiem, SI darbiniekiem) un kura pieejama arī LM mājas lapā www.lm.gov.lv;
lekciju ciklu („Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu projektā?” 19 semināru
ietvaros), atzīmējot, ka kopumā par HP „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas
pamatprincipiem informētas 930 personas (SI darbinieki, projektu iesniedzēji, projektu
iesniegumu vērtētāji, ES SF reģionālo informācijas centru darbinieki un projektu
īstenotāji).
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153.

Saskaņā ar DP, DPP un Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes/apakšaktivitātes
īstenošanu lielākajai daļai darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
ietvaros īstenotajās aktivitātēs/apakšaktivitātēs tieša ietekme uz HP „Vienlīdzīgas
iespējas”.

154.

Apkopojot informāciju par ES fondu atbildīgo iestāžu identificētajiem labās prakses
piemēriem, LM ir secinājusi, ka pārsvarā gan ERAF, gan ESF projektos dominē
specifiskas aktivitātes cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, īpaši ar kustību
traucējumiem. Mazāk tiek īstenoti pasākumi dzimumu līdztiesības veicināšanai, ļoti reti
tiek akcentēts aktīvās novecošanās aspekts.

155.

Starp identificētajiem ESF projektu labās prakses piemēriem īpaši atzinīgi vērtējamas
vairākas NVA 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība
Latvijā” un projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros īstenotās
specifiskās vienlīdzīgu iespēju aktivitātes: ergoterapeita un pavadoņa pakalpojumi
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī surdotulku nodrošināšana
bezdarbniekam ar dzirdes traucējumiem gan NVA īstenoto apmācību laikā, gan
nodarbinātības pasākumu laikā. Pozitīvi vērtējama prasība visos NVA iepirkumos ESF
projektu ietvaros organizēto apmācību sniedzējiem nodrošināt pieejamas mācību telpas
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Kā labā prakse vērtējama arī cilvēku ar
invaliditāti iesaistīšana profesionālās rehabilitācijas pasākumos pirms apmācību
uzsākšanas, vienlaikus izvērtējot arī specifiski pielāgotās mācību vides nepieciešamību
un elektronisko apmācību organizēšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. LM
norāda, ka projektos nav plānotas specifiskas vienlīdzīgu iespēju aktivitātes no
dzimumu līdztiesības aspekta (piem., elastīgi mācību, darba laiki, īpaši piemēroti
sievietēm un/vai vīriešiem, bērnu pieskatīšanas pakalpojumi apmācību laikā u.tml.). Lai
arī projektā „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” netika ieviestas
specifiskas aktivitātes no aktīvās novecošanās aspekta, personu iesaistīšana apmācību
procesā jau netieši ietekmē šo personu aktīvu novecošanos.

156.

Attiecībā uz darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros
īstenotajām aktivitātēm LM izceļ arī 1.3.1.3.2. apakšaktivitātes „Darba attiecību un
darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības projektā īstenoto specifisko vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanas aktivitāti, kuras ietvaros, organizējot Darba tiesību Labās prakses
konkursu, lai apbalvotu labākos Latvijas uzņēmumus, kā viens no balvas piešķiršanas
kritērijiem tika izvirzīts „vienlīdzīgu iespēju īstenošana darba tiesību jomā uzņēmumā”.
Šīs specifiskās aktivitātes vērtība tiktu ievērojami celta, ja arī vērtēšanas komisijā tiktu
iekļauts vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas jomā kompetents eksperts ar invaliditāti, kā
arī, ja tiktu nodrošināts vienlīdzīgs vērtēšanas komisijas ekspertu dzimumu īpatsvars.

157.

2010.gadā LM kā prioritātes vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas īstenošanā
izvirza šādus darbības virzienus:
-

sadarbība ar ES fondu sadarbības iestādēm, lai sekmētu vienlīdzīgu iespēju
pamatprincipu ievērošanas uzraudzību projektu īstenošanas vietās;

-

ES fondu projektu iesniedzēju, vērtētāju, ES fondu starpniekinstitūciju
darbinieku, informēšana un konsultēšana par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas
pasākumiem;

-

ES fondu projektu apsekošana projektu īstenošanas vietās, lai veicinātu
vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumu īstenošanu no cilvēku ar
invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēku un dzimumu līdztiesības aspekta, lai
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apkopotu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumu labās prakses un sniegtu
individuālās konsultācijas finansējuma saņēmējiem;
-

ES fondu vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas pilnveidošana, balstoties uz
projektu īstenošanas vietu apsekojumu un sadarbības iestāžu pārbaužu projektu
īstenošanas vietās rezultātiem, kā arī atbildīgo iestāžu ziņojumiem un citiem
informācijas avotiem (piemēram, VIS).

-

vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumu ES fondu projektos labās un sliktās
prakses apkopošana.

Informācijas sabiedrība
158.

Pamatojoties uz MK 2009.gada 1.aprīļa rīkojuma Nr.220 „Par Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta reorganizāciju” 2.punktu, RAPLM ar
2009.gada 1.jūniju ir Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta funkciju un tiesību pārņēmēja. Līdz ar to, saskaņā ar MK 2009.gada
26.maija noteikumiem Nr.464 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija
noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un
šo fondu ieviešanu” RAPLM ir noteikta kā atbildīgā iestāde par informācijas
sabiedrības horizontālo politiku.

159.

RAPLM iesniegtajā ziņojumā apkopota informācija par HP ieviešanas koordinācijā
2009.gadā paveikto:
-

-

-

-

-

izstrādātas vadlīnijas „Vadlīnijas par horizontālās prioritātes „Informācijas
sabiedrība” ievērošanu ES fondu projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā”, kuras
publicētas RAPLM mājas lapā internetā;
sniegtas konsultācijas par aktivitāšu īstenošanu atbildīgajām iestādēm HP
„Informācijas sabiedrība” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes
procesā;
sniegti komentāri un priekšlikumi par nepieciešamajiem precizējumiem par DPP
aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu atbildīgo iestāžu izstrādātajiem projekta
iesnieguma vērtēšanas kritērijiem par HP „Informācijas sabiedrība”, kas tika
virzīti apstiprināšanai ES struktūrfondu uzraudzības komitejā;
sniegti informatīvie semināri finansējuma saņēmējiem par HP „Informācijas
sabiedrība” plānošanu, sagatavojot ES fondu projekta iesniegumu, ieviešanu,
īstenojot ES fondu projektus un gatavojot ikgadējos pārskatus par ES fondu
līdzfinansētā projekta mērķa grupu un HP ieviešanu;
2009.gada 15.oktobra ES fondu UK sanāksmē sniegta prezentācija „Horizontālā
prioritāte „Informācijas sabiedrība””, kas ievietota komiteju dokumentu vadības
sistēmā http://komitejas.esfondi.lv un ir pieejama ES fondu vadībā iesaistītajām
institūcijām.

160.

VI iesniegtajā ziņojuma par HP ieviešanu RAPLM norāda, ka 40% no 1DP ietvaros
īstenotajām aktivitātēm ir tieša ietekme uz HP „Informācijas sabiedrība”.

161.

Vienlaikus ziņojumā norādīts, ka, lai arī aktivitāšu/apakšaktivitāšu skaits, kurām ir
plānota tieša ietekme uz HP attīstību ir nozīmīgs, rezultātā tās varētu nesniegt ietekmi,
jo projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijs, kas nosaka projekta ietekmi uz HP, nav
izslēdzošs un projektu darbību, kas tieši veicina informācijas sabiedrības attīstību,
iekļaušana projekta iesniegumā nav obligāta.
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162.

Lai izmantotu informācijas sabiedrības sniegtās iespējas un veicinātu uz zināšanām
balstītas ekonomikas attīstību, būtiska ir iedzīvotāju prasme lietot jaunās tehnoloģijas.
Informācijas sabiedrības attīstībai vajadzīgas ir ne tikai iedzīvotāju tehnoloģiskās
prasmes, bet arī informācijas prasība ─ prasme meklēt un atrast informāciju, kā arī
pārvērst to zināšanās ─ spēja pārvērst zināšanas jaunradītā vērtībā. Šādu prasmju
apguve būtu veicināma 1DP projektu ietvaros.

163.

Veicot
atbildīgo
iestāžu
iesniegto
ziņojumu
par
HP
īstenošanu
ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros analīzi, tika secināts, ka 1DP
projektu ietvaros pārskata periodā ir sasniegti šādi HP „Informācijas sabiedrība”
uzraudzības rādītāji:
- izveidota/uzlabota 1 informācijas sistēma;
- iegādāta 1 datortehnikas vienība;
- uzlaboti 2 sabiedriskie elektroniskie pakalpojumi ar paaugstinātu elektronizācijas
līmeni;
- apmācīti 7530 cilvēki informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā.

164. Projektu ietvaros vislielākais sasniegtais uzraudzības rādītājs ir „Apmācīto cilvēku
skaits informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” ─ apmācīti 7530 cilvēki
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā. Tas ir skaidrojams ar to, ka 1DP
ietvaros sniegtā atbalsta pamatvirzieni ir izglītības un zinātnes attīstība, nodarbinātības,
sociālās iekļaušanas un darbaspēka veselības veicināšana un administratīvās kapacitātes
stiprināšana. Lai gan uz pārskata periodu ir uzlaboti 2 sabiedriskie elektroniskie
pakalpojumi ar paaugstinātu elektronizācijas līmeni, plānots, ka pēc projektu īstenošanas
šis rādītājs būs lielāks. Plānots, ka 2010.gada laikā RAPLM kā atbildīgā iestāde par HP
īstenošanu izlases veidā sadarbībā ar par aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanu atbildīgo
vai sadarbības iestādi veiks 2009.gadā sasniegto uzraudzības rādītāju saturisko analīzi,
lai izdarītu secinājumus turpmākajām darbībām.
165. Labās prakses piemēri 1DP aktivitāšu ietvaros pamatā saistās ar informāciju un
komunikāciju tehnoloģiju lietošanas apmācību, lai paaugstinātu projekta mērķa grupas
profesionalitāti un iespējas darba tirgū.
166. EM norāda, ka, lai veicinātu HP „Informācijas sabiedrība” ieviešanu, LIAA
organizētajos semināros par aktivitāšu ieviešanas noteikumiem tiek iekļauta sadaļa par
e-paraksta izmantošanu (LIAA administrētajās aktivitātēs projekta iesniedzējs projekta
iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-parakstu). Atsevišķās LIAA
administrētajās aktivitātēs izveidota e-apmācība, kur potenciālie projekta iesniedzēji un
finansējuma saņēmēji var atrast piemērus un norādījumus par projekta sagatavošanu un
īstenošanu.
167. EM norādītās darbības veicina projektu iesniegšanas procesa vienkāršošanu, nodrošinot
iespēju darbības veikt tikai elektroniski, projekta sagatavošanā iesaistītā personālā
informēšanu par e-paraksta iespējām, bet nenodrošina projektu tiešu ietekmi uz
informācijas sabiedrības attīstību. Savukārt 1.3.1.1.1.apakšktivitātē „Atbalsts
nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai ─ atbalsts partnerībās
organizētām apmācībām” un 1.3.1.1.4.apakšaktivitātē „Atbalsts nodarbināto apmācībām
komersantu konkurētspējas veicināšanai ─ atbalsts komersantu individuāli organizētām
apmācībām” aktivitāšu ietvaros papildus punkti tiek piešķirti projektiem, kuros
paredzēts apmācīt nodarbinātos darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām.
Šāda projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija esamība nodrošina to, ka projekta
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iesniedzējs, sagatavojot projekta iesniegumu, rūpīgi izvērtē iespēju un nepieciešamību
veikt attiecīgās apmācības.
168. Pozitīvi ir jāvērtē IZM paveiktais, izvērtējot, cik projekti no kopējā
aktivitātē/apakšaktivitātē apstiprināto projektu skaita veicina HP „Informācijas
sabiedrība” ieviešanu. 1.1.2.1.1.apakšaktivitātē „Atbalsts maģistra studiju programmu
īstenošanai” 8 projekti jeb 66.7% no apstiprinātajiem projektiem veicina HP ieviešanu
(visi minētie projekti vērtēšanā ir ieguvuši maksimālo vērtējumu, t.i. 2 punktus par to,
ka projekts paredz atbalstu maģistra studijām informācijas tehnoloģiju jomā, kā arī
paredz palielināt maģistra grādu ieguvušo skaitu informācijas tehnoloģiju studiju
programmās).
169. 1.1.2.1.2.apakšaktivitātē „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” 9 projekti
jeb 50% no apstiprinātajiem projektiem veicina HP „Informācijas sabiedrība” ieviešanu
(no tiem vērtēšanā: 4 ieguva maksimālo punktu skaitu, bet 5 – 1 punktu. Projekts 1
punktu iegūst, ja projekts paredz atbalstu doktora studijām informācijas tehnoloģiju
jomā, nepalielinot doktora zinātnisko grādu ieguvušo skaitu informācijas tehnoloģiju
studiju programmās, bet 2 punktus, ja projekts paredz atbalstu doktora studijām
informācijas tehnoloģiju jomā, kā arī paredz palielināt doktora zinātnisko grādu
ieguvušo skaitu informācijas tehnoloģiju studiju programmās).
170. 1.2.1.1.2.apakšaktivitātē „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences
paaugstināšana” visi apstiprinātie jeb 6 projekti (100%) veicina HP ieviešanu (no tiem 5
jeb 83.3% ieguva vērtēšanā maksimālo punktu skatu, t.i., 2 punktus, 1 jeb 16.7% ieguva
– 1 punktu). Projektos katrs iesaistītais cilvēks/dalībnieks varēs gūt labumu no
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piedāvātajām iespējām, pilnveidojot un
izmantojot prasmes informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, tiks mazinātas
reģionālās atšķirības. Projektos tiks organizēti pedagogu tālākizglītības kursi, kuru
ietvaros tiks paaugstinātas pedagogu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju prasmes
un pedagogi tiks apmācīti elektronisku mācību resursu veidošanā un izmantošanā, tai
skaitā e-vides lietošanā. 1.2.1.2.3.apakšaktivitātē „Vispārējās izglītības pedagogu
kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” visi apstiprinātie jeb 3 projekti
(100%) veicina HP ieviešanu (visi minētie projekti vērtēšanā ir ieguvuši maksimālo
vērtējumu, t.i. 2 punktus).
171. 1.2.1.2.1.apakšaktivitātē „Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību
priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana” Valsts
izglītības un satura centra īstenotajam projektam ir tieša ietekme uz HP „Informācijas
sabiedrība”. Projekts vērtēšanas kritērijā par atbilstību HP ieguva punktus 2 punktus, jo
tas dos ieguldījumu informācijas sistēmu veidošanā, veicinot informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu dabaszinātņu un matemātikas apguves procesā,
tā sekmējot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas prasmes gan
vispārējā, gan profesionālajā izglītībā. Profesionālās pilnveides apmācībās plānots
apmācīt skolotājus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanai
dabaszinātņu un matemātikas mācību procesa organizēšanā gan darbā ar
elektroniskajiem mācību līdzekļiem, gan ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu
saistītā aprīkojuma (interaktīvās tāfeles, datu uzkrājēji un sensori u.c.) izmantošanā.
Projektā plānots par projekta ietvaros izstrādāto materiālu aprobācijas procesu un
rezultātiem pilotskolās sazināties vienotā e-vidē.
172. LM kā labās prakses piemērus min 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba
meklētāju apmācība” projektus Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un
darba meklētāju apmācība Latvijā” un Nr. 1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, kuru īstenoto aktivitāšu
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173.

174.

ietvaros bezdarbniekiem un darba meklētājiem apmācībās un neformālās izglītības
ietvaros tiek piedāvāts apgūt darbu ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām gan
kā atsevišķas programmas, gan kā vienu no izglītības programmas priekšmetiem.
Apgūstot darbu ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, bezdarbniekiem un
darba meklētājiem palielinās iespējas integrēties darba tirgū.
VM pārziņā esošās 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā
iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana”
ietvaros kritērijs par HP „Informācijas sabiedrība” ieviešanu ir vērsts uz to, lai projekta
ietvaros tiktu veiktas apmācības darbam ar informācijas tehnoloģijām. Aktivitātes
ietvaros uz pārskata perioda brīdi ir notikuši divi kursi (403 tk. eiro apjomā), kas tiešā
veidā ietekmē HP īstenošanu un mērķu sasniegšanu, un tie ir:
medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos;
veselības aprūpē strādājošo apmācības informācijas tehnoloģiju vispārīgajās
prasmēs.
1.3.2.3.aktivitātē „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju
personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” daļa no
atbalstāmām darbībām ir tieši vērsta uz HP „Informācijas sabiedrība” mērķi. Pārskata
periodā no kopējā veselības aprūpes personāla skaita, kas piedalījās aktivitātes
apmācībās, 20% piedalījās apmācībās, kas tieši saistītas ar HP „Informācijas
sabiedrība”.

Teritoriju līdzsvarota attīstība un Rīgas starptautiskā konkurētspēja
175.

RAPLM ir atbildīga arī par HP „Teritorijas līdzsvarota attīstība” (turpmāk ─ TLA) un
„Rīgas starptautiskā konkurētspēja” (turpmāk ─ RSK). Pārskata periodā RAPLM ir
nodrošinājusi HP koordinēšanas pasākumu īstenošanu ─ sniedzot atzinumus par
atbildīgo iestāžu izstrādātajiem MK noteikumu projektiem un ES UK iesniegtajiem
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, nodrošinot plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību metodisko vadību attīstības programmu izstrādē un investīciju projektu
identificēšanā, aicinot pašvaldības pievērst īpašu uzmanību tādiem pasākumiem, kas ir
saistīti ar vietējiem uzņēmējiem labvēlīgas vides veidošanu un uzņēmējdarbības
aktivitātes palielināšanu, kā arī piedaloties atbildīgo institūciju organizētajos semināros,
skaidrojot HP nozīmi un sniedzot norādes potenciālajiem projektu pieteikumu
iesniedzējiem projektu pieteikumu veidlapas HP sadaļu aizpildīšanai.

176.

VI iesniegtajā ziņojumā par HP ieviešanu RAPLM norāda, ka izvērtējot horizontālās
prioritātes „Teritoriju līdzsvarota attīstība” uzraudzības rādītāju, t.i., apskatot teritorijas
attīstības indeksa vērtības periodā no 2005.-2009.gadam, var secināt, ka būtiskas
izmaiņas teritoriju līdzsvarotas attīstības virzienā nav notikušas, proti, izņemot Rīgas
reģionu, visu pārējo reģionu indeksa vērtības ir negatīvas, tātad šīs teritorijas ir zem
vidējā valsts sociālekonomiskās attīstītības līmeņa (sk. Ilustrāciju 14).
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Ilustrācija 144 Reģionu teritorijas attīstības gada indekss dinamikā 9
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177.

Latgales reģions ir nemainīgi palicis pēdējā vietā ar novirzi no vidējā valsts līmeņa
vairāk par vienu indeksa vienību, savukārt Vidzemes, Zemgales un Kurzemes reģioni
gadu griezumā ir uzrādījuši sliktākus vai labākus rezultātus, taču tuvāk par 0,5 indeksa
vienībām nav spējuši pietuvoties valsts vidējam līmenim. Vienīgi var atzīmēt, ka
2009.gadā Vidzemes reģionam ir būtiski uzlabojusies indeksa vērtība, salīdzinot ar
iepriekšējiem periodiem, taču Zemgales reģionam būtiski pasliktinājusies.

178.

Izvērtējot horizontālās prioritātes „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” uzraudzības
rādītāju – IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Rīgā % pret vidējo IKP uz
vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Baltijas jūras reģiona galvaspilsētās
(Kopenhāgena, Stokholma, Helsinki, Viļņa, Tallina) – var secināt, ka Rīga ir uzrādījusi
nelielu izaugsmi no 60% 2004.gadā līdz 68% 2007.gadā.

179.

Ņemot vērā, ka pašlaik vēl nav izstrādāta metodoloģiskā pieeja ES fondu ietekmes uz
Latvijas reģionālo attīstību novērtēšanai, ziņojuma ietvaros ES fondu ieguldījumu
vērtējums tika veikts pēc divām atšķirīgajām metodoloģiskajām pieejām. Vienā
gadījumā, lai sniegtu objektīvu informāciju par ES fondu ieguldījumiem Latvijas
teritorijās – reģionos un vietējās pašvaldībās – ES fondu aktivitātes/ apakšaktivitātes
tika sadalītās pēc to ietekmes mēroga aktivitātēs ar nacionāla, reģionāla un vietēja
līmeņa ietekmi.
Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāšu sadalījums pa ietekmes
līmeņiem
ar nacionāla līmeņa ietekmi
1.2.1.1.4.;
1.2.1.2.2.;
1.3.1.1.3.;
1.3.1.2.;
1.3.1.3.2.;
1.3.1.5.;
1.4.1.1.1.;
1.4.1.2.2.;

9

1.2.1.2.1.;
1.3.1.1.1.;
1.3.1.1.5.;
1.3.1.3.1.;
1.3.1.4.;
1.3.2.3.;
1.4.1.1.2.;
1.5.1.2.;

ar reģionāla līmeņa ietekmi
1.1.1.2.; 1.1.2.1.1.; 1.1.2.1.2.;
1.2.1.1.2.; 1.2.1.1.3.;
1.2.2.4.2.; 1.4.1.2.4.;

ar vietēja līmeņa ietekmi
1.3.1.1.4.; 1.3.1.9.

Iedzīvotāju skaita aprēķiniem ir izmantoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati.
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1.5.1.3.1.;
1.5.2.1.;
1.5.2.2.1.; 1.6.1.1.

180.

Savukārt, otrā ES fondu ieguldījumu vērtēšanas pieeja, ievērojot, ka reģionālai attīstībai
ir būtiskas visas teritoriāli diferencējamas aktivitātes ar dažādu teritoriālu nozīmi, un
nebūtiskas ir tās, kuras jānodrošina vienādā līmenī visās teritorijās, paredz teritoriālās
aktivitātes nodalīt no tām, kurām nav teritoriāls raksturs un kurām nav iespējams
identificēt ieguldījumu vietu līdz vietējam administratīvajam līmenim.

181.

VI iesniegtajā ziņojumā par HP „TLA” un „RSK” ieviešanu aplūkotās 1DP aktivitātes
ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi aptver 21,1 milj. latu jeb 28,7% darbības
programmas izmaksātā finansējuma un 1/3 darbības programmas aktivitāšu, kurās
izmaksāts finansējums.

182.

Lai veicinātu cilvēkresursu attīstību un nodarbinātību reģionos, 1DP ietvaros tiek
piemēroti dažādi teritoriāli principi, piem., kas dod papildu punktus aktivitātēm
reģionos, nosakot reģionālās kvotas, paredzot iznākuma rādītājus teritoriālā iedalījumā
u.tml.

183.

Izvērtējuma rezultātā tika secināts, ka būtisku aktivitāšu finansējuma daļu (66,8%)
piesaistījis Rīgas reģions, bet Vidzemes reģions saņēmis tikai 1,3% finansējuma 10.
Starp pārējiem reģioniem aktivitāšu finansējums sadalījies līdzīgās daļās 9-12% robežās
(sk. Ilustrāciju 15 un 16).

Ilustrācija 15 DP finansējuma ieguldījums reģionos, milj. LVL
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184.

10

1DP aktivitāšu finansējuma sadalījums reģionos liecina, ka aktivitāšu ar vietēja līmeņa
ietekmi finansējumu caurmērā vairāk saņēmuši augstāk attīstītie reģioni (reģioni ar
augstāku teritorijas attīstības indeksu un IKP uz vienu iedzīvotāju, RKK ir 0,8-0,9),
kamēr aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi gadījumā šāda sakarība nav
izteikta.

Vienlaikus jāņem vērā, ka ir ņemts vērā tikai izmaksātais finansējums, nevis iesniegtie projekti vai noslēgtie
līgumi, kas varētu uzrādīt savādāku situāciju finansējuma piesaistē.
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Ilustrācija 16 1DP aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi ieguldījumi reģionos
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185. Arī aktivitāšu finansējuma uz vienu iedzīvotāju salīdzinājums reģionos liecina, ka
visvairāk finansējuma uz vienu iedzīvotāju saņēmis Rīgas reģions, savukārt vismazāk –
Vidzemes reģions (sk. Ilustrāciju 17). Caurmērā vairāk finansējuma uz vienu iedzīvotāju
aktivitātēs ar vietēja līmeņa ietekmi saņēmuši augstāk attīstītie reģioni (reģioni ar
augstāku teritorijas attīstības indeksu un IKP uz vienu iedzīvotāju, RKK ir 0,8-0,9).
Vidējais aktivitāšu finansējums uz vienu iedzīvotāju Latvijā ir 9,3 lati, t.sk. aktivitātēm
ar vietēja līmeņa ietekmi – 0,8 lati.
Ilustrācija 17 1DP aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi ieguldījumi uz vienu iedzīvotāju
reģionos
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186. Apkopotā informācija par veiktajiem ES fondu ieguldījumiem teritorijās pēc otrās
pieejas parāda (sk. Ilustrāciju 18), ka 1.1.1.pasākuma „Zinātnes un pētniecības
potenciāla attīstība” 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros
(kopējais izmaksātais finansējums ir 7,9 milj. latu jeb 19,82% no kopējā aktivitātes
finansējuma) ir šāds finansējuma sadalījums reģionos: Rīgas reģionā – 71%, t.sk. Rīgā –
92%, Kurzemes reģionā – 5%, Zemgales reģionā – 11%, Vidzemes reģionā – 1%,
Latgales reģionā – 12%. Finansējuma sadalījums reģionos apliecina, ka zinātniskā un
pētnieciskā darbība joprojām koncentrējas Rīgā un Rīgas reģionā. Vienlaikus ir
vērojama zinātniskās un pētnieciskās darbības kapacitātes attīstība reģionos, jo īpaši šajā
ziņā jāatzīmē Daugavpils, Jelgava, Ventspils un Liepāja.
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Ilustrācija 18 1DP aktivitāšu ieguldījumi, %
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187. 1.1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts
maģistra studiju programmu īstenošanai” un 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts doktora
studiju programmu īstenošanai” ietvaros (kopējais izmaksātais finansējums ir 9,8 milj.
latu jeb 19,3% no kopējā pasākuma finansējuma) ir šāds finansējuma sadalījums
reģionos: Rīgas reģionā – 65,6%, t.sk. Rīgā – 100%, Kurzemes reģionā – 11%,
Zemgales reģionā – 9,38%, Vidzemes reģionā – 0,22%, Latgales reģionā – 13,8%.
188. Tā kā 1.1.2.pasākuma atbalsts ir paredzēts jau esošām augstākās izglītības programmām
(nevis jaunu programmu veidošanai) un Rīgas reģionā to skaits ir vislielākais, piesaistītā
finansējuma sadalījumu tieši nosaka šo programmu skaits reģionos. Savukārt pielietotie
teritoriālie principi tikai nodrošina to, ka arī reģionu augstākās izglītības iestādes saņem
finansējumu, bet tie nav vērsti uz finansējuma sadalījuma proporciju izmainīšanu starp
reģioniem.
189. 1.2.2.pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un
sadarbības uzlabošana” 1.2.2.4.2.apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana
jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem
traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros (kopējais izmaksātais finansējums ir 0,5
milj. latu jeb 8,56% no kopējā apakšaktivitātes finansējuma) ir šāds finansējuma
sadalījums reģionos: Rīgas reģionā – 39%, t.sk. Rīgā – 54%, Kurzemes reģionā – 23%,
Zemgales reģionā – 22%, Vidzemes reģionā – 9%, Latgales reģionā – 7%. Mācību
atbalsta nodrošināšana un darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem tika regulēta, balstoties uz reģionu
iedzīvotāju skaitu, izglītības iestāžu skaitu, esošo un plānoto audzēkņu skaitu,
pastiprinot sasaisti ar darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” veiktajiem
ieguldījumiem izglītības jomā.
190. 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai
–
atbalsts
partnerībās
organizētām
apmācībām”
un
1.3.1.1.4.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām” ietvaros
(kopējais izmaksātais finansējums ir 3,4 milj. latu jeb 6,54% no kopējā apakšaktivitātes
finansējuma) ir šāds finansējuma sadalījums reģionos: Rīgas reģionā – 72%, t.sk. Rīgā –
86%, Kurzemes reģionā – 7%, Zemgales reģionā – 9%, Vidzemes reģionā – 9%,
Latgales reģionā – 3%. VIS pieejamā informācija liecina, ka aptuveni 4,08% no
izmaksātā finansējuma ir piesaistījuši īpaši atbalstāmajās teritorijās reģistrētie
komersanti.
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191. 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām” ietvaros tika
paredzēts kvalitātes vērtēšanas kritērijs – projektu īsteno īpaši atbalstāmajā teritorijā,
tajā pašā laikā lielākā ieguldījumu masa koncentrējas Rīgas reģionā, kur ir vismazākais
īpaši atbalstāmo teritoriju īpatsvars11, toties vislielākā uzņēmējdarbības aktivitāte12 un
uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgāka vide gan darbaspēka, gan infrastruktūras ziņā.
192. Kopumā attiecībā uz teritoriālās pieejas13 ievērošanu RAPLM ziņojumā secina, ka 1DP
ieguldījumi, kas vērsti uz izglītības kvalitātes uzlabošanu un zinātnes attīstību, primāri
koncentrējas Rīgas reģionā un Rīgā, kā arī reģionu nozīmīgākajos attīstības centros (sk.
Ilustrāciju 19). Pie pašreizējā aktivitāšu satura ieguldījumu cilvēkresursos reģionālais
raksturs ir atkarīgs no pašreizējā cilvēkresursu izvietojuma14, darbavietu pieejamības
reģionos, izglītības piedāvājuma, kā arī zinātnes un pētniecības attīstības pakāpes.
193. Lai mainītu ieguldījumu sadalījumu par labu reģioniem, kas ir būtiski, ņemot vērā
reģionālās inovācijas sistēmas nozīmi reģionu attīstības veicināšanā, jāpiedāvā plašākas
atbalsta iespējas jaunu mācību programmu, laboratoriju, pētniecības virzienu un
sadarbības starp zinātniekiem un uzņēmējiem attīstībai, sasaistot atbalstu ar reģiona
specifiku un vajadzībām konkrēto teritoriju darba tirgū.
194. Vienlaikus veiktais izvērtējums liecina, ka atbalsts nodarbinātajiem koncentrējas Rīgas
reģionā, kas ir skaidrojams ar lielāko nodarbināto skaitu un uzņēmējdarbības aktivitāti.
Lai panāktu lielākus ieguldījumus cilvēkresursos reģionos, reģionos ir jāveicina
darbavietu radīšana, tam paredzot kompleksu atbalstu – gan pašvaldībām, to pievilcības
uzņēmējiem un iedzīvotājiem sekmēšanai, gan uzņēmējiem – savas komercdarbības
saglabāšanai un attīstībai. Papildus no teritoriju līdzsvarotas attīstības viedokļa
nodarbinātības veicināšanai reģionos ir svarīgi ieguldījumi bezdarbnieku
pārkvalifikācijai, iedzīvotāju pašnodarbinātībai un jaunu uzņēmumu radīšanai ārpus
Rīgas reģiona.

11

Rīgas reģiona īpaši atbalstāmo teritoriju 2007.-2009.gadu periodam iedzīvotāju skaits procentos no iedzīvotāju
kopskaitā valstī sastādīja 1,6%.
12
Rīgas reģionā 2008.gadā bija 68,4 procenti no komersantu un komercsabiedrību kopskaita valstī, Kurzemes
reģionā 9,5 procenti, Latgales reģionā un Zemgales reģionā 7,6 procenti, Vidzemes reģionā 6,9 procenti.
13
No TLA viedokļa ES fondu ieguldījumus nepieciešams novirzīt divos savstarpēji papildinošos virzienos:
- ieguldījumu virzīšana ārpus Rīgas reģiona, novēršot ekonomisko un sociālo aktivitāšu pārlieku koncentrāciju
valsts centrā, vājinot Rīgas aglomerācijas turpmākās izplešanās tendenci un kāpinot attīstībā atpalikušo
reģionu attīstības tempu;
- uzsvars uz reģionu attīstības centru konkurētspējas celšanu un to funkcionālo saišu nostiprināšanu ar
apkārtējām teritorijām.
14
Liela daļa Latvijas iedzīvotāju koncentrējas Rīgas pilsētas tuvumā (48,6% valsts iedzīvotāju dzīvo Rīgas
plānošanas reģionā, kas savukārt sastāda 16% no valsts platības). Rīgas iedzīvotāju skaits sastāda 1/3 no
visiem Latvijas iedzīvotājiem.
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Ilustrācija 19 Teritoriālie ieguldījumi 1.DP pasākumu ietvaros (pēc veiktajiem maksājumiem uz
01.03.2010.)

195. Ziņojuma sagatavošanas gaitā tika apkopota informācija par aktivitāšu īstenošanas
rezultātā sasniegtajiem uzraudzības rādītājiem teritoriālā dalījumā, izvērtējot to izpildes
progresu pret 2013.gada rādītājiem. Vienlaikus, ņemot vērā nelielu progresu, kas pašlaik
sasniegts uzraudzības rādītāju izpildē, tas detalizētāk tiks apskatīts nākamos ziņojumos
par HP „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja”
uzraudzību.
196. Nākamajos ziņojumos par HP „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā
konkurētspēja” uzraudzību RAPLM plāno aplūkot arī tās aktivitātes, kam ir viens
finansējuma saņēmējs, taču īstenotās darbības sniedz būtisku ieguldījumu reģionālas un
vietējās attīstības veicināšanā (galvenokārt nodarbinātības veicināšanas aktivitātes),
finansējuma sadalījums reģionos un pašvaldībās.
197. 2010.gadā RAPLM turpinās iesāktās aktivitātes HP īstenošanas rezultātu uzlabošanai,
t.sk. sadarbībā ar reģionālajām institūcijām identificēs Latvijas reģionu ekonomikas
attīstības perspektīvas un virzienus, kas kalpos par vadlīnijām ES fondu konceptuālas
pārdales gadījumā; veiks plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību metodisku vadību
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē; sniegs priekšlikumus MK 2009.gada
27.oktobra noteikumu Nr.174 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un
izvērtēšanas kārtība” grozījumiem, kas paredz informācijas pieprasījumu no projekta
iesniedzējiem. Papildus plānots piesaistīt ekspertus ES fondu 2007.-2013.gadam
ietekmes uz Latvijas reģionālo attīstību izvērtējuma veikšanai.
Ilgtspējīga attīstība
198.

VidM pārziņā ir HP par ilgtspējīgas attīstības horizontālo politiku vides aizsardzības
jautājumos. Pārskata periodā ViDM izstrādājusi „Vadlīnijas horizontālās prioritātes
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„Ilgtspējīga attīstība” īstenošanai un uzraudzībai, 2007. – 2013. gada Eiropas
Savienības
finanšu
plānošanas
periods”
(http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=6669), aktualizējot jau
iepriekš noteiktos HP koordinēšanas un uzraudzības principus un pilnveidojot tos.
199.

Lielākā daļa 1DP ietvaros īstenoto aktivitāšu kopumā tieši neietekmē HP „Ilgtspējīga
attīstība”, tomēr dažās aktivitātēs / apakšaktivitātēs ir projekti, kuru mērķi atbilst kādam
no ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Šādu aktivitāšu vidū minamas 1.1.1.pasākuma
„Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība” aktivitātes (kurās plānota pētījumu
ietekme un videi draudzīgu pakalpojumu izstrāde) un 1.3.2. pasākuma ”Veselība darbā”
projekti.

200.

Ņemot vērā, ka 1.1.1.pasākuma aktivitātēs 2009.gadā projektu īstenošana ir tikai
uzsākta, informācija par to ietekmi uz HP pārskata periodā netiek sniegta.

2.2.

Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām

201.

Šajā sadaļā sniegts apraksts par DP atbilstību Kopienas tiesībām, jo īpaši publisko
iepirkumu jomā, komercdarbības (valsts) atbalsta jomā, kā arī DP aktivitāšu atbilstību
EK prasībām atkritumu, notekūdeņu un ūdens jomā.

202.

DP ieviešanas gaitā, būtiskas problēmas ar potenciālu neatbilstības raksturu, kas
saistītas ar atbilstību Kopienas tiesībām, netika konstatētas. Individuāli gadījumi tiek
operatīvi risināti.

2.2.1. Atbilstība Eiropas Kopienas tiesībām publisko iepirkumu jomā
203.

Publisko iepirkumu likums stājās spēkā 2006.gada 1.maijā, ar ko zaudēja spēku Likums
„Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”. Publisko iepirkumu likums tika
izstrādāts atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvai
2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un
pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru.

204.

Publisko iepirkumu likums kopumā atbilda Eiropas Kopienas tiesībām, vienlaikus laika
gaitā tika konstatētas dažas nepilnības tajā ietvertajā tiesiskajā regulējumā, tādēļ
2009.gada 16.jūlijā tika veikti likuma grozījumi. Minētās nepilnības neietekmēja ES
fondu projektu izdevumu attiecināmību.

205.

Likuma grozījumu galvenais mērķis bija ieviest nacionālajos normatīvajos aktos jaunu
iepirkuma procedūru – direktīvā 2004/18/EK paredzēto konkursa dialogu. Publisko
iepirkumu likuma jaunā redakcija (stājās spēkā 2009.gada 1.novembrī) paredz konkursa
dialoga piemērošanu tikai tādu līgumu gadījumā, ar kuriem izveido publisko un privāto
partnerību, bet ar publiskās un privātās partnerības izveidošanu saistītos jautājumus
regulē 2009.gada 18.jūnijā Saeimā pieņemtais Publiskās un privātās partnerības likums
(spēkā no 2009.gada 1.oktobra).

206.

Publisko iepirkumu likuma grozījumi bija nepieciešami arī tādēļ, lai izslēgtu normas,
kas ir pretrunā ar ES tiesībām. Tā no Publisko iepirkumu likuma tika izslēgta norma,
kas kā vienu no piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem noteica vidējo sociālo iemaksu
apmēru uz vienu nodarbināto, kas neatbilst direktīvā 2004/18/EK noteiktajam, ka
vērtēšanas kritēriji (award criteria) var būt vienīgi tie, kas ir saistīti ar līguma
priekšmetu.
54

Gadaziņojums_1DP_VI_lv_11.06.2010.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2009.gads

207.

Ņemot vērā, ka nav samērīgi liegt personai piedalīties iepirkuma procedūrās brīdī, kad
tā vairs nav uzskatāma par administratīvi sodītu (ir pagājuši 12 mēneši no
administratīvā soda piemērošanas brīža), ir grozīts Publisko iepirkumu likuma 39.panta
regulējums, no trīs gadiem uz 12 mēnešiem saīsinot termiņu, kura laikā kandidāts vai
pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā dēļ pieļautajiem profesionālās
darbības pārkāpumiem (izņemot gadījumus, kad konstatēta darbinieku nodarbināšana
bez rakstveida darba līguma – šajā gadījumā termiņš kandidāta vai pretendenta
izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā ir noteikts 18 mēneši). Ņemot vērā EK
rekomendācijas administratīvā sloga samazināšanai publiskajā iepirkumā, grozījumi
Publisko iepirkumu likumā paredz, ka pasūtītājs pieprasa, lai kandidāti un pretendenti
iesniedz izziņas par maksātspēju un nodokļu nomaksu, tikai tādā gadījumā, ja pasūtītājs
pats nespēj iegūt šīs ziņas publiskās datu bāzēs, turklāt atklātā konkursā, kas ir
visbiežāk izmantotā iepirkuma procedūra Latvijas publiskajos iepirkumos, izziņu
pieprasa tikai potenciālajam uzvarētājam pirms līguma noslēgšanas.

208.

Līdz grozījumiem Publisko iepirkumu likums paredzēja stingri regulētu iepirkuma
procedūru piemērošanu, ja iepirkuma paredzamā līgumcena bija 14,2 tk. eiro vai
lielāka, kā arī noteica, kārtību, kādā nodrošināma atklātība šajos iepirkumos. Ņemot
vērā nepieciešamību uzlabot valsts pārvaldes darbības efektivitāti, samazinot
administratīvos izdevumus, tajā pašā laikā nodrošinot atklātību un saprātīgu
finansējuma izlietojumu, izvērtējot citu ES dalībvalstu praksi, kā arī ar sociālajiem
partneriem panāktās vienošanās, tika noteikti jauni līgumcenu sliekšņi nacionālo
iepirkuma procedūru piemērošanai - 28,4 tk. eiro piegādes un pakalpojumu līgumiem,
170,7 tk. eiro būvdarbu līgumiem. Lai nodrošinātu pienācīgu atklātības līmeni un
konkurenci iepirkumos, kuru līgumcena ir mazāka par iepirkuma procedūru
piemērošanai noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, un ņemot vērā Komisijas
skaidrojošo paziņojumu par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma
direktīvu noteikumi (2006/C 179/02), tika ieviesta vienkāršota iepirkumu veikšanas
kārtība, kura ietver obligātu paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanu pirms
iepirkuma veikšanas, nosakot 15 dienu termiņu piedāvājumu iesniegšanai, un
informatīva paziņojuma par noslēgto līgumu publicēšanu pēc iepirkuma līguma
noslēgšanas, turklāt šie paziņojumi tiek centralizēti publicēti Iepirkumu uzraudzības
biroja mājas lapā. Tāpat, ņemot vērā minēto EK paziņojumu, jaunajā Publisko
iepirkumu likuma redakcijā papildināta likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojumu
iepirkumu kārtība, nosakot pasūtītāja pienākumu pirms iepirkuma veikšanas savā mājas
lapā publicēt informāciju par iepirkumu, norādot vietu, kur saņemamas tehniskās
specifikācijas un piedāvājumu iesniegšanas termiņus.

209.

Ar grozījumiem likuma 1. un 2. pielikums izteikti jaunā redakcijā, nodrošinot to
atbilstību Komisijas 2007.gada 28.novembra regulai Nr.213/2008, ar ko groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma
vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un
Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV
pārskatīšanu.

210.

2007.gada 11.decembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva
2007/66/EK, ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz
pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā.
Direktīvas 2007/66/EK prasības Latvijai bija jāievieš normatīvajos aktos līdz 2009.gada
20.decembrim, veicot izmaiņas Publisko iepirkumu likumā, likumā „Par iepirkumu
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sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumā”, Publiskās un privātās partnerības likumā.
Likumprojekts „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” iesniegts Saeimā, 2010.gada
25.martā izskatīts 2.lasījumā un pieņemts 2010.gada 20.maijā 3.lasījumā.
211.

Ņemot vērā direktīvā 2007/66/EK noteikto, Publisko iepirkumu likumā nepieciešami
būtiski grozījumi attiecībā uz šādiem institūtiem: kārtību, kādā kandidāti un pretendenti
informējami par iepirkuma rezultātiem, nogaidīšanas termiņu iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās slēgšanai, kārtību, kādā metu konkursa dalībnieki informējami
par pieņemto lēmumu attiecībā uz metu konkursa rezultātiem, iesniegumu izskatīšanas
komisijas izveides un darbības nosacījumiem, iesniegumu par iepirkuma procedūras
pārkāpumiem iesniegšanas termiņiem un kārtību un izskatīšanas kārtību. Ieviešami arī
jauni institūti: iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšana par spēkā neesošu
no tās noslēgšanas brīža vai atcelšana no tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīža vai tās
termiņa saīsināšana īpašos gadījumos un pieteikuma par zaudējumu, ko piegādātājam
pasūtītājs nodarījis ar prettiesisku rīcību, atlīdzināšanu iesniegšanas kārtība.

212.

EK ir norādījusi, ka pašlaik pastāvošā kārtība iesniegumu iesniegšanas termiņu
skaitīšanai, kas atkarīga no paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem
publikācijas internetā, neatbilst direktīvā 2007/66/EK noteiktajam, tāpēc termiņš
iesnieguma par procedūras pārkāpumiem iesniegšanai tiks piesaistīts iepriekš minētās
informācijas nosūtīšanas kandidātiem, pretendentiem vai metu konkursa dalībniekiem
veidam.

213.

Tāpat atbilstoši direktīvas 2007/66/EK 1.panta 4.punktam tiks paredzēta jauna
paziņojuma forma – brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem, kura saturu
noteiks MK noteikumi.

214.

Ņemot vērā to, ka 2009.gada 23.aprīlī ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes
2009.gada 23.aprīļa direktīva 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta
līdzekļu izmantošanas veicināšanu, kuras prasības nacionālajos normatīvajos aktos
ieviešamas līdz 2010.gada 4.decembrim, grozījumi Publisko iepirkumu likumā un
likumprojektā „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” paredz iekļaut
minētajos likumos īpašus noteikumus līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai
autotransporta jomā, nosakot pienākumu pasūtītājam vai sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējam autotransporta līdzekļu iepirkumos ņemt vērā to ekspluatācijas ietekmi uz
enerģētiku un vidi, izvērtējot vismaz enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda, slāpekļa
oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju apjomu.

215.

Likumprojekts „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” paredz, ka tiešās pārvaldes
iestādēm MK noteiktos gadījumos būs obligāti preces un pakalpojumus jāiegādājas no
MK noteiktajām centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecību, ja attiecīgās
preces vai pakalpojumi būs iekļauti MK noteiktajā preču vai pakalpojumu grupā un to
līgumcena 12 mēnešu laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā būs 142 eiro vai
lielāki, tādējādi īstenojot Saprašanās memorandā ar starptautiskiem aizdevējiem doto
uzdevumu attīstīt publiskā iepirkuma centralizāciju un elektroniskā iepirkuma
sistēmas plašāku izmantošanu.

Informācija par galvenajiem konstatētajiem pārkāpumiem publiskajos iepirkumos un
rīcību to novēršanai
216.

Kā būtiskākās kļūdas publiskajos iepirkumos var minēt – ar iepirkuma priekšmetu
nesamērīgu pieredzes un finansiālo prasību izvirzīšanu, nepārdomātu saimnieciski
visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju izmantošanu, nevienlīdzīgu attieksmi
piedāvājumu vērtēšanā, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentiem, kuru
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kvalifikācija vai iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos
izvirzītajām prasībām
217.

Izplatīta kļūda ES fondu finansētajos iepirkumos – iepirkumu regulējošo normatīvo
aktu nepiemērošana, slēdzot līgumus ar fiziskām personām par ekspertu pakalpojumu
sniegšanu, nosakot fizisko personu pakalpojumu paredzamo līgumcenu netiek ņemta
vērā valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas darba devēja daļa. Skaidrojums
par līgumcenas noteikšanas kārtību, iepērkot fizisku personu pakalpojumus, iekļauts
Iepirkuma vadlīnijās, kas publicētas IUB mājas lapā www.iub.gov.lv, kā arī tiek sniegts
apmācību semināros par publisko iepirkumu jautājumos.

218.

Lai sniegtu skaidrojumus par iespējām veikt publisko iepirkumu procedūras pirms
projektu pieteikumu apstiprināšanas, par zinātniskās pētniecības pakalpojumu
iepirkumiem, par nevalstisko organizāciju iepirkumiem, tika sagatavoti un publicēti
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā šādi skaidrojumi: Skaidrojums par iepirkumu
veikšanu pirms ES fondu projekta iesnieguma sagatavošanas, Skaidrojums par
Publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu attiecībā uz
biedrībām un nodibinājumiem, Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas
6.punkta piemērošana.

219.

EK auditori attiecībā uz 2004-2006.gadu plānošanas perioda Kohēzijas fonda
projektiem un ES struktūrfondu projektiem kā būtisku pārkāpumu publiskajā iepirkumā
norādījuši sākotnēji noslēgtā līguma apjomu būtiskas izmaiņas, kā arī nepamatotu
sarunu procedūras piemērošanu papildu būvdarbu vai pakalpojumu iepirkumiem. Lai
novērstu šādu gadījumu atkārtošanos, organizētas apmācības pasūtītājiem un ES fondu
vadībā iesaistītajām institūcijām par publiskā iepirkuma problēmām, pamatprincipiem,
sagatavotas un publicētas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Vadlīnijas sarunu
procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam.

220.

Savukārt kopsavilkums par 2009.gadā IUB veiktajām iepirkuma pirmspārbaudēm
pārbaudēm ES fondu projektu ietvaros sniegta sadaļā „Iepirkumu pirmspārbaudes”.

2.3. Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā
221.

Globālā ekonomiskā krīze ir smagi skārusi Latvijas ekonomiku. Kopumā IKP apjoms
2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, samazinājies par 18,4 procentiem. Finanšu krīzes
ietekmes dziļumu Latvijā pastiprināja ekonomikas strukturālās nepilnības, kas bija
attīstījušās iepriekšējā straujās izaugsmes periodā, kad privātā patēriņa un investīciju
pieaugums bija daudz straujāks par kopējo ekonomisko izaugsmi, veidojot lielu
maksājumu bilances tekošā konta deficītu un tādējādi pastiprinot Latvijas ekonomikas
ievainojamību globālās finanšu krīzes apstākļos.

222.

Sākoties straujam privātā patēriņa un investīciju samazinājumam un saskaroties ar
finanšu resursu pieejamības izsīkumu negatīvo ekonomisko pārmaiņu rezultātā, ES
fondi kļuva par galveno finanšu instrumentu ekonomiskās atveseļošanas sekmēšanā.
Līdz ar to, pielāgojoties esošajai situācijai, tika veikti arī grozījumi DP, pārskatītie
ietekmes rādītāji, veikti pasākumi ES fondu projektu ieviešanai optimāli nepieciešamā
finansējuma nodrošināšanai, veikti ES fondu sistēmas vienkāršošanai pasākumi, kas
aplūkoti šajā ziņojuma sadaļā.

223.

Savukārt saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 prasībām ziņojumā ir jāiekļauj informācija
par nozīmīgām problēmām, kuras konstatētas vadības un kontroles sistēmā saskaņā ar
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Regulas 1083/2006 62.panta 1.punkta d)apakšpunkta i)punktā minēto procedūru.
Jāatzīmē, ka DP ieviešanā šādas problēmas netika konstatētas. Informācija par DP
vadības un kontroles sistēmas izvērtējumu sniegta sadaļās „Vadības un kontroles
sistēmas apraksts” un „Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums”.

2.3.1. DP prioritāšu palielināšana vai pielāgošana
224.

Ņemot vērā ekonomiskās situācijas negatīvās pārmaiņas un finanšu resursu pieejamības
strauju samazinājumu, bija nepieciešams izvērtēt atsevišķu ES fondu aktivitāšu
īstenošanas uzsākšanas vai turpināšanas iespējas. FM 2008.gada novembrī informēja
MK par ES fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar
ekonomisko situāciju. Atlasot ES fondu aktivitātes, kuru īstenošanas uzsākšana ir
papildus izvērtējama, FM izvērtēja visu trīs darbības programmu aktivitātes pēc šādiem
galvenajiem kritērijiem:
-

ES fondu aktivitātē plānotie rezultāti nedod tiešu ieguldījumu tautsaimniecības
vai straujā ekonomikas attīstībā;

-

nav apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji vai MK noteikumi par ES
fondu aktivitātes īstenošanu;

-

nav izstrādāts ES fondu aktivitātes īstenošanas mehānisms;

-

nav veiktas administratīvas un institucionālas reformas, kas nodrošinātu
investīciju vai ieguldījumu efektivitāti.

225.

Izpildot 2008.gada 22.decembra MK sēdē uzdoto uzdevumu, FM 2009.gada 16.janvārī
izveidoja darba grupu, kura izvērtēja atsevišķu ES fondu aktivitāšu īstenošanas
uzsākšanas vai turpināšanas iespējas. FM izveidotajā darba grupā papildus FM
ekspertiem darbojās arī pārstāvji no Latvijas Bankas, EM, RAPLM, Latvijas Darba
devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības, Latvijas Lielo pilsētu
asociācijas.

226.

Kopumā tika izvērtētas 83 no 150 ES fondu aktivitātēm par kopējo publisko
finansējumu 1073.1 milj. eiro, kas ir 20% no kopējā publiskā ES fondu programmu
finansējuma 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā:, tai skaitā 1. DP ietvaros
tika izvērtētas 42 ES fondu aktivitātes, kuru publiskais finansējums veidoja 307,7 milj.
eiro jeb 48% no kopējā DP sākotnēji paredzētā publiskā finansējuma.

227.

ES fondu aktivitāšu izvērtēšanas rezultātā FM sagatavoja darba grupas ziņojumu par
lēmumiem un priekšlikumiem, tajā skaitā par iespējamo naudas līdzekļu pārdali citām
ES fondu aktivitātēm. FM sagatavotais darba grupas ziņojums pirms iesniegšanas MK
2009.gada 25.martā tika izskatīts ES fondu uzraudzības komitejā, informējot par
situāciju ES fondu īstenošanā iesaistītās institūcijas un sociālos partnerus. Sagatavotais
darba grupas ziņojums pirms iesniegšanas apstiprināšanai MK tika nosūtīts
saskaņošanai arī EK.

228.

Izvērtējot ES fondu nozīmīgo atbalstu Latvijas ekonomikas stimulēšanai, darbības
programmu ietvaros finansējums tika pārdalīts tādu ES fondu aktivitāšu īstenošanai,
kuras sniegtu tiešāku un efektīvāku ieguldījumu valsts ekonomikas attīstībā un kuru
atbalstāmo darbību īstenošana pašreizējos ekonomiskajos apstākļos būtu uzskatāma par
prioritāru, kā arī nepieciešamība pēc iespējas ātrāk reaģēt uz sociālekonomisko situāciju
valstī, mazinot ekonomiskās krīzes ietekmi un palielinot tautsaimniecības potenciālu.
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Finansējuma samazinājums, savukārt, skāra tās ES fondu aktivitātes, kurās bija
iespējams sašaurināt atbalstāmo darbību loku, tādējādi koncentrējoties tieši uz ES fondu
aktivitātes mērķi, vai izvirzīt citus nosacījumus, lai sasniegtu ES fondu aktivitātes
mērķi ar samazinātu finansējumu.
229.

Izvērtēšanas rezultātā 2009.gada 2. ceturksnī MK pieņēma vairākus lēmumus par
finansējuma pārdali ES fondu aktivitāšu ietvaros. Ministru kabineta 2009.gada 21.
aprīļa sēdē tika apstiprināta finansējuma pārdale 1. DP ietvaros. Kopumā 1.DP ietvaros
tika veikta publiskā finansējuma pārdale 135 milj. EUR apmērā jeb 21% no DP
paredzētā publiskā finansējuma apjoma.

230.

DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros finansējums no administratīvās
kapacitātes celšanas ES fondu aktivitātēm tika pārdalīts bezdarba prevencijas un
nodarbinātības pasākumu veicināšanai. Piešķirot papildu finansējumu profesionālās
izglītības pievilcības veicināšanai, atbalsts tiek sniegts stipendijām profesionālās
izglītības studentiem. Šāda veida darbības veicinās profesionālās izglītības pievilcību
un motivēs jauniešus uzsākt studijas tieši profesionālajā izglītībā. Piešķirot papildu
finansējumu pedagogu konkurētspējas pievilcības veicināšanai, tiks nodrošināta
jaunajos apstākļos (strukturālo reformu un skolu optimizācijas ietvaros) darbam
izglītības iestādē nepieciešamā pārkvalifikācija, zināšanu un prasmju pilnveide
pedagogu profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai. Piešķirtais papildu
finansējums nodarbinātības pasākumiem paredz nodarbināto apmācības, lai noturētu
komersanta konkurētspēju esošajā līmenī, nepieciešamības gadījumā pārprofilējot
darbiniekus, atbalstu īstermiņa darbavietām, definējot pašvaldībās izmantojamo
pakalpojumu veidus, un atbalstu dīkstāvē esošiem darbiniekiem un potenciālajiem
bezdarbniekiem. Tāpat papildu piešķirtais finansējums sociālās iekļaušanas
pasākumiem paredz atbalstu pašvaldībām izveidot un attīstīt alternatīvo sociālo aprūpi,
lai darba tirgū atgrieztos atbalstu saņēmušās personas, kā arī personu ar funkcionāliem
traucējumiem tuvinieki.

231.

MK lēmumu rezultātā 1.DP tika piedāvātas šādas finansējuma izmaiņas – apturēt 14 ES
fondu aktivitāšu īstenošanu un samazināt finansējumu 16 ES fondu aktivitātēm,
attiecīgi piešķirot papildu publisko finansējumu profesionālās izglītības pievilcības
veicināšanai (21 milj. EUR), pedagogu konkurētspējas veicināšanai (28 milj. EUR),
nodarbinātības pasākumiem (63,5 milj. EUR) un sociālās iekļaušanas pasākumiem (20
milj. EUR).

Pārdales tika īstenotas šādās aktivitātēs:
-

1.3.1.5.aktivitātei „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas
atbalsts” tika piešķirts papildu finansējums 28,4 miljoni EUR, lai atbalstītu
nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus
pašvaldībās caur darba praktizēšanu ar stipendiju un īslaicīgās nodarbinātības
pasākumiem
ilgstošajiem
bezdarbniekiem.1.4.1.2.4.apakšaktivitātei
„Sociālās
rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība
reģionos” tika piešķirts papildu finansējums 20 miljonu EUR apmērā, lai izstrādāt
sociālo pakalpojumu vidēja termiņa attīstības programmu katrā plānošanas reģionā, lai
pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieku un citu sociālās
atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās prasmes,
palielinātu mērķa grupas nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā

-

1.3.1.1.4.apakšaktivitātei
„Atbalsts
nodarbināto
apmācībām
komersantu
konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām”
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tika piešķirts papildu finansējums 22,8 miljoni EUR, lai veicinātu investīcijas
cilvēkresursos un komersantu tiešo dalību tiem pieejamā darbaspēka kvalifikācijas
celšanā, tādējādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības
attīstību, ceļot ekonomikas konkurētspēju.
-

1.2.1.1.4.apakšaktivitātei „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
tika piešķirts papildu finansējums 21,3 miljoni EUR, lai sniegtu atbalstu vēl 15 000
profesionālās izglītības studentiem, un uzlabotu sākotnējās profesionālās izglītības
programmu pievilcību jauniešiem, lai palielinātu jauniešu īpatsvaru, kas iegūst
profesionālo izglītību un kvalifikāciju.

Izveidotas jaunas aktivitātes:
-

1.2.2.1.5.apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” ar finansējumu 28,4 miljoni EUR un ar mērķi veicināt
pedagogu konkurētspēju un profesionālo un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos.

-

1.3.1.1.5.apakšaktivitāte „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai” ar
finansējumu 14,2 miljoni EUR un ar mērķi veicināt cilvēkresursu attīstību, paaugstinot
bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju darba tirgū un palīdzot viņiem
saglabāt darba vietu.

-

Savukārt 1.6.1.1.aktivitātei „Tehniskā palīdzība” ESF līdzfinansējuma likme sakarā
ierobežoto finanšu līdzekļu pieejamību tika mainīta uz 100%.

2.3.2. Ietekmes rādītāju pārskatīšana
232.

Mainoties sociāli-ekonomiskajai situācijai valstī, radās nepieciešamība pārskatīt
plānošanas dokumentos noteikto sasniedzamo ietekmes rezultātu aktualitāti.

233.

2009.gada decembrī izstrādātā un EK iesniegtā Stratēģiskā ziņojuma par 2007.2009.gadu sadaļā „5.3. Ietekmes rādītāju pārskatīšana” tika iekļauti darbības
programmās noteikto ietekmes rādītāju pārskatīšanas rezultāti un piedāvāti uzlabojumi
rādītāju sistēmā, negrozot plānošanas dokumentus.

234.

Stratēģiskajā ziņojumā sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām tika identificēti
jauni ietekmes rādītāji kā situācijai atbilstošāki atskaites punkti plašākai ES fondu
ekonomiskās ietekmes atspoguļošanai.

235.

Stratēģiskajā ziņojumā tika norādīti arī pārskatītās makroekonomisko un ietekmes
rādītāju mērķa vērtības, jo ekonomiskās krīzes iespaidā IKP un nodarbinātības
prognozes ir novecojušas, esošie mērķi vairs nav sasniedzami.

236.

Jaunie rādītāji arī nostiprināja saiti starp programmas makroekonomiskiem mērķiem un
rezultāta rādītājiem, parādot ietekmi tautsaimniecības sektoru līmenī un ar plašāku
aptvērumu nekā aktivitāšu līmenī. Stratēģiskā ziņojuma sadaļā „4.4. DP ieguldījums
Vispārējās regulas 3.panta kontekstā un salīdzinājumā pret Kopienas Stratēģiskajām
vadlīnijām” piedāvāts loģiskais ietvars „Prioritāte – Prioritātes mērķis - Atbilstošā
ziņojuma sadaļa/Ietekmes rādītāji”.

237.

Stratēģiskā ziņojuma sagatavošanas laikā ir pilnveidots arī ietekmes rādītāju aptvērums,
vadoties pēc jomu finansiālās un tematiskās nozīmības, kā arī ņemot vērā vajadzības
lēmumu pieņemšanā nākotnē. Ietekmes rādītāju pilnveidošanas darbs tika organizēts
noteiktā analītiskā ietvarā.
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238.

239.

Pirmkārt, apskatot ietekmes rādītāju vietu rādītāju sistēmā: pašreizējo ietekmes rādītāju
saraksta papildināšana, ievērojot saistību ar citiem plānošanas dokumentiem, nodrošinot
programmu un aktivitāšu pilnīgu aptvērumu, kā arī izvērtējot saistību starp dažādu
līmeņu rādītājiem.
Otrkārt, tā bija rādītāju vērtību attīstības analīze, prognozes, tendenču apskats un mērķu
pārskatīšana.

240.

Rādītāju analīzē tika izmantots nozaru skatījums, nevis tematiskās asis, jo nozaru
ietekmes rādītāji ļauj apkopot paralēlus izdevumus cilvēkresursos un infrastruktūrā.
Īpaši aktuāli tas ir tādos sektoros kā nodarbinātība, izglītība un veselība.

241.

Plašākā informācija par ietekmes rādītāju pārskatīšanu sniegta EK iesniegtajā
stratēģiskajā ziņojumā.15

2.3.3. Resursu piesaiste ES fondu ieviešanai
242.

Kā galveno problēmu DP ieviešanas īstenošanas kontekstā var minēt finansējuma
nepietiekamību, ko izraisīja ekonomiskās situācijas izmaiņas pasaulē, kas negatīvi
ietekmēja arī Latvijas ekonomisko situāciju, kam sekoja IKP pieauguma un investīciju
apjoma samazinājums, bezdarba līmeņa pieaugums, patēriņa un ražotāju cenu krasas
izmaiņas.

243.

Lai stiprinātu valsts budžeta ES fondu līdzfinansēšanas spējas, 2008.gada 30.oktobrī
starp LR un Eiropas Investīciju Banku (Banka) tika noslēgts aizdevuma līgums par
līdzfinansējuma nodrošināšanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES līdzfinansēto
projektu īstenošanai par kopējo summu 500 milj. eiro, kura 2009.gada 17.februārī ar
līguma grozījumiem tika palielināta līdz 750 milj. eiro.

244.

Saskaņā ar iepriekšminētā līguma nosacījumiem, Banka aizdevumu izsniedz LR ar
nosacījumu, ka tas var tikt novirzīts valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai vai
arī kā aizdevums finansējuma saņēmējiem nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai
2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektos.

245.

Līdz 2009.gada beigām Banka ir izmaksājusi 225 milj. eiro. Lai varētu saņemt nākamo
aizdevuma daļu, Bankai ir jāiesniedz atskaite par iepriekš izmaksāto līdzekļu
izlietojumu 80% apmērā no izmaksātās summas, respektīvi, par 180 milj. eiro. Līdz
2009.gada 30.septembrim apstiprinātajos ES fondu projektos valsts budžeta līdzekļu
apjoms bija uzņemts saistībās par kopējo summu 162 milj. eiro, savukārt, aizdevumos
finansējuma saņēmējiem izsniegti 6,6 milj. eiro, kas kopā veido 168,6 milj. eiro, kas ir
nepietiekami nākamās aizdevuma daļas saņemšanai. Jāatzīmē, ka 2009.gada laikā
Latvijas atbildīgās iestādes veica DP finansējuma pārprogrammēšanu, palielinot ES
fondu līdzfinansējuma intensitāti, kur iespējams, izņemot vai maksimāli samazinot
valsts budžeta un nacionālā publiskā līdzfinansējuma daļu.

246.

Ņemot vērā ierosinātās izmaiņas, paredzams, ka nacionālā publiskā līdzfinansējuma
daļa ievērojami samazināsies. Kā rezultātā pilnībā izmantot piešķirto Bankas
aizdevumu ES fondu projektos nebūs iespējams. Attiecībā uz izmaksātās aizdevuma
daļas atskaites sagatavošanu, jāņem vērā, ka faktisko valsts budžeta līdzfinansējuma
daļu apstiprinātajos projektos būs iespējams fiksēt tikai tad, ka EK būs apstiprinājusi

15

Stratēģiskais ziņojums tiks ievietots www.esfondi.lv pēc to apstiprināšanas EK
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izmaiņas DP finansēšanas plānos.16 Paredzams, ka tas varētu notikt līdz 2010.gada
2.ceturkšņa beigām. LV EIB aizdevuma izmantošana nav pašmērķis, jo aizdevuma
saņemšana nedod iespēju palielināt budžeta izdevumu apropriāciju, lai slēgtu jaunus
līgumus, kuru īstenošanai, iespējams, būtu nepieciešams Valsts kases aizdevums,
piesaistot EIB naudas resursu. Tā kā budžeta apropriācija nav pietiekošā apmērā, lai
īstenotu visus plānotos projektus, LV rada iespēju projektus īstenot kā pašfinansēšanās
projektus, kuru ietvaros EK tiek deklarēti finansējuma saņēmēja veiktie izdevumi un
samaksa par tiem veikta tikai tad, kad EK atmaksājusi attiecīgo daļu. Līdz ar to EIB
aizdevums šajā situācijā LV nelīdz risināt galveno problēmu – resursi valsts budžetā.
247.

Savukārt, sakarā ar Regulas Nr.1083/2006 82.panta grozījumiem 2009.gadā Latvija ir
saņēmusi no EK papildu avansa maksājumus 2% par kopējo summu 42 milj. latu
(59.8 milj. eiro) - no ESF (7,7 milj. latu) un ERAF (34.3 milj. latu) finansējuma. Šie
papildu avansi ļāva palielināt 2009.gada valsts budžeta izdevumus ES finansētajiem
projektiem kopumā par 52,4 milj. latu17 (74.6 milj. eiro), kas 2009.gada jūlijā tika
novirzīts prioritārajām programmām, lai atgrieztu spēku ekonomikai, kā arī
pasākumiem, kas tieši saistīti ar sociālās drošības tīklu: 15 milj. latu (21.3 milj. eiro)
nodarbinātības shēmām, 5 milj. latu (7.1 milj. eiro) izglītības sektora projektiem, 1,2
milj. latu (1.7 milj. eiro) mājokļu energoefektivitātei, 10,8 milj. latu (15.4 milj. eiro)
dažādiem projektiem pašvaldībām (transports, ūdens apgādes sistēmas un citi), 15,3
milj. latu (21.8 milj. eiro), lai sniegtu atbalstu MVK un 5,1 milj. latu (7.3 milj. eiro)
citām aktivitātēm.

248.

Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu Saprašanās memorandā starp Eiropas
Kopienu un Latvijas Republiku noteiktā maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķa
izpildei 2007.–2013. gada plānošanas perioda ES fondu projektu ietvaros, FM
2009.gada 3.ceturksnī ir veikusi pasākumus, lai paredzētu papildu finansējumu
projektiem 2009.gada budžetā, kas bija iespējams esošā budžeta deficīta limita ietvaros.

249.

2009.gada septembrī Finanšu ministrs oficiāli vērsās pie EK un Starptautiskā valūtas
fonda (SVF), lai noskaidrotu starptautisko aizdevēju nostāju par gadskārtējā valsts
budžeta likumā noteiktās apropriācijas palielināšanu apmērā līdz 84 milj. latu (119.5
milj. eiro), lai, galvenokārt, finansētu maksājumus uzņēmējdarbības atbalsta projektiem
un citiem 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektiem. Papildus notika
sarunas par pieļaujamajiem izņēmumiem valsts budžeta deficīta mērķu noteikšanā
attiecībā uz finansējumu ārvalstu finanšu palīdzības projektiem. ES ekonomikas un
monetāro lietu komisārs Hoakins Almunja un SVF pārstāvji pauda atbalstu iepriekš
minētajai rīcībai esošā budžeta deficīta limita ietvaros.

250.

2009.gada oktobrī valdība atbalstīja finansējuma ES fondu projektiem palielināšanu vēl
par 84 milj. latu (119.5 milj. eiro), kas ļāva pilnībā sasniegt Saprašanas memorandā
2009.gadam noteiktos mērķus maksājumiem finansējuma saņēmējiem. Informācija par
minēto mērķu sasniegšanu DP ietvaros sniegta sadaļā „Informācija par finanšu
progresu”.

16

17

Arī jau apstiprinātajos ES fondu projektos, par kuru īstenošanu jau ir noslēgta vienošanās, plānots valsts
budžeta līdzfinansējuma daļu izņemt, vai maksimāli samazināt, palielinot ES fondu intensitāti. Tas nozīmē,
ka mainīsies uz 2009.gada 30.septembri fiksētie dati par valsts budžeta uzņemtajām saistībām. Līdz ar to
turpmāk aizdevumu būs iespējams izmantot tikai caur izsniegtajiem aizdevumiem finansējuma
saņēmējiem.
Kopumā apropriācija palielināta par 74,5 milj. eiro, tai skaitā no papildu EK avansiem un pārējiem valsts
budžeta līdzekļiem
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251.

Papildus finansējums tika novirzīts ES fondu projektiem izglītības nozarē (13.5%), tai
skaitā 2% - skolu informatizācijai, stacionārās veselības aprūpes nozares projektiem
(2.2%), satiksmes jomā (16.7%), ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai apdzīvotās
vietās kopumā 12%, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšanai (8.7%), savukārt uzņēmējdarbības atbalstam (46.9%).

252.

Ņemot vērā, ka ES fondu finansēšanas iespējas no valsts budžeta pamatā atkarīgas no
tā, cik operatīvi finansējums nonāks atpakaļ valsts budžeta ieņēmumos kā EK
līdzfinansējuma atmaksa, vadošā iestāde ir veikusi šādus galvenos pasākumus, lai
nodrošinātu pēc iespējas efektīvu ES fondu projektu finansēšanu ierobežoto valsts
budžeta iespēju kontekstā:
-

-

-

-

-

253.

Skaidri noteikti un valdībā apstiprināti finanšu apguves mērķi katrai atbildīgajai
iestādei, izstrādāti mērķu izpildes rīcības plāni katrai aktivitātei katram mēnesim
2009.gadā, kuru izpildei tika regulāri sekots līdzi.
Lai veicinātu tādu projektu īstenošanu, kas nerada slogu uz valsts budžetu, tika
veiktas izmaiņas ES fondu projektu finansēšanas noteikumos, kas paredz, ka
iestādes var slēgt līgumus par projektu īstenošanu, negaidot finansējuma
piešķiršanu no valsts budžeta, ja finansējuma saņēmējam ir apgrozāmie līdzekļi
projekta īstenošanai un tas piekrīt atmaksu par veiktajiem izdevumiem gaidīt līdz
brīdim, kamēr šie izdevumi būs deklarēti EK un saņemta atmaksa no EK.
Informācija, kas saņemta no sadarbības iestādēm liecina, ka šo iespēju gatavi
izmantot salīdzinoši daudz finansējuma saņēmēju, piemēram, uzņēmējdarbības,
energoefektivitātes, satiksmes, vides jomā. Pēc vadošās iestādes aprēķiniem
aptuveni 20% no kopējiem valsts budžeta izdevumiem turpmāk varētu būt
iespējams nodrošināt šādā gadskārtējam valsts budžetam neitrālā veidā.
Gan likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, gan likumā „Par valsts budžetu
2010.gadam” ir iestrādāta norma, ka, ja budžeta ieņēmumu plāns no ārvalstu
finanšu palīdzības tiek pārsniegts, tad visi virsplāna ieņēmumi tiek novirzīti
pārējo projektu īstenošanai. Tādējādi atbildīgās iestādes tiek stimulētas maksimāli
ātri veikt deklarējamus izdevumus. Tomēr šī iespēja visticamāk praktiski netiks
izmantota, jo virsplāna ieņēmumi parasti rodas vai ir zināmi gada beigās, kad
vairs nevar spēt apgūt papildus budžeta finansējumu. Svarīgi rast papildus
apropriāciju maksimāli tuvāk gada sākumam, par ko kopš 2009.gada vidus LV
veic sarunas ar starptautiskiem aizdevējiem.
Palielināti Valsts kases aizdevumu limiti ES fondu projektu finansēšanai
(2009.gadā un 2010.gadā pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums noteikts
71,1 milj. eiro apmērā ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu īstenošanai, kas ir par 28,4 milj. eiro vairāk nekā 2008.gadā).
Rasti laika ietaupījumi gandrīz katrā finansējuma aprites posmā, veicot attiecīgus
grozījumus normatīvajos aktos, par ko sniegts apraksts sadaļā „ES fondu
ieviešanas vienkāršošana”.

Resursu pietiekamības jautājums paliek aktuāls arī 2010.gadā, līdz ar to arī 2010.gadā
FM veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu maksimāli optimālu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem, tai skaitā pārstrukturējot esošo finansējumu pa
nozarēm, stingri uzraugot ikmēneša budžeta izdevumu plāna izpildi, kā arī turpinot
sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem par iespēju palielināt ar ES fondu finansēšanu
saistītos izdevumus 2010.gada budžetā. Nav pieļaujama situācijas atkārtošanās, kad
papildu budžeta līdzekļi tika piešķirti gada beigās, kas apgrūtināja to izlietojumu.
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2.3.4. ES fondu ieviešanas vienkāršošana
254.

Turpinot 2008.gadā uzsāktos ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanas un
optimizēšanas pasākumus, 2009.gadā FM norisinājās darbs pie ES fondu ieviešanas
sistēmas vienkāršošanas gan tiesiskā regulējuma, gan administrēšanās līmenī, īpašu
uzmanību vēršot uz finanšu sloga mazināšanu finansējuma saņēmējam, kā arī uz
izmaksu vienkāršošanu.

255.

Papildus, lai nodrošinātu vienotu pieeju un pēctecību ES fondu vienkāršošanas
pasākumiem, 2009.gada 11. augustā MK tika apstiprināts ziņojums „Priekšlikumi ES
fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanai”, saskaņā ar kuru FM veica un 2010.gadā
turpinās veikt pasākumus ES fondu ieviešanas sistēmas uzlabošanai. ES fondu
ieviešanas sistēma tiek vienkāršota saskaņā ar šādiem rīcības virzieniem:
-

ES fondu administrācijā iesaistīto institūciju efektivitātes kāpināšana;

-

Uz klientu orientētas ES fondu administrēšanas nodrošināšana;

-

Administratīvā un finanšu sloga samazināšana ES fondu finansējuma saņēmējam.

256.

Iepriekšminēto rīcības virzienu ietvaros un saskaņā ar MK apstiprināto plānu
„Priekšlikumi ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanai” 2009.gadā veikti zemāk
minētie pasākumi ES fondu ieviešanas sistēmas uzlabošanai.

257.

Paātrināta ES fondu maksājumu plūsmu un finansējuma atgriešana valsts
budžetā. Grozījumi MK 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā
paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu
īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas
kārtība”, paredzot:
-

-

-

258.

iespēju izmaksāt avansus komercdarbības atbalsta projektiem;
maksājumu aprite projektā ir nodalīta no projekta ieviešanas uzraudzības procesa,
proti – projekta progresa pārskata par tādu pašu periodu kā maksājuma
pieprasījumā apstiprināšana vairs nav priekšnosacījums maksājuma veikšanai ES
fondu projekta ietvaros;
ievērojami saīsinātus maksājuma pieprasījumu izskatīšanas termiņus, proti – no
40 darbdienām uz 20 darbdienām atbildīgajā vai sadarbības iestādē un no 15
darbdienām uz piecām darbdienām maksājumu iestādē. Papildus ir noteikts
termiņš, kādā jāizskata iesniegtie precizējumi vai papildu informācija, proti –
piecas darbdienas atbildīgajai vai sadarbības iestādei un trīs darbdienas
maksājumu iestādei;
iespēju slēgt līgumu arī tad, ja atbildīgajai/ sadarbības iestādei nav finanšu resursu
saistību izpildei, taču ES fondu finansējuma saņēmējs var īstenot projektu, tai
skaita valsts atbalsta projektu, par saviem līdzekļiem.

Optimizēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārskata iesniegšanas procedūra.
MK 2009.gada 25.augustā apstiprināti noteikumi Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un
pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības
nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”, kas stājas spēkā 2009.gada
1.septembrī, paredzot atvieglojumu PVN pārskata iesniegšanas procedūrā, proti, ES
fonda finansējuma saņēmējam, kas nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā ar PVN
apliekamo personu reģistrā, vairs nav jāiesniedz PVN pārskats sadarbības iestādē vai
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atbildīgajā iestādē. Tādējādi tika samazināts lieks birokrātisks slogs no finansējuma
saņēmējiem, kas nav PVN maksātāji.
259.

Optimizēta UK organizēšanas kārtība. Jaunā redakcijā 06.10.2009. pieņemti MK
noteikumi Nr. 1155 „Uzraudzības komitejas nolikums” (spēkā ar 15.10.2009.), kuri
nosaka UK dokumentu elektronisko apriti un optimizē kārtību, kādā UK dalībnieki var
iesniegt papildu jautājumus iekļaušanai UK darba kārtībā. Tāpat precizētas tās
institūcijas, kas darbojas UK sastāvā kā komitejas locekļi ar balsstiesībām un
padomdevēja tiesībām, kā arī precizēta kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestā tiek
sniegta informācija par UK locekļiem ar balsstiesībām, ņemot vērā likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 22 daļā noteikto.

260.

Uzlabota ES fondu uzraudzības un izvērtēšanas sistēma:
-

261.

2009.gada 27.oktobrī jaunā redakcijā tika apstiprināti MK noteikumi Nr.1238
„Eiropas Savienības fondu ieviešanas un uzraudzības kārtība”, nodrošinot:
optimizētu iesniedzamo uzraudzības ziņojumu saturu un struktūru, padarot to
analītisku un izvairoties no VIS pieejamās informācijas dublēšanas;
samazinātu ziņojumu iesniegšanas biežumu (no ceturkšņa uz pusgadu);
noteiktu projekta progresa pārskatu standartveidlapu;
vienkāršotu kārtību attiecībā uz ziņojumu iesniegšanu, izskatīšanu, saskaņošanu
un publiskošanu internetā;
uzlabotu atskaitīšanos par horizontālo prioritāšu ieviešanu;
precizētu ES fondu īstenošanas izvērtēšanas kārtību attiecībā uz rekomendāciju
ieviešanu.

Veicināta informācijas par ES fondiem pieejamība esošajiem un potenciālajiem
finansējuma saņēmējiem
-

-

izveidota e-pasta adrese uzlabofondus@fm.gov.lv priekšlikumiem un
jautājumiem par ES fondu ieviešanas sistēmu;
ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv ievietots centralizēts ES fondu apguves
kalendārs, kurā norādīti projektu konkursu izsludināšanas, projektu
apstiprināšanas un projektu īstenošanas termiņi;
ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv izveidots ES fondu aktivitāšu meklētājs.

262.

Ieviesti kopsummu maksājumi un vienības izmaksas ES fondu projektos. Lai
veicinātu ESF un ERAF ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu apguvi un vienkāršotu
faktisko izmaksu administrēšanu, izstrādāta kopsummas maksājumu (lump sums) un
vienības izmaksu (unit costs) metodika ERAF un ESF projektiem.

263.

2009.gadā pabeigta ES fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas pašreizējās
situācijas izvērtēšana (pētījums), lai optimizētu kontroles 2007.-2013.g. plānošanas
periodā. Pētījuma mērķis ir harmonizēt auditoriem iesniedzamo dokumentu klāstu,
detalizācijas pakāpi, noformējumu; noteikt pieļaujamo kļūdas līmeni (apjomu), zem
kura neatbilstība un kļūdas novēršanas procedūra vairs nav efektīva, jo izdevumi
pārsniedz ieņēmumus.

264.

Minētā pētījuma rezultātā izteiktas šādas galvenās rekomendācijas:
-

līmenis, zem kura nav lietderīga maksājuma pieprasījuma pārbaude:

-

88 eiro struktūrfondiem;

-

209 eiro Kohēzijas fondam
65

Gadaziņojums_1DP_VI_lv_11.06.2010.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2009.gads

-

atteikties no attaisnojošo dokumentu iesniegšanas ar maksājumu pieprasījumiem
zem 21 eiro vai 7 eiro;

-

noteikt 121 eiro robežu, zem kuras iestādes vadītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu
neatgūt neatbilstošos izdevumus (pamatojums – kontroles izmaksas pārsniedz
ieguvumu no kontroles).

Papildus informācija par minēto pētījumu ir iekļauta sadaļā „Informācija par izvērtēšanas
pasākumiem”.
265.

2010.gadā tiek izzinātas iespējas izstrādāt priekšlikumus pieļaujamam kļūdas līmenim
arī publiskajā finanšu vadības sistēmā, kā arī veikt attiecīgos grozījumus normatīvajos
aktos, lai nostiprinātu priekšlikumu ieviešanu praksē .

266.

Lai novērtētu paveikto vienkāršošanas pasākumu ietekmi no finansējuma saņēmēju
viedokļa, identificētu potenciāli uzlabojamās ES fondu vadībā iesaistīto institūciju
jomas, kā arī saņemtu priekšlikumus ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darbības
uzlabošanai, 2009.gada novembrī un decembrī tika veikts ES fondu finansējuma
saņēmēju apmierinātības izvērtējums, veicot aptauju starp ES fondu finansējuma
saņēmējiem. Aptaujas rezultātā tika noskaidrota finansējuma saņēmēju apmierinātība ar
ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbību tādās projekta cikla stadijās kā projektu
atlase, līguma slēgšana un projekta īstenošana. Aptaujas galvenais secinājums ir, ka
finansējuma saņēmēji kopumā ir apmierināti ar dažādām projekta cikla stadijām. FM ir
apkopojusi aptaujā izteiktos finansējuma saņēmēju viedokļus un ieteikumus un plāno
tos ieviest 2010.gadā, kura beigās tiks veikts atkārtots izvērtējums, lai noskaidrotu, vai
no finansējuma saņēmēju perspektīvas ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju
darbs ir uzlabojies un turpinātu vienkāršot ES fondu administrēšanas sistēmu saskaņā ar
finansējuma saņēmēju reakciju.

267.

Papildus, lai novērtētu Latvijas sasniegto Eiropas Savienības fondu administrēšanas
sistēmas vienkāršošanas jomā un identificētu iespējamos uzlabojumus tajā, tika veikta
aptauja par ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbības rādītajiem starp jaunajām
ES dalībvalstīm. Aptaujas rezultātā tika salīdzināti tādi ES fondu vadības un kontroles
sistēmas rādītāji Latvijā un citās jaunajās ES dalībvalstīs kā projektu vērtēšanai
atvēlētais laiks, izdevumu deklarācijas iesniegšanas un izskatīšanas ilgums, projektu
uzraudzības ziņojumu iesniegšana. Tika analizēts arī cik dalībvalstīs ir uzsākta vai jau
ieviesta netiešo izmaksu nemainīgās likmes (flat-rate), kopsummu maksājumu (lump
sums) un vienības izmaksu (unit costs) izmantošana.

268.

Kopumā aptaujas rezultāti parāda, ka Latvijas ES fondu vadības un kontroles sistēmas
rādītāji atbilst vidējam līmenim starp jaunajām ES dalībvalstīm un nevienā no
aplūkotajiem rādītājiem Latvijas rezultāti būtiski neatpaliek no rādītājiem citās jaunajās
dalībvalstīs. Tieši pretēji, Latvijā, līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā ļoti ātri tiek izskatīti
maksājumu pieprasījumi (ātrāk tie tiek izskatīti tikai Bulgārijā). Tāpat Latvijai ir labi
rezultāti attiecībā uz starpposma izdevumu deklarācijas izskatīšanas ātrumu. Latvijā tās
ir 18 darba dienas, savukārt, piemēram, Slovēnijā izdevumu deklarācija tiek skatīta līdz
pat 30 dienām. Jāuzsver, ka liela daļa no termiņiem, kas saistīti ar projektu ieviešanu
un, īpaši, maksājumu administrēšanas un izdevumu deklarēšanas ātrumu tikuši
ievērojami saīsināti ES fondu sistēmas vienkāršošanas pasākumu ietvaros. Jāsecina, ka
tas, ka Latvija ir viena no līderēm ES finansējuma apguves ziņā lielā mērā skaidrojams
tieši ar sistēmas ātrdarbību un veiktajiem vienkāršošanas pasākumiem, pie kuriem darbs
tiks turpināts arī 2010.gadā.
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269.

2010.gadā ir paredzēts turpināt atvieglot finansējuma saņēmējam izvirzītās prasības,
vienkāršojot projektu ieviešanu un optimizējot ES fondu administrēšanā iesaistīto
iestāžu darbu, tai skaitā:
-

vienkāršot projektu grozījumu veikšanas kārtību;

-

nodrošināt iespēju piemērot netiešo izmaksu nemainīgo likmi ESF projektos;

-

pilnveidot iepirkumu pirmspārbaudes procesu;

-

uzlabot kārtību, kādā ziņo par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un
pieņem lēmumu par līdzekļu atgūšanu;

-

pilnveidot kārtību projektu pārbaudei projekta īstenošanas vietā;

-

vienkāršot un paātrināt izdevumu deklarāciju sagatavošanas kārtību;

-

vienādot praksi attiecībā uz izdevumu pamatojošo dokumentu pārbaudi un līgumu
slēgšanu par projekta īstenošanu;

-

plašākas eiro izmantošanas iespējas maksājumos;

-

pieļaujamās kļūdas līmeņa noteikšana arī publiskajā finanšu vadības sistēmā;

-

turpināt klientu apmierinātības izvērtējumu.

2.3.5. Administratīvo izmaksu attiecināmība ESF projektos
270.

Attiecībā uz administratīvo izmaksu attiecināmību ESF projektos 2007. - 2013.gada
plānošanas periodā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas var izmantot netiešo izmaksu
nemainīgās likmes piemērošanas iespēju atbilstoši Regulas Nr. 1081/2006 11.panta
3.punkta b) apakšpunktā noteiktajam. 2009.gadā SIA „Ernst & Young Baltic” izstrādāja
metodiku par netiešo izmaksu nemainīgās likmes (flat-rate) noteikšanu projekta
administratīvajiem izdevumiem (turpmāk – metodika). Metodika tika iesniegta
saskaņošanai Eiropas Komisijā 2009.gada 30.aprīlī.

271.

Galvenie netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumi:
-

Netiešo izmaksu nemainīgo likmi tiek plānots piemērot darbībām, kuras tiek
veiktas saskaņā ar publisko iepirkumu, ja tā rezultātā ārpakalpojums neaptver
vairākas izmaksu pozīcijas (par šo vēl notiek sarunas ar EK un šādas darbības
varēs veikt tikai pēc EK saskaņojuma saņemšanas).

-

Līdz netiešo izmaksu nemainīgās likmes saskaņošanai ar Eiropas Komisiju un tās
apstiprināšanai Ministru kabinetā netiešās izmaksas netiek deklarētas.

-

Netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no līguma vai vienošanās noslēgšanas
dienas vai dienas, kad netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošana tiek
noteikta aktivitātes īstenošanas kārtībā.

-

Pēc netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas netiešās izmaksas
plānos saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

-

Netiešo izmaksu nemainīgo likmi neaprēķina un neplāno no projekta tiešajām
attiecināmajām izmaksām, kas radušās ārpakalpojuma rezultātā (tai skaitā tādu
projekta aktivitāšu rezultātā, kuras īsteno fiziska vai juridiska persona, kas nav
finansējuma saņēmējs vai finansējuma saņēmēja partneris), ja ārpakalpojums
aptver vairākas Eiropas Savienības fonda projekta izmaksu pozīcijas vai
apakšpozīcijas.
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272.

Pēc netiešo izmaksu nemainīgās likmes metodikas saskaņošanas ar Eiropas Komisiju,
tiks pārskatīti tiesību akti, tai skaitā, vadlīnijas un procedūras, lai iekļautu izmaiņas, kas
saistītas ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes ieviešanu un piemērošanu.

273.

Netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs un piemērošanas nosacījumi tiks iekļauti
MK 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas
dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu" (turpmāk - MK noteikumi Nr.419)
grozījumos. Vadošā iestāde nodrošinās, ka pēc nemainīgās likmes apstiprināšanas un
iekļaušanas MK noteikumos Nr.419 nav pieļaujami noteiktās netiešo izmaksu
nemainīgās likmes grozījumi. Tāpat vadošā iestāde izstrādās metodiku ar netiešo
izmaksu nemainīgās likmes detalizētiem piemērošanas jautājumiem.

274.

Par katras aktivitātes/apakšaktivitātes ieviešanu atbildīgā iestāde izstrādā Ministru
kabineta noteikumus, kas nosaka izdevumu atbilstības nosacījumus attiecīgās
aktivitātes/ apakšaktivitātes ietvaros. Ministru kabineta noteikumos nosaka, kādas
izmaksu kategorijas plāno projektu ietvaros (tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas
izmaksas, netiešās izmaksas, neparedzētos izdevumus u.c.), kādas izmaksas ietilpst
iepriekšminētajās izmaksu kategorijās, kā arī šādu izmaksu maksimālo apmēru. Ja
aktivitātes/apakšaktivitātes ietvaros tiek plānota netiešo izmaksu nemainīgā likme,
netiešo izmaksu kategorijas un nemainīgās likmes apmēru nosaka, pamatojoties uz
iepriekš minētajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.419.

2.3.6. Galvenie identificētie ES fondu ieviešanas riski un problēmas, un to
novēršanai veiktie pasākumi
275.

Risku pārvaldība notiek centralizēti un to veic atsevišķs FM departaments, proti, ES
fondu administrēšanas sistēmā identificētie riski ir iekļauti kopējā FM risku pārvaldības
sistēmā. Vadošā iestāde ir iesaistīta šīs risku pārvaldības sistēmas ieviešanā. Papildus
saistībā ar nozīmīgākajiem aspektiem DP ieviešanā, vadošā iestāde identificēja arī citus
iespējamos problēmjautājumus/riskus, kuru mazināšanai veiktā rīcība bijusi vērsta arī uz
ES fondu administrēšanas sistēmas vienkāršošanu.

276.

Turpinot 2008.gadā uzsāktos ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanas un
optimizēšanas pasākumus, 2009.gadā FM norisinājās darbs pie ES fondu ieviešanas
sistēmas vienkāršošanas gan tiesiskā regulējuma, gan administrēšanās līmenī, īpašu
uzmanību vēršot uz finanšu sloga mazināšanu finansējuma saņēmējam, kā arī uz izmaksu
vienkāršošanu.

277.

Papildus, lai nodrošinātu vienotu pieeju un pēctecību ES fondu vienkāršošanas
pasākumiem, 2009.gada 11. augustā MK tika apstiprināts ziņojums „Priekšlikumi ES
fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanai”, saskaņā ar kuru FM veica un 2010.gadā
turpinās veikt pasākumus ES fondu ieviešanas sistēmas uzlabošanai. ES fondu ieviešanas
sistēma tiek vienkāršota saskaņā ar šādiem rīcības virzieniem:

278.

-

ES fondu administrācijā iesaistīto institūciju efektivitātes kāpināšana;

-

Uz klientu orientētas ES fondu administrēšanas nodrošināšana;

-

Administratīvā un finanšu sloga samazināšana ES fondu finansējuma saņēmējam.

Iepriekšminēto rīcības virzienu ietvaros un saskaņā ar MK apstiprināto plānu
„Priekšlikumi ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanai” 2009.gadā veikti zemāk
minētie pasākumi ES fondu ieviešanas sistēmas uzlabošanai.
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279.

Zemāk aprakstīti būtiskākie ES fondu ieviešanā identificētie riski un to seku mazināšanai
veiktie pasākumi.

280.

Politisko un valsts budžeta prioritāšu maiņa. Lai padarītu ES līdzfinansētu projektu
realizāciju pieejamāku, ir veikti grozījumi MK noteikumos Nr.418 ,,Kārtība, kādā
paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu
īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas
kārtība’’ (MK noteikumi 418) un noteikumos Nr.419 ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas
dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu’’ (MK noteikumi nr.419), paredzot
iespēju slēgt līgumu arī tad, ja atbildīgajai/ sadarbības iestādei nav finanšu resursu
saistību izpildei, taču ES fondu finansējuma saņēmējs var īstenot projektu par saviem vai
citiem finanšu līdzekļiem. Detalizētā informācija par resursu piesaisti ES fondu projektu
īstenošanai 2009.gadā sniegta sadaļā „Resursu piesaiste ES fondu ieviešanai”.

281.

Palēnināta finansējuma aprite. Lai paātrinātu finansējuma apriti 2009.gada 14.jūlijā
tika grozīti MK noteikumi Nr.418, paredzot par 22% ir saīsinātu starpposmu izdevuma
deklarāciju izskatīšanas termiņu Sertifikācijas iestādē (no līdzšinējām 23 darbdienām uz
18 darbdienām). Turklāt, ja līdzšinēji izdevumu deklarācijas Sertifikācijas iestādē par
katru darbības programmu tika iesniegtas vienreiz ceturksnī, iepriekšminētie grozījumi
paredz tās iesniegt vienu reizi mēnesī, tādējādi gan paātrinot finansējuma apriti, gan
nodrošinot izlietotā finansējuma ES daļas ātrāku atgūšanu.
Bez tam, lai samazinātu administratīvo un finanšu slogu ir veikti grozījumi MK
noteikumos Nr.419, tādējādi nodrošinot paātrinātu ES fondu maksājumu plūsmu, kā arī
finansējuma atgriešanu valsts budžetā, to starp tika paredzēta:
iespēja izmaksāt avansus komercdarbības atbalsta projektiem;
maksājumu aprite projektā ir nodalīta no projekta ieviešanas uzraudzības procesa,
proti – projekta progresa pārskata par tādu pašu periodu kā maksājuma
pieprasījumā apstiprināšana vairs nav priekšnosacījums maksājuma veikšanai ES
fondu projekta ietvaros;
ievērojami saīsinātus maksājuma pieprasījumu izskatīšanas termiņus, proti – no 40
darbdienām uz 20 darbdienām atbildīgajā vai sadarbības iestādē un no 15
darbdienām uz piecām darbdienām maksājumu iestādē. Papildus ir noteikts termiņš,
kādā jāizskata iesniegtie precizējumi vai papildu informācija, proti – piecas
darbdienas atbildīgajai vai sadarbības iestādei un trīs darbdienas maksājumu
iestādei.

282.

283.

Līdz ar 2009.gada 6.oktobra MK noteikumiem Nr. 1155 „Uzraudzības komitejas
nolikums” nodrošināta ātrāka informācijas aprite starp ES fondu vadībā iesaistītajām
institūcijām, kā arī nevalstiskajiem partneriem, kas veicinās ātrāku ES fondu projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas procesu, un līdz ar to ES fondu projektu
iesniegumu konkursu izsludināšanu.

284.

Ar FM 2009.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.392 izveidotā darba grupa par kopsummu
maksājumiem (lump sum) un vienas vienības izmaksām (unit cost) ietvaros ir izstrādājusi
metodiku par kopsummas maksājumu un vienas vienības izmaksu piemērošanu, kas
2009.gada 2.oktobrī apstiprināta un iesniegta arī informācijai MK. Darba grupā piedalās
ES fondu vadošās iestādes, revīzijas iestādes, maksājumu iestādes, atbildīgo un
sadarbības iestāžu pārstāvji. Ar šo pasākumu tiek veicināta ESF un ERAF ietvaros
piešķirto finanšu līdzekļu apguve un vienkāršota faktisko izmaksu administrēšana.

285.

MK 2009.gada 25.augustā apstiprināti noteikumi Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un
pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības
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struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības
nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”, kas paredz atvieglojumu
pievienotā vērtības nodokļa pārskata iesniegšanas procedūrā, proti, ES fonda
finansējuma saņēmējam, kas nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā ar pievienotās
vērtības nodokļa apliekamo personu reģistrā, vairs nav jāiesniedz pievienotās vērtības
nodokļa pārskats sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē. Tādējādi tika samazināts lieks
birokrātisks slogs no finansējuma saņēmējiem, kas nav PVN maksātāji.
286.

ES fondu sistēmas neefektivitāte attiecībā pret orientāciju uz klientu. Šī riska
mazināšanai vadošā iestāde, veicinājusi informācijas par ES fondiem pieejamību un
nodrošinājusi atgriezenisko saiti ar esošajiem un potenciālajiem finansējuma saņēmējiem,
ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv ievietojot centralizētu ES fondu apguves kalendāru
un
ES
fondu
aktivitāšu
meklētāju.
Tāpat
izveidota
e-pasta
adrese
uzlabofondus@fm.gov.lv, uz kuru esošie un potenciālie finansējuma saņēmēji var sūtīt
savus jautājumus un priekšlikumus ES fondu apguves pilnveidošanai.

287.

Bez tam 2009.gada novembrī un decembrī veikts centralizētais ES fondu (ERAF, KF,
ESF) finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums pēc kura rezultātiem identificētas
jomas, kurās nepieciešami papildu uzlabojumi. Aptaujas rezultātā tika noskaidrota
finansējuma saņēmēju apmierinātība ar ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbību
tādās projekta cikla stadijās kā projektu atlase, līguma slēgšana un projekta īstenošana.
Aptaujas galvenais secinājums ir, ka finansējuma saņēmēji kopumā ir apmierināti ar
dažādām projekta cikla stadijām. FM ir apkopojusi aptaujā izteiktos finansējuma
saņēmēju viedokļus un ieteikumus un plāno tos ieviest 2010.gadā, kura beigās tiks veikts
atkārtots izvērtējums, lai noskaidrotu, vai no finansējuma saņēmēju perspektīvas ES
fondu administrēšanā iesaistīto institūciju darbs ir uzlabojies un turpinātu vienkāršot ES
fondu administrēšanas sistēmu saskaņā ar finansējuma saņēmēju reakciju.

288.

Iepriekšminēto pētījumu plānots veikt arī 2010. un 2011.gadā, lai novērtētu vai veiktie
pasākumi ES fondu apguves pilnveidošanai ir saskaņā ar finansējuma saņēmēju viedokli.

289.

Projekta ieviešana neatbilstoši tā nosacījumiem. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi
konstatēts, ka bieži vien iemesls projekta ieviešanai neatbilstoši tā nosacījumiem ir
ilgstošais un sarežģītais projekta grozījumu veikšanas process, tādēļ izstrādāti grozījumi
MK noteikumos Nr.419: saīsināts līgumu slēgšanai un projekta grozījumu saskaņošanai
atvēlēto laiku no 30 uz 15 darba dienām, ja lēmumā par projekta apstiprināšanu nav
nosacījumu un 15 darba dienas pēc nosacījumu izpildes, ja pieņemts lēmums ar
nosacījumu; vienkāršota grozījumu veikšanu projektā pēc lēmuma pieņemšanas par
projekta apstiprināšanu (grozījumu izvērtēšanas laiks samazināts no 25 uz 20 darba
dienām), bet pirms līguma noslēgšanas (pēc finansējuma saņēmēja vai atbildīgās iestādes
vai sadarbības iestādes iniciatīvas var grozīt jebkuras projekta sadaļas, ja tam piekrīt visas
puses).

290.

Lai uzlabotu procedūru pārbaudes veikšanai ES fondu projektu īstenošanas vietās
2010.gada 16.februāri no jauna izdoti MK noteikumi Nr. 140 ,,Kārtība, kādā vadošā
iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas
vietā’’. No jauna izdotie noteikumi atvieglos administratīvo darbu projekta riska
izvērtēšanas veikšanā, projekta pārbaužu veikšanā, kā arī vienkāršot atskaitīšanās kārtību
par veikto pārbaužu ES fondu projektu īstenošanas vietās rezultātiem, tādejādi
optimizējot darba praksi pārbaužu veikšanai projektu īstenošanas vietās.
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291.

Vadošā iestāde ir veikusi augstākminētos pasākumus, lai preventīvi risinātu šos
problēmjautājumus, līdz ar to šie problēmjautājumi nerada būtisku ietekmi uz ES fondu
projektu īstenošanu, jo tie tiek attiecīgi uzraudzīti un veikti attiecīgi pasākumi, lai tos
risinātu.

292.

Neefektīva organizatoriskā struktūra, neatbilstošs funkciju un pienākumu
sadalījums, funkciju nenošķiršana, funkciju dublēšanās. Jaunā redakcijā 2009.gada
27.oktobrī pieņemti MK noteiktumi Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas un
uzraudzības kārtība”, kas paredz: optimizēt iesniedzamo uzraudzības ziņojumu saturu un
struktūru, padarot to mērķtiecīgāku un izvairoties no ES fondu vadības informācijas
sistēmā (VIS) pieejamās informācijas dublēšanas; samazināt ziņojumu iesniegšanas
biežumu (no ceturkšņa uz pusgadu); noteikt projekta progresa pārskatu standartveidlapu;
vienkāršot kārtību attiecībā uz ziņojumu iesniegšanu, izskatīšanu, saskaņošanu un
publiskošanu internetā; uzlabot atskaitīšanos par horizontālo prioritāšu ieviešanu; precizēt
ES fondu īstenošanas izvērtēšanas kārtību attiecībā uz rekomendāciju ieviešanu.

293.

2009.gada 15.oktobrī veikts pētījums ,,Eiropas Savienības fondu finanšu vadības un
kontroles sistēmas efektivitātes izvērtēšana, nosakot pieļaujamo kļūdas līmeni (apjomu),
zem kura neatbilstību un kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli efektīva’’, kura
ietvaros veikta ES fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas pašreizējās situācijas
izvērtēšana, lai optimizētu kontroles 2007.-2013.g. plānošanas periodā. Pētījuma mērķis
ir harmonizēt auditoriem iesniedzamo dokumentu klāstu, detalizācijas pakāpi,
noformējumu; noteikt pieļaujamo kļūdas līmeni (apjomu), zem kura neatbilstība un
kļūdas novēršanas procedūra vairs nav efektīva, jo izdevumi pārsniedz ieņēmumus.

294.

Minētā pētījuma rezultātā izteiktas šādas galvenās rekomendācijas:
-

līmenis, zem kura nav lietderīga maksājuma pieprasījuma pārbaude:
88 eiro struktūrfondiem;
209 eiro Kohēzijas fondam

-

atteikties no attaisnojošo dokumentu iesniegšanas ar maksājumu pieprasījumiem
zem 21 LVL vai 7 eiro;

-

noteikt 121 eiro robežu, zem kuras iestādes vadītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu
neatgūt neatbilstošos izdevumus (pamatojums – kontroles izmaksas pārsniedz
ieguvumu no kontroles).

Papildu informācija par minēto pētījumu ir sadaļā „Informācija par izvērtēšanas
pasākumiem”.
295.

2010.gadā tiek izzinātas iespējas izstrādāt priekšlikumus pieļaujamam kļūdas līmenim arī
publiskajā finanšu vadības sistēmā, kā arī veikt attiecīgos grozījumus normatīvajos aktos,
lai nostiprinātu priekšlikumu ieviešanu praksē .

296.

Horizontālo prioritāšu neizpilde. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par 2007.-2013.gada
plānošanas perioda ES fondu horizontālo politiku uzraudzības sistēmas darbību, kā arī
novērstu potenciālos riskus, ka par horizontālo politiku koordināciju atbildīgajām
institūcijām horizontālo politiku ieviešanas uzraudzībā varētu būt atšķirīga pieeja,
tādējādi mazinot horizontālo politiku uzraudzības efektivitāti un tās rezultātus padarot
dažādi interpretējamus, vadošā iestāde 2009.gada 30.decembrī izstrādājusi vadlīnijas
,,Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības
pamatprincipus un uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā’’, kuru
mērķis ir detalizētāk raksturot MK 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr. 1238 „Eiropas
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Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” noteikto HP
uzraudzības sistēmu, t.sk., precizējot atbildīgo un koordinējošo iestāžu veicamās
darbības. Vairāk informācijas ir sadaļā „Horizontālo prioritāšu ieviešana”
297.

Nepamatotas vai neprognozētas projektu izmaksu svārstības. Papildu paredzētajām
darbībām plānošanas posmā (piemērām, projektu iesniegumu atlases kritērijiem, kas dod
priekšroku augstākās ieviešanas gatavības pakāpes projektu iesniegumiem), ieviests arī
visu
ES
fondu
aktivitāšu
kalendārs
ES
fondu
mājas
lapā
http://www.esfondi.lv/page.php?id=939, lai projekta iesniedzējs varētu plānot projekta
ieviešanu un veikt nepieciešamos priekšdarbus. Tāpat vadošā iestāde sniedza ieteikumus
atbildīgo un sadarbības iestāžu rīcībai gadījumos, kad projektu ietvaros rodas līdzekļu
ietaupījums izmaksu samazināšanos dēļ18, kā arī jau plānošanas perioda sākumā tika
veiktas darbības, kas novērstu negatīvas sekas iespējamo izmaksu sadārdzinājuma
gadījumā19.

298.

Neatbilstoši veikto izdevumu rašanās gadījumos, kad tiek pārkāpta iepirkuma
likumdošana. Lai veicinātu vienotu ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju
izpratni par iepirkuma likumdošanas jautājumiem ES fondu projektu īstenošanā,
2009.gada 23.aprīlī un 23.septembrī notika FM organizētie semināri: ,,Sarunu procedūras
piemērošana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu’’ un „Iepirkuma līguma
grozījumi un papildu būvdarbu un pakalpojumu iepirkumi, piemērojot sarunu procedūru,
ES fondu finansētajos projektos, kā arī būtiskākie grozījumi Publisko iepirkumu
likumā’’. Semināru galvenais mērķis bija sniegt skaidrojumu iesaistītajām institūcijām
par Direktīvu publiskā iepirkuma jomā interpretāciju un Publiskā iepirkuma likuma
prasību piemērošanu attiecībā uz papildu darbiem, pakalpojumiem un piegādēm, kas
radušies līgumu īstenošanas laikā.
Nepietiekoši nodrošināta lietu un personāla pēctecība. Nacionālajā likumdošanā ir
noteikti termiņi ar ES fondu administrēšanā un ieviešanā radušos dokumentu glabāšanai
t.sk. visi ar ES fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli, tai skaitā jebkura
ar projektu saistītā korespondence, sludinājumi, nolikumi, darbu un piegāžu veicēju un
pakalpojumu sniedzēju piedāvājumi un piedāvājumu vērtēšanas dokumentācija,
struktūrfonda projekta ietvaros noslēgto līgumu dokumentācija un jebkura ar līgumiem
saistītā korespondence, veiktos darbus, piegādes, maksājumus un sniegtos pakalpojumus
apliecinošā dokumentācija

299.

300.

Savukārt, lai novērtētu Latvijas sasniegto Eiropas Savienības fondu administrēšanas
sistēmas vienkāršošanas jomā un identificētu iespējamos uzlabojumus tajā, tika veikta
aptauja par ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbības rādītajiem starp jaunajām
ES dalībvalstīm. Aptaujas rezultātā tika salīdzināti tādi ES fondu vadības un kontroles
sistēmas rādītāji Latvijā un citās jaunajās ES dalībvalstīs kā projektu vērtēšanai atvēlētais
laiks, izdevumu deklarācijas iesniegšanas un izskatīšanas ilgums, projektu uzraudzības
ziņojumu iesniegšana. Tika analizēts arī cik dalībvalstīs ir uzsākta vai jau ieviesta netiešo
izmaksu nemainīgās likmes (flat-rate), kopsummu maksājumu (lump sums) un vienības
izmaksu (unit costs) izmantošana.

18

Ieteikumi
ir
pieejami
ES
fondu
mājas
lapā:
http://www.esfondi.lv/upload/Ieteikumi,rekomendacijas,skaidrojumi/Grozijumi_SFunKF_projektos.pdf

19

Informācija ir pieejama ES fondu mājas lapā esošajā gadskārtējā ziņojuma par 2004.- 2006. Perioda ES SF
ieviešanu
2007.gadā
papildinājuma
1.sadaļā
http://www.esfondi.lv/upload/00publikacijas/Gadskartejais_ieviesanas_zinojums_2007_kons.pdf
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301.

Kopumā aptaujas rezultāti parāda, ka Latvijas ES fondu vadības un kontroles sistēmas
rādītāji atbilst vidējam līmenim starp jaunajām ES dalībvalstīm un nevienā no
aplūkotajiem rādītājiem Latvijas rezultāti būtiski neatpaliek no rādītājiem citās jaunajās
dalībvalstīs. Tieši pretēji, Latvijā, līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā ļoti ātri tiek izskatīti
maksājumu pieprasījumi (ātrāk tie tiek izskatīti tikai Bulgārijā). Tāpat Latvijai ir labi
rezultāti attiecībā uz starpposma izdevumu deklarācijas izskatīšanas ātrumu. Latvijā tās ir
18 darba dienas, savukārt, piemēram, Slovēnijā izdevumu deklarācija tiek skatīta līdz pat
30 dienām. Jāuzsver, ka liela daļa no termiņiem, kas saistīti ar projektu ieviešanu un,
īpaši, maksājumu administrēšanas un izdevumu deklarēšanas ātrumu tikuši ievērojami
saīsināti ES fondu sistēmas vienkāršošanas pasākumu ietvaros. Jāsecina, ka tas, ka
Latvija ir viena no līderēm ES finansējuma apguves ziņā lielā mērā skaidrojams tieši ar
sistēmas ātrdarbību un veiktajiem vienkāršošanas pasākumiem, pie kuriem darbs tiks
turpināts arī 2010.gadā.

302.

2010.gadā ir paredzēts turpināt atvieglot finansējuma saņēmējam izvirzītās prasības,
vienkāršojot projektu ieviešanu un optimizējot ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu
darbu, tai skaitā:
-

vienkāršot projektu grozījumu veikšanas kārtību;

-

nodrošināt iespēju piemērot netiešo izmaksu nemainīgo likmi ESF projektos;

-

pilnveidot iepirkumu pirmspārbaudes procesu;

-

uzlabot kārtību, kādā ziņo par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un
pieņem lēmumu par līdzekļu atgūšanu;

-

pilnveidot kārtību projektu pārbaudei projekta īstenošanas vietā;

-

vienkāršot un paātrināt izdevumu deklarāciju sagatavošanas kārtību;

-

vienādot praksi attiecībā uz izdevumu pamatojošo dokumentu pārbaudi un līgumu
slēgšanu par projekta īstenošanu;

-

plašākas eiro izmantošanas iespējas maksājumos;

-

pieļaujamās kļūdas līmeņa noteikšana arī publiskajā finanšu vadības sistēmā;

-

turpināt klientu apmierinātības izvērtējumu.

2.4.

Būtiskas izmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā

2.4.1.

Latvijas ekonomikas stabilizācijas programma

303.

FM sadarbībā ar Starptautiskā valūtas fonda (SVF) speciālistiem 2008.gada beigās
izstrādāja Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmu finanšu sistēmas stabilizēšanai
un atdzīvināšanai, tālākas ekonomiskās situācijas pasliktināšanās novēršanai, kā arī
Latvijas saimniecības pārstrukturizēšanai, paaugstinot tās konkurētspēju gan
ekonomikā, gan valsts pārvaldē un publisko pakalpojumu sniegšanā, un tādējādi radot
pamatu būtiskiem valsts maksājumu bilances uzlabojumiem nākotnē. Tas ir ambiciozs
plāns, kas nepieciešams tautsaimniecības atdzīvināšanai un ES naudas apgūšanai. Viens
no aspektiem, ko programma ietver, ir budžeta deficīta apmēra ierobežošana kā 2 % no
IKP, nosakot, ka vienīgais iespējamais iemesls noteiktā budžeta deficīta robežas
pārsniegšanai ir ES fondu projektu apguve virs plānotā apjoma.
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304.

Paredzēta strukturālo reformu iespējami ātra realizēšana, kā arī stingras fiskālās
politikas ievērošana, pirmkārt, virzoties uz valsts pamatbudžeta, neieskaitot ar ES fondu
apguvi saistītos ieņēmumus un izdevumus, sabalansēšanu. Galvenie izmaksu
optimizēšanas un samazināšanas pasākumi ir valsts pārvaldē strādājošo skaita un algu
fonda samazināšana, kā arī bezdarbnieku pabalstu sistēmas pilnveidošana ar mērķi
stimulēt to ātrāku atgriešanos darba tirgū, kā arī citu sociālās aizsardzības jomu politiku
koriģēšana. Tāpat plānota darba tirgus elastības veicināšana un konkurētspējas celšana,
ES finansējuma, kas piešķirts valstij 2007.-2013.gadu periodam, koncentrēšana, lai
palielinātu atbalstu eksportspējīgām nozarēm un infrastruktūras projektiem. Paredzēta
valsts atbalsta sniegšana eksportējošiem uzņēmumiem, kā arī konkurētspējīga eksporta
kredīta apdrošināšanas modeļa izveidošana. Uzņēmumi, kuriem ir grūtības saņemt
kredītu ES struktūrfondu projektu realizēšanai, tiks atbalstīti ar īpaši izveidotu finanšu
instrumentu starpniecību. Plānota administratīvo slogu samazināšana, jo īpaši attiecībā
uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, vienkāršojot nodokļu administrēšanu, nekustamā
īpašuma reģistrēšanu, būvniecības atļauju saņemšanu un maksātnespējas un
likvidēšanas procesus.

305.

Nākamajā sadaļā sniegta informācija par galvenajām strukturālajām reformām
publiskajā sektorā, kurām ir arī ietekme uz ES fondu projektu īstenošanu.

2.4.2. Strukturālās reformas publiskajā sektorā
306.

Ņemot vērā Latvijā esošo ekonomisko situāciju ir būtiski samazinājies praktiski
jebkurai jomai pieejamais finansējums, kas palielina ES fondu finansējuma lomu
infrastruktūras attīstībai, kā arī rada izaicinājumus veiksmīgai strukturālo reformu
īstenošanai, lai samazinot finansējumu, tiktu nodrošināta kvalitatīva pakalpojumu
pieejamība.

307.

Kā prioritārie darbības virzieni īstermiņā un vidējā termiņā strukturālo reformu
kontekstā valsts pārvaldē ir noteikti:
-

-

-

308.

valdības lomas un funkciju izvērtējums (funkciju sadalījuma starp valsti,
pašvaldībām un privāto sektoru pārskatīšana; valsts funkciju apjoma un
lietderības izvērtēšana, optimizācija, deleģēšana);
cilvēkresursu vadība un civildienests, veidojot skaitliski mazu, kompaktu, augsti
profesionālu un politiski neitrālu civildienestu un nodrošinot vienotas atalgojuma
sistēmas ieviešanu, kas balstīta uz kompetenču pieeju.
valsts pārvaldes administratīvo procedūru un iestāžu struktūras vienkāršošana un
optimizācija;
valsts izdevumu pārstrukturēšana.

Strukturālās reformas tiek īstenotas daudzās jomās. Atsevišķos gadījumos, piemēram,
vides, izglītības, veselības jomās, publiskā sektora strukturālas reformas palēnināja ES
fondu apguvi, kas ir saistīts ar nepieciešamību veikt korekcijas ES fondu finansētajos
projektos, piemēram mainot finansējuma saņēmējus (institūciju apvienošanas rezultātā),
kamēr ilgtermiņā minētās reformas viennozīmīgi stimulēs efektīvu ES fondu vadību,
tādējādi veicinot ES fondu apguvi.
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Strukturālās reformas izglītības jomā
309.

Par galveno izglītības sistēmas politikas attīstības mērķi IZM ir izvirzījusi publiskā
finansējuma līdzekļu efektīvāku izmantošanu, lai sekmētu kvalitatīvas un resursefektīvas
visu pakāpju izglītības pieejamību un zinātnes attīstību valsts ilgtspējai un konkurētspējai.
Savukārt, strukturālo reformu pamatā IZM prioritāri izvirzījusi cilvēku (skolēnu,
studējošo, pieaugušo), kuram nepieciešams nodrošināt atbilstošu, kvalitatīvu un pieejamu
izglītību, kopumā uzlabojot cilvēku nodarbinātību un palielinot mūžizglītības nozīmi
iedzīvotāju vidū.

310.

Pēdējos gados vispārējā izglītībā skolēnu skaits sākumskolās pieaug un pamatizglītības
pakāpē skolēnu skaits nākamos piecus gadus būs stabils – aptuveni 180000, savukārt
vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs vērojama skolēnu skaita samazināšanās
un pēc pieciem gadiem tas būs par 35000 mazāks nekā šobrīd. Skolēnu skaita
samazinājuma rezultātā veidojas mazāks telpu piepildījums, bet izmaksas uz vienu
skolēnu palielinās. Lai nodrošinātu efektīvāku finanšu līdzekļu izmantošanu, no
2009.gada 1.septembra pāriets no skolu (skolotāju) finansēšanas principa uz skolēnu
finansēšanas modeli – “nauda seko skolēnam”, optimizēts skolu tīkls un pedagoģisko
likmju skaits atbilstoši skolēnu/ pedagogu proporcijai. Uz 2009.gada 10.septembri ir
reorganizētas 62 vispārējās izglītības iestādes un 8 skolu reorganizēšana ir saskaņošanas
procesā, kā arī slēgta 51 vispārējās izglītības iestāde un vēl 6 plānots slēgts 2010.gadā.

311.

Arī profesionālās izglītības iestāžu reorganizācijas pamatā ir resursu izmantošanas
efektivizācija un izglītības kvalitātes nodrošināšana atbilstoši audzēkņu un
tautsaimniecības vajadzībām un tās ieviešana plānota vairākos posmos. Patlaban uzsākta
1. un 2.posma realizēšana un to ietvaros plānota mazskaitlīgo skolu slēgšana un
pievienošana skolām ar piemērotām telpām un pietiekami attīstītu materiāli tehnisko bāzi,
nodrošinot audzēkņiem iespējas turpināt iegūt izglītību izvēlētajā specialitātē. Ar
2010.gadu plānota 3.posma uzsākšana, kur pēc pašvaldību iniciatīvas, skolas ar
nepietiekamu piepildījumu plānots nodot pašvaldībām un apvienot “zem viena jumta” ar
vispārizglītojošajām skolām, savukārt 4.posmā plānota reģionālo (kompetences) centru
izveide, programmu konsolidācija, specializācija, filiāļu izveide.

312.

Pašvaldībām būs iespēja – pārņemot profesionālās skolas, to telpās izvietot arī citas ar
izglītību saistītās institūcijas – pieaugušo izglītības centrus, vakarskolas u.tml., nodrošināt
interešu izglītību, bezdarbnieku pārkvalifikāciju, tādējādi veicinot izglītības atvērtību utt.
Lielāka nodokļu pārdale pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai veicinās to
atbildību par efektīvu skolu tīklu.

313.

IZM ir veikusi grozījumus normatīvos aktos, kas nosaka vispārējās un profesionālās
izglītības programmu licencēšanas kārtību un reglamentē kārtību, kādā akreditē
vispārējās izglītības programma un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību
dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus, lai
atvieglotu izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas kārtību.

314.

Sniedzot iespēju veidot apvienotās klases atcelti ierobežojumi klašu komplektu
veidošanai – minimālais un maksimālais skolēnu skaits klasē, kā arī atcelti vispārējās
izglītības iestāžu pedagogu amata vienību saraksti, dodot autonomiju izvērtēt un noteikt
nepieciešamā administratīvā u.c. pedagoģiskā personāla amatu skaitu katrā izglītības
iestādē (veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas reglamentē pedagogu darba samaksu).

75
Gadaziņojums_1DP_VI_lv_11.06.2010.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2009.gads

315.

Viena no būtiskākajām pārmaiņām skar prasības pedagogu kvalifikācijai, proti, veicot
grozījumus noteikumos „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai
un profesionālajai kvalifikācijai”) tika paplašinātas iespējas skolotāju darbam, piemēram,
pirmsskolas pedagogam sniedzot iespēju pēc attiecīgas tālākizglītības programmas
apguves mācīt arī 5. un 6.klasē.

316.

Veidojot izglītojamo un darba tirgus prasībām atbilstošu un efektīvu izglītību un
apmācības, uzsākta izglītības attīstības, satura un kvalitātes pārbaudes jautājumu
risināšana, tai skaitā vispārējās un profesionālās izglītības satura pārskatīšana.

317.

Lai paaugstinātu profesionālās izglītības pievilcību, sekmētu valsts un darba devēju
sadarbību profesionālās izglītības un nodarbinātības valsts politikas un stratēģijas izstrādē
un īstenošanā, IZM izstrādājusi un valdība 2009.gada 15.septembrī ir apstiprinājusi
koncepciju „Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru
līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā”. Koncepcijā piedāvātie
risinājumi ļaus nodrošināt Latvijas profesionālās kvalifikācijas līmeņu sistēmas atbilstību
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, profesionālās izglītības programmu piedāvājumu
atbilstību pieaugušo izglītības vajadzībām, kā arī ārpus formālās izglītības iegūto
zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu. Vienlaikus saskaņā ar Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.58 3.§ 5.punktu) „Ziņojums par
izglītības sistēmas strukturālās reformas norisi un plānotajiem pasākumiem tās tālākajai
īstenošanai”, IZM plāno iesniegt MK Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas
programmu, kuras mērķis ir nodrošināt turpmāku profesionālās izglītības sistēmas
strukturālo reformu īstenošanu, optimizējot profesionālās izglītības iestāžu skaitu un
izvietojumu reģionos, tādējādi nodrošinot visa veida resursu efektīvāku izmantošanu, kā
arī paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību. Koncepcija paredz
nostiprināt likumdošanā sociālo partneru un profesionālo organizāciju līdzdalību
izglītības valsts politikas izstrādē un īstenošanā nacionālā, reģionālā un nozaru līmenī, kā
arī valsts institūciju, sociālo partneru un profesionālo organizāciju līdzdalības un
atbildības noteikšanu formālajā un neformālajā izglītībā. Šie risinājumi paaugstinās
profesionālās izglītības pievilcību, tuvinās profesionālās izglītības piedāvājumu darba
tirgus pieprasījumam mūžizglītības kontekstā un nodrošinās profesionālās izglītības
sistēmas attīstību un salīdzināmību Eiropas kopējā izglītības telpā.

318.

Lai paaugstinātu augstākās izglītības iestāžu valsts budžeta līdzekļu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu, veicinot augstākās izglītības sistēmas attīstību, pilnveidota augstākās
izglītības finansēšanas sistēma, ieviešot uz darbības rezultātiem balstītu finansējumu,
aprēķina metodikā iekļaujot rezultatīvos un efektivitātes rādītājus. IZM uzsākusi
programmu dublēšanās novēršanu un valsts budžeta finansētās studiju vietas izmaksas
samazināšanu augstākajā izglītībā, kā arī studējošo skaits uz 1 akadēmisko personu ir
palielināts no 15 uz 19.

319.

IZM politika augstākās izglītības attīstībā ir vērsta uz to, lai vienā Latvijas pilsētā
nepiedāvātu identiskas studiju programmas, kā rezultātā šobrīd notiek koledžu tīkla
optimizācija – notikusi 3 koledžu reorganizācija, tiek gatavoti dokumenti par ceturtās
koledžas reorganizāciju. Paaugstinot konkurētspēju, augstākās izglītības iestādes
pārstrukturē resursus un uzlabo studiju programmu piedāvājumu. Tiek reorganizētas
katedras, apvienotas fakultātes, kā arī īpaša uzmanība pievērsta jaunu partnerattiecību
veidošanai un filiāļu dibināšanai ārvalstīs. Augstākās izglītības iestādes iesaista darba
devējus studiju programmu īstenošanas procesā. Līdz 2013.gadam plānots pilnveidot 60
augstākās izglītības programmas. Minēto reformu pamatā ir augstākās izglītības
kvalitātes un konkurētspējas uzlabošana, tai skaitā augstākās izglītības speciālistu
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sagatavošana atbilstoši tautsaimniecības prioritārajām jomām, kā arī Latvijas augstākās
izglītības pakalpojumu eksportspējas veicināšana. Lai piesaistītu ārvalstu studentus
„Augstākās izglītības likumā” iestrādātas normas, kas veicina kopīgu studiju programmu
veidošanu, kopīgu grādu un diplomu ieviešanu, starptautiski salīdzināmu kredītpunktu
sistēmas ieviešanu un ārvalstu pasniedzēju piesaisti.
320.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu finansējuma izmantošanu zinātnē, valdībā
2009.gada 25.augustā apstiprinātas „Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnes
2009.-2013.gadam”. Savukārt sadarbībā ar tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem izstrādāti
un valdībā apstiprināti 5 prioritārie zinātnes virzieni fundamentālo un lietišķo pētījumu
finansēšanai 2010.-2013.gadam. Tāpat uzsākts darbs pie bāzes finansējuma zinātnei
aprēķināšanas nosacījumu pilnveides, precizējot aprēķināšanas principus, pastiprinot
kvalitātes prasības, vienlaikus lielāku akcentu liekot uz humanitārajām un sociālajām
zinātnēm kā valsts atbildību, kā arī paredzot iespēju bāzes finansējumu izmantot kā
līdzfinansējumu ES struktūrfondu projektu īstenošanai. Valsts zinātniskajiem institūtiem,
valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem jāizstrādā un līdz
2009.gada 31.oktobrim jāiesniedz apstiprināšanai attiecīgajā nozares ministrijā zinātnisko
institūciju darbības stratēģijas, kuras tiks izvērtētas arī no strukturālo reformu viedokļa.

321.

Saeimai izskatīšanai iesniegts IZM izstrādātais likumprojekts „Grozījumi Zinātniskās
darbības likumā”, kas noteiktu vienotus valsts zinātniskā institūta, valsts augstskolu un
valsts augstskolu zinātnisko institūtu zinātnisko darbinieku un akadēmiskajos amatos
strādājošo darbinieku darba laika un darba samaksas uzskaites principus, kā arī
deleģējumu, kas noteiktu intelektuālā īpašuma, kas radies no valsts budžeta finansētas
zinātniskās darbības, tiesību izmantošanas kārtību.

322.

Eksportspējas paaugstināšanai zinātnē paredzēts piesaistīt arī ES struktūrfondu līdzekļus,
piemēram, zinātniskās darbības intelektuālā potenciāla, infrastruktūras un starptautiskās
sadarbības attīstībai, zināšanu un tehnoloģiju pārneses sekmēšanai, veidojot inovatīvai
darbībai labvēlīgu vidi un atbalsta pasākumus, veicinot publisko un privāto partnerību.

323.

Atbilstoši valstī uzsāktajām valsts sektora reformām, IZM veica arī būtisku IZM un tās
padotības iestāžu izvērtēšanu un optimizāciju. Galvenā pārmaiņa izglītības sistēmas
vadības procesu attīstībā bija IZM padotībā esošo iestāžu un aģentūru skaita
samazināšana, novēršot funkciju un uzdevumu dublēšanos, kā arī lai sakārtotu un
padarītu efektīvāku un klientorienētu izglītības sistēmas pārvaldību nacionālajā līmenī.
Optimizējot īstenotās funkcijas un pieejamos resursus, ir īstenota darbinieku skaita
samazināšana iestādēs un aģentūrās, kā arī optimizēts IZM padotībā esošo iestāžu, tajā
skaitā aģentūru, skaits no 29 uz 9. Savukārt IZM centrālajā aparātā optimizētas arī
izglītības un zinātnes centrālās vadības funkcijas, tai skaitā samazinot amata vietas IZM
(2009.gada 1.jūlijā – 238 amata vietas), pārņemot funkcijas un 10 amata vietas no
likvidētās Sporta pārvaldes, 15 amata vietas no likvidētajām BĢSILM un Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras. Kopumā reformu rezultātā IZM centrālajā aparātā
nodrošināts atalgojuma samazinājums par 20% un darbinieku skaita samazinājums par
30%.

324.

KM ir uzsākusi reformu savā pārziņā esošo izglītības iestāžu īstenotajās izglītības un
studiju programmās. Ir izstrādāts jauns izglītības saturs profesionālās ievirzes izglītības
līmenī. Tā ieviešana tiks uzsākta ar 2010.gada 1.septembri. Ir uzsākta vidējo profesionālo
izglītības iestāžu īstenoto izglītības programmu aktualizācija un struktūras optimizācija.
Ir uzsākta augstāko izglītības iestāžu piedāvāto studiju programmu izvērtēšana un
struktūras optimizācija. Paredzēts, ka Latvijas Kultūras koledža ar 2010.gada 1.septembri
tiks pievienota Latvijas Kultūras akadēmijai kā struktūrvienība. Ar 2009.gada
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30.novembra MK rīkojumu Nr. 814., tiek likvidēts Kultūras un radošās industrijas
izglītības centrs. KM pārņem ar kultūrizglītības pārraudzību un attīstību saistīto funkciju
īstenošanu. 2009.gada 19. novembrī ir uzsākta ESF projekta „Profesionālās
kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” īstenošana.
Strukturālās reformas nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā
325.

Pašreizējā finanšu un ekonomiskās krīzes situācijā, ko piedzīvo Latvija, Eiropas
Savienība un pasaule kopumā, apņemšanās mazināt nabadzību un sociālo atstumtību
iegūst vēl lielāku nozīmi, tāpēc sociālās aizsardzības sistēmas un sociālās iekļaušanas
politikas uzdevums ir kalpot par efektīvu mehānismu, lai mīkstinātu krīzes radīto sociāli
nevēlamo ietekmi, un tādējādi veicinātu ekonomikas atveseļošanās procesu.

326.

Šajā situācijā ir nepieciešams skaidri apzināt valsts iespējas samazināto resursu apstākļos,
sniegt atbalstu iedzīvotājiem pamatvajadzību nodrošināšanai. LM, lai adekvāti reaģētu un
novērstu sociāli nelabvēlīgās situācijas attīstību ir uzsākusi realizēt un plāno uzsākt virkni
pasākumu nozares kompetences jomās.

327.

Ņemot vērā, ka šobrīd nabadzības vai nabadzības riska iestāšanās viens no galvenajiem
cēloņiem ir darba zaudēšana, tādēļ ir uzsākti un tiek īstenoti vairāki pasākumi, lai
atbalstītu personas bezdarba gadījumā un mazinātu vajadzību vērsties pašvaldībā pēc
sociālās palīdzības:
-

-

-

328.

Pagarināts bezdarbnieka pabalsta izmaksas kopējais ilgums līdz 9 mēnešiem
neatkarīgi no apdrošināšanas stāža. Izmaiņas veiktas, lai sniegtu sociālo tiesību
nodrošinājumu bez darba palikušajām personām vismaz minimālā līmenī deviņu
mēnešu garumā pēc darba un attiecīgi darbā gūto ienākumu zaudēšanas, un
palielinātu sociālo aizsardzību bezdarbniekiem ar nelielu apdrošināšanas stāžu, it
īpaši tiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 10 gadiem;
Paaugstināts garantētā minimālā ienākuma (turpmāk – GMI) līmenis, palielinot to
mājsaimniecību loku ar minimāliem iztikas līdzekļiem, kas var pretendēt uz GMI
pabalsta saņemšanu. Kā arī ir atcelts ierobežojums izmaksāt GMI pabalstu ne ilgāk
par 9 mēnešiem, tādejādi, paredzot, ka mājsaimniecībai (personai) būs iespēja
saņemt sociālo palīdzību tik ilgā laika periodā, cik tas būs nepieciešams;
Tāpat ir veiktas izmaiņas pabalstu jomā, nosakot, ka dzīvokļa pabalsts ir obligāts
pašvaldību izmaksājamais pabalsts. Izmaiņas veiktas, lai sniegtu papildus atbalstu
maznodrošinātām personām.

Reaģējot uz bezdarba līmeņa paaugstināšanos un krasu iedzīvotāju ienākumu
samazināšanos, LM ar būtisku ES struktūrfondu atbalstu ir uzsākusi vairākus nozīmīgus
pasākumus nodarbinātības veicināšanas un bezdarba mazināšanas jomā. 2008.gada beigās
tika uzsākta apjomīga ES struktūrfondu plānoto ieguldījumu pārvērtēšana, pieņemot
lēmumu novirzīt līdzekļus tiem pasākumiem, kas visefektīvāk varētu sniegt ieguldījumu
finanšu un ekonomiskās krīzes pārvarēšanai. Pārstrukturizācijas rezultātā tika palielināts
kopējais ES struktūrfondu atbalsta apmērs nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomām,
plānojot papildus atbalstu aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem sociālās drošības jomā.
Tika nolemts izveidot un stiprināt sociālās drošības tīklu, ieviešot krīzes nodarbinātības
veicināšanas pasākumu kopu, kuras ietvaros tiek ieviesti šādi jauni nodarbinātības
veicināšanas pasākumi:
-

2009.gada 14.jūlijā MK pieņēma noteikumus Nr.774 „Noteikumi par darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes
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-

-

„Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” pirmo
kārtu”, kas ļāva ar 2009.gada septembri uzsākt jaunu aktīvās darba tirgus politikas
pasākumu – „Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās”, kas tika iekļauts arī
Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumos. Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu
tiem bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un nevar atgriezties
darba tirgū jaunu darba vietu trūkuma dēļ, taču ir gatavi iesaistīties darba
praktizēšanas pasākumā pašvaldībās, veicot sabiedrībai derīgus − fiziska rakstura
darbus, par to mēnesī saņemot stipendiju 142 eiro apmērā;
2009.gada otrajā pusē tika uzsākts jauns preventīvais bezdarba samazināšanas
pasākums – „Apmācību programmas bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām
personām”, sniedzot iespēju tiem darbiniekiem un pašnodarbinātajiem, kuri ir
nodarbināti nepilnu darba laiku, izmantot ekonomiskās krīzes laiku un paaugstināt
savas zināšanas un konkurētspēju darba tirgū, pielietojot jauno „apmācību kuponu”
sistēmu. Kuponu sistēma dod iespēju pašai personai izvēlēties apmācību
programmu un izglītības iestādi. Šis pasākums ir uz mūžizglītības iespēju
paplašināšanu vērsta aktivitāte ar mērķi atbalstīt tos nodarbinātos, kas krīzes
apstākļos darba devēja pasūtījumu samazinājuma dēļ varētu zaudēt darbu, kā arī
vienlaikus mazināt bezdarba pieauguma tempus;
lai atbalstītu bezdarbniekus ar augstāku izglītības līmeni, 2010.gadā aktīvā
nodarbinātības pasākuma „Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas
paaugstināšana” ietvaros tiks uzsākts jauns izglītības pasākums - „Pirmā un otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguve”, kas dos iespēju
bezdarbniekiem pabeigt uzsāktās pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmas vai arī apgūt no jauna otrā līmeņa profesionālo augstāko
izglītības programmu.

329.

Vienlaikus, lai palielinātu Latvijas ekonomikas konkurētspēju, ir nepieciešama
tautsaimniecības restrukturizācija, kas ietver arī mazāk konkurētspējīgu sektoru un darba
vietu zaudēšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, LM piedāvā pakāpeniski pāriet no
īstermiņa krīzes seku mazinošajiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem uz
tradicionālajiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem, īpašu uzsvaru liekot uz
mūžizglītības un apmācību aktivitātēm.

330.

Sociālo pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana un attīstība ir būtisks Latvijas sociālās
politikas mērķis, kā arī svarīgs priekšnoteikums mazaizsargāto sabiedrības grupu sociālās
atstumtības mazināšanai. Ar ESF atbalstu plānots attīstīt sociālās rehabilitācijas un
institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus reģionos, atbalstot alternatīvu
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstības programmu izstrādi un
ieviešanu katrā plānošanas reģionā, ņemot vērā katra plānošanas reģiona specifiskās
vajadzības, analizējot esošo pakalpojumu pieejamību un nepieciešamos pakalpojumus.
Programmu izstrāde ļaus efektīvāk plānot sociālo pakalpojumu piedāvājumu un attiecīgi
finanšu resursus, kā arī plānot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piedāvājumu
ilgtermiņā. Pasākuma īstenošana arī sekmēs rindas mazināšanos uz ilgstošās sociālās
aprūpes pakalpojumiem, kurus sniedz valsts sociālās aprūpes centri, tādejādi mazinot šo
centru noslogotību.
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Strukturālās reformas veselības jomā
331.

Ar 2004.gada 20.decembra MK rīkojumu Nr.1003 tika apstiprināts viens no
būtiskākajiem politikas plānošanas dokumentiem veselības aprūpē „Ambulatorās un
stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programma” (turpmāk –
Programma), kura mērķis ir nodrošināt integrētas veselības aprūpes sistēmas turpmāku
attīstību, optimizējot pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, tādējādi paaugstinot
sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, izmaksu efektivitāti un racionālu
pieejamību pacientiem. Programma paredz:
-

attīstīt primārās veselības aprūpes sistēmu un pilnveidot primārās veselības aprūpes
sistēmas pakalpojumu sniedzēju tīklu;
izveidot kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu un izmaksu efektīvu neatliekamās
medicīniskās palīdzības sistēmu valstī.

332.

Ne mazāk svarīgs dokuments, kas paredz neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstību
ir „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstības pamatnostādnes”, kas
apstiprinātas ar Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.444 (turpmāk – NMP
pamatnostādnes). Šis dokuments izstrādāts, lai risinātu vienu no Programmas
izvirzītajiem apakšmērķiem.

333.

2009.gada laikā tika veikti vairāki pasākumi ar mērķi turpināt veselības jomā uzsāktās
reformas, kā arī padarīt veselības aprūpes pakalpojumus kvalitatīvākus un pieejamākus.
2009.gada 30.jūnijā stājās spēkā grozījumi veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtībā, samazinot slimnīcu skaitu, kuras ar 2009. gada 1. septembri
nodrošina sekundāro un terciāro stacionāro veselības aprūpi, un precizējot veselības
aprūpes iestāžu sarakstu, kuras nodrošina ambulatoro un dienas stacionāra tipa ārstēšanu.

334.

Papildus, ņemot vērā Latvijā esošo ekonomisko situāciju ir būtiski samazinājies veselības
jomai pieejamais finansējums, kas palielina ES fondu finansējuma lomu veselības
aprūpes infrastruktūras attīstībai, kā arī rada izaicinājumus veiksmīgai veselības aprūpes
reformas īstenošanai, lai samazinot finansējumu tiktu nodrošināta kvalitatīvu
pakalpojumu pieejamību.

335.

Veselības aprūpes reformas rezultātā tiek restrukturizētas veselības aprūpes iestādes,
tādējādi virkne medicīnas personāla ir spiesti darbu atstāt vai arī pārprofilēties uz
ambulatorās aprūpes speciālistiem. Šajā situācijā ļoti būtisks ir Eiropas Sociālā fonda
1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju
personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” atbalsts, kura
ietvaros medicīnas personāls var pārprofilēties atbilstoši esošajam veselības aprūpes
pakalpojumu tirgus pieprasījumam.

336.

Īstenojot veselības aprūpes reformu ļoti būtisks faktors ir iedzīvotāju informētība par
veselību veicinošiem vai veselībai kaitējošiem faktoriem, kas savukārt mazinātu
iedzīvotāju nepieciešamību stacionēšanai, kas arī sasaucas ar īstenotās veselības aprūpes
reformas mērķi. Diemžēl uz doto brīdi abām Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm ir
noņemts finansējums, savukārt ikgadējā valsts budžeta ietvaros veselības veicināšanai
nav piešķirts prioritārs status.

337.

Saskaņā ar MK 2009.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.509 „Par Veselības ministrijas
padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” ir plānots samazināt virkni VM
padotības iestādes, kā rezultātā ir mainīta ES fondu sadarbības iestāde veselības sektorā
no Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uz Veselības
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ekonomikas centru un Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un
veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu
līmeņa paaugstināšana” finansējuma saņēmējs turpmāk būs VM, jo tai pievienotas
finansējuma saņēmēja (Medicīnas profesionālās izglītības centrs) funkcijas. Iepriekš
minētās izmaiņu rezultātā ir ierosināti grozījumi gan Ministru kabineta noteikumos par
aktivitāšu ieviešanu, gan struktūrfondu politikas plānošanas dokumentos, bet izmaiņas
nav ietekmējušas uzraudzības rādītājus un nav radīta ietekme uz nacionālo vai ES
finansējumu.
Strukturālās reformas administratīvās kapacitātes jomā
338.

2009. un 2010.gada valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas kontekstā, īpaši lemjot par
izdevumu samazinājumu un nepieciešamajām reformām izglītībā, labklājības nozarē un
veselības aprūpē, valdība ilgstoši diskutēja par darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” ietvaros plānotajām aktivitātēm administratīvās kapacitātes stiprināšanai
un to aktualitāti pašreizējā sociāli ekonomiskajā situācijā. Valsts pārvaldes reforma ir
viens no nacionālā un reģionālā līmenī īstenotajiem strukturālo reformu virzieniem, ko
nosaka nepieciešamība veikt būtiskus valsts un pašvaldību budžeta izdevumu
samazinājumus ekonomiskās lejupslīdes apstākļos, nepasliktinot iedzīvotājiem un
komersantiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.

339.

Kā prioritārie darbības virzieni īstermiņā un vidējā termiņā strukturālo reformu kontekstā
valsts pārvaldē ir noteikti:
-

-

-

valdības lomas un funkciju izvērtējums (funkciju sadalījuma starp valsti,
pašvaldībām un privāto sektoru pārskatīšana; valsts funkciju apjoma un lietderības
izvērtēšana, optimizācija, deleģēšana);
cilvēkresursu vadība un civildienests, veidojot skaitliski mazu, kompaktu, augsti
profesionālu un politiski neitrālu civildienestu un nodrošinot vienotas atalgojuma
sistēmas ieviešanu, kas balstīta uz kompetenču pieeju.
valsts pārvaldes administratīvo procedūru un iestāžu struktūras vienkāršošana un
optimizācija;
valsts izdevumu pārstrukturēšana.

2.5.

Būtiskas izmaiņas saskaņā ar Regulas (EK) nr.1083/2006 57.pantu

340.

Lai gan atsevišķu projektu īstenošanas gaitā sakarā ar reformām publiskajā sektorā
mainījušies finansējuma saņēmēji, saskaņā ar atbildīgo un sadarbības iestāžu sniegto
informāciju 2009.gadā netika konstatētas būtiskās izmaiņas Regulas (EK)
Nr.1083/2006 57.panta izpratnē.

2.6.

Papildinātība ar citiem instrumentiem

341.

Šajā sadaļā sniegta informācija par ES fondu savstarpējo papildinātību ar citiem
instrumentiem, kā arī veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu demarkāciju starp DP
aktivitātēm un citiem fondiem gan plānošanas, gan ieviešanas posmā. Savukārt
informācija par EIB aizdevuma izmantošanu nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai
aplūkota sadaļā „Resursu piesaiste ES fondu ieviešanai”.
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Informācija par papildinātību ar citiem instrumentiem veselības jomā
342.

Līdz 2008.gadam ar ES Pārejas programma un ES Phare programmas atbalstu
valsts pārvaldes iestādes veselības aprūpes jomā tika sagatavotas dalībai dažādās ES
politikas jomās. Kopējais abu programmu līdzfinasējums ir 6,26 milj. eiro savukārt
Latvijas līfzfinasējums ir 3,1 milj.eiro. No 2008.gada ar Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumentu
atbalstu ir veikti ieguldījumi mirstības un infekciju slimību izplatības samazināšanā, ar
dzīvesveidu saistīto slimību samazināšanā un ierobežošanā, garīgās veselības aprūpes
uzlabošanā un veselības aprūpes iestāžu tehnisko un profesionālo spēju uzlabošanā.
Kopējais abu instrumentu līdzfinasējums ir 5,7 milj.eiro un Latvijas līdzfinasējums ir
619,3 tk.eiro. Līdz 2009.gadam ir saņemts Eiropas Kopienas iniciatīvas Sabiedrības
veselības jomā atbalsts 341,4 tk. eiro apjomā, savukārt Latvijas finansējums bija 140,1
tk. eiro, kas sniedz atbalstu veselības veicināšanas pasākumiem Latvijā. Līdz
2009.gadam tika īstenoti valsts galvotā aizdevuma projekti, kas vērsti uz integrētas
veselības aprūpes sistēmas turpmāku attīstību, optimizējot pakalpojumu sniedzēju
skaitu un izvietojumu, tādējādi paaugstinot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu
kvalitāti, izmaksu efektivitāti un racionālu pieejamību pacientiem, par kopējo summu
202,6 milj.eiro. Piešķirot valsts galvotos aizdevumus, tika ņemta vērā to saistība ar
ERAF piešķīrumu, un tie viens otru papildina. 2009.gadā ar Privatizācijas fonda
atbalstu tika veikti ieguldījumi Reitterapijas īstenošanai valstī par kopējo summu 681,2
tk. eiro. ES fondu 2004. - 2006. gada plānošanas perioda aktivitāšu ietvaros tika
nodrošināta ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju
attīstība. No ERAF saņemtais finansējums bija 19,0 milj. eiro, savukārt Latvijas
nacionālais finansējums bija 15,08 milj. eiro. Līdz 2009.gadam ES fondu 2007.2013.gada plānošanas perioda ERAF līdzfinansēto aktivitāšu ietvaros ir uzsākti
ieguldījumi par ERAF līdzfinansējumu 73,5 milj.eiro apmērā un nacionālais
līdzfinansējumu 13,9 milj. eiro apmērā, ar kuru atbalstu plānots uzlabot veselības
aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un
optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, veiktu
kvalitatīvāku ārstēšanu. ESF līdzfinansētās aktivitātes ietvaros uzsākti ieguldījumi par
ESF līdzfinansējumu 11,09 milj. eiro apmērā un valsts līdzfinansējumu 1,94 milj.eiro
apmērā, ar kuru atbalstu ir plānots nodrošināt veselības aprūpes un veselības
veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla apmācību un piesaistīšanu darba
tirgum.

343.

Kopsummā no ārvalstu investīciju fondiem un programmām līdz 2009.gadam saņemts
finanšu atbalsts 116,2 milj. eiro apmērā, savukārt Latvijas ieguldījums bijis 237,4 milj.
eiro. Ieguldījumi vērsti uz veselības aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu un
veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanu.

2.6.1. Veiktie pasākumi, lai nodrošinātu demarkāciju
344.

Lai izvairītos no dubultās finansēšanas riska aktivitātēs, ko finansē no ES fondiem un
citiem finanšu instrumentiem, 2007-2013 plānošanas periodā tiek īstenoti sekojoši
pasākumi:
(1) Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
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- Jau projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā tiek iestrādāts
dubultās finansēšanas kontroles mehānisms, kā vienu no nosacījumiem nosakot
finansējuma pārklāšanās aizliegumu, tādējādi atbildību par dubultās
finansēšanas saņemšanu nosakot arī potenciālajiem ES fonda finansējuma
saņēmējiem.
(2) Projektu iesniegumu vērtēšanas līmenis
- Projektu iesniegumu vērtēšanas līmenī projektos paredzētās darbības tiek
salīdzinātas ar citu aktivitāšu un citu fondu darbībām. Tāpat tiek ņemta vērā
vadošās iestādes sniegtā informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektiem.
- Iesniedzot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs paraksta apliecinājumu, ka
konkrētais projekts netiek finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas
Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem. Šī
informācija tiek salīdzināta ar vērtēšanas komisijas rīcībā esošo informāciju par
citiem aktīvajiem vai jau ieviestajiem projektiem.
- Projektu iesniegumu vērtēšanas līmenī atbildīgās iestādes izmanto un analizē
VIS pieejamo informāciju attiecībā uz aktivitātēm, kas ir savstarpēji sinerģiskas
ES fondu ietvaros, kā arī salīdzināta informācija par projektu iesniegumiem, kas
ir apstiprināti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas
Zivsaimniecības fonda ietvaros.

(3) Pirms līguma parakstīšanas
- Pirms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas potenciālais finansējuma
saņēmējs tiek informēts par grāmatvedības kārtošanu attiecībā uz projekta
īstenošanu. Papildu tiek pārbaudīta visa cita informācija, ka saistīta ar konkrētā
potenciālā finansējuma saņēmēja darbībām.
(4) Ieviešanas līmenis
- MK noteikumos par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu ir iestrādāti
nosacījumi, kas izslēdz 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu
finansējuma piešķiršanu darbībām, kuras jau ir līdzfinansētas no ES
struktūrfondiem 2004.-2006.gada plānošanas periodā vai līdzfinansētas no valsts
budžeta un citiem finanšu instrumentiem. Kā arī tiek izslēgta vienu un to pašu
darbību līdzfinansēšana vairāku 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu
ietvaros.
- Atbilstoši MK 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.440 „Kārtība, kādā vadošā
iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic
pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā
projekta īstenošanas vietā” un pašlaik spēkā esošajiem MK 2010.gada
16.februāra noteikumiem Nr.140„Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas
iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas
vietā”, ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas veic pārbaudes projektu
īstenošanas vietās, lai pārliecinātos, vai ES fonda projekts tiek īstenots saskaņā
ar līgumu vai vienošanos un izdevumi, kas pretendē uz atmaksu no ES fonda
līdzekļiem, ir faktiski veikti un ir attiecināmi finansēšanai no ES fonda.
Pārbaudes projektu īstenošanas vietās veic, ņemot vērā arī projekta riska pakāpi
(augsts, vidējs, zems), ko atbildīgās un sadarbības iestādes nosaka katram
projektam, līdz ar to, jo augstāks riska līmenis ir noteikts projektam, jo biežāk
veic pārbaudes. Tādējādi ir nodrošināta arī dubultās finansēšanas riska kontrole.
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- Vadošā iestāde regulāri informē atbildīgās iestādes par apstiprinātajiem Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta projektiem.
- Lai novērstu dubultās finansēšanās risku, FM pārstāvji piedalās EZF un ELFLA
2007.-2013.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejās, un ZM pārstāvji
ņem dalību ES fondu uzraudzības komitejās.
- RAPLM pārraudzībā ir izveidota Koordinācijas padome, kas nodrošina dubultās
finansēšanās riska novēršanu ar ES fondu darbības programmas „Infrastruktūra
un pakalpojumi” prioritātes "Policentriska attīstība" projektiem.
- Sadarbības iestādes ir izstrādājušas metodiku ar detalizētiem norādījumiem, kas
nosaka, kādi dokumenti jāiesniedz finansējuma saņēmējam un kādā veidā šie
dokumenti tiek pārbaudīti, lai izslēgtu jebkādu neatbilstību Latvijas Republikas
likumdošanai un iespēju, ka projektā iesaistītie darbinieki varētu saņemt dubultu
atalgojumu par vienu un to pašu darbu.
- Papildus iepriekš minētajam, lai uzlabotu dubultās finansēšanas riska kontroli,
plānots izstrādāt jaunu informācijas sistēmu, kas apvienos informāciju par
visiem publiskiem finansējumiem. Pašlaik VIS ir nodrošināta automātiska
sasaiste ar EZF un ELFLA 2007.-2013.gada plānošanas perioda sistēmu, kā arī
ir pieejama informācija par 2004.-2006.gada un 2007.-2013.gada plānošanas
perioda projektu iesniedzējiem pēc to reģistrācijas numura un vārda, tādējādi
nodrošinot datus par īstenotiem projektiem attiecīgā plānošanas periodā.

345.

Papildus tam vadošā iestāde turpina darbu pie vadlīniju izstrādes par dubultās
finansēšanas riska novēršanu, kontroli un uzraudzību:
-

-

Nosakot, kā iestāde, kas ir atbildīga par projektu riska novērtējumu, papildus veic
visu savu administrēto projektu pārbaudi divreiz gadā, izmantojot VIS, ar mērķi
pārliecināties, ka finansējuma saņēmējs neīsteno jebkuru citu projektu, izmantojot
šīs pašas vai citas iestādes pārziņā esošos finansējuma avotus.
Nosakot, ka gadījumā, ja finansējuma saņēmējs īsteno vairākas projektus, tai
skaitā izmantojot dažādus finansējuma avotus, šie projekti ir vērtējami ar vidēju
riska pakāpi un tādējādi pakļauti izlases pārbaudēm.

346.

Tāpat Ministru kabineta noteikumu par ES fondu aktivitāšu īstenošanu saskaņošanās
laikā tiek veikta aktivitāšu plānoto darbību apstiprināšana, koriģēšana vai arī izslēgšana,
lai tiktu nodrošināta demarkācija ar citiem ES fondiem, darbības programmām,
aktivitātēm un izvairīšanās no dubultās finansēšanas.

2.7.

Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi

347.

Šajā sadaļā sniegta informācija par galvenajiem uzraudzības pasākumiem, tai skaitā arī
UK darbību 2009.gadā, VIS funkcionēšanu un tajā esošo informāciju par
šķērsfinansējumu, kā arī kopsavilkums par izvērtēšanas pasākumiem. Savukārt
horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipi un
uzraudzības kārtība aprakstīta sadaļā „Horizontālo prioritāšu ieviešana”.
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2.7.1. Informācija par uzraudzības pasākumiem
348.

ES fondu uzraudzības sistēma ir izveidota ar mērķi nodrošināt ES fondu ieviešanu
atbilstoši ES fondu vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Uzraudzības
sistēma pastāvīgi tiek pilnveidota un vienkāršota, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu
ES fondu ieviešanu un maksimālu līdzekļu apguvi.

349.

ES fondu uzraudzības sistēmas pamatā ir VIS, kuras galvenie uzdevumi ir uzkrāt un
uzglabāt informāciju par ES fondu plānošanas dokumentiem un projektiem, kas
nepieciešama ES fondu vadībai un darbības programmu īstenošanas uzraudzībai, kā arī
nodrošināt iespējas veidot, atlasīt un analizēt informāciju par ES fondu aktivitāšu un
lielo projektu īstenošanu un uzraudzību. Vairāk informācijas par VIS var aplūkot sadaļā
„ES fondu vadības informācijas sistēma”.

350.

Tāpat ES fondu uzraudzības sistēmā arvien lielāku lomu spēlē vadošās iestādes
izstrādātie ES fondu finansējuma apguves profili (mērķa profili) atbildīgo iestāžu
griezumā, kuru datu aprēķināšanai ir izmantotas formulas, kas balstītas uz
pieņēmumiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, N+2 un N+3 principa izpildes
nepieciešamību, kā arī noteiktos procesuālos termiņus dokumentācijas izskatīšanai un,
kuri kalpo par svarīgu ES fondu uzraudzības instrumentu. Mērķa profili dod iespēju
savlaicīgi konstatēt novirzes no plānotā un veikt pasākumus to novēršanā.

351.

2009.gadā mērķa profili tika aktualizēti, pamatojoties uz Saprašanās memorandā starp
Eiropas Kopienu un LR noteiktajiem maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķiem, kā
arī izmaiņām kopējā atbildīgo iestāžu pārziņā esošo aktivitāšu finansējuma apjomā.
Savukārt, minēto plānu sasniegšanai katra atbildīgā iestāde izstrādāja detalizētas mērķu
sasniegšanas prognozes aktivitāšu (apakšaktivitāšu) griezumā, par kuru izpildi vadošā
iestāde nodrošināja ikmēneša uzraudzību. Dati par mērķu profiliem, to izpildes
prognozēm un faktisko izpildi katru mēnesi tika publicēti ES fondu mājas lapā 20, kā arī
sūtīti starptautiskajiem aizdevējiem. Plašākā informācija par mērķa profilu izpildi uz
2009.gada beigām ir atspoguļota ziņojuma sadaļā „Informācija par finanšu progresu”.

352.

Papildus minētajam par finansējuma apguves plānu uzraudzību, 2009.gadā tika
pilnveidots ES fondu ieviešanas progresa pasniegšanas formāts, vienā tabulā
atspoguļojot būtiskāko informāciju par ES fondu aktivitāšu ietvaros apstiprināto
projektu un noslēgto līgumu finansējumu, finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu
apjomu, EK deklarētajiem izdevumiem un no EK saņemtajiem līdzekļiem. Arī šī
informācija ik mēnesi tika publicēta ES fondu mājas lapa7.

353.

Vienlaikus ierobežoto valsts budžeta finansējuma ietvaros 2009.gadā tika būtiski
pilnveidota ES fondiem pieejamā valsts budžeta finansējuma izlietojuma, kā arī no EK
saņemto atmaksu uzraudzības sistēma. Ieviestā uzraudzības sistēma ļāva 2009.gadā
izpildīt valsts budžeta izdevumu plāna izpildi gandrīz pilnā apmērā (99%), savukārt
indikatīvu ieņēmumu (atmaksu no EK) plānu21 (~385 milj. eiro) pat pārsniedzot par 40
milj. eiro (10.4%). Arī 2010.gadā tiek nodrošināta ES fondiem pieejamā finansējuma
apguves uzraudzības sistēmas funkcionēšana un pilnveidošana.

354.

Tāpat ES fondu uzraudzības sistēmas darbībā ietilpst dažāda veida ziņojumu par ES
fondiem sagatavošana. Arī 2009.gadā atbildīgās iestādes iesniedza vadošajā iestādē

20
21

http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
Likumā par valsts budžetu 2009.gadam tika noteikts kopējais ieņēmumu no ārvalstu finanšu palīdzības plāns,
nedalot to pa ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem. Tādēļ ieņēmumu plāns ES fondiem ir
indikatīvs.
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uzraudzības ziņojumus ar konsolidētu informāciju par ES fondu ieviešanas gaitu
attiecīgajā nozarē, sertifikācijas iestāde – ziņojumus par finansējuma izlietojumu un EK
deklarējamo izdevumu apjomu, savukārt vadošā iestāde reizi ceturksnī iesniedza MK
informatīvo ziņojumu par ES finanšu resursu apguvi, kurā tika ietverta informācija par
ES fondu ieviešanas progresu, galvenajām aktuālajām tēmām un priekšlikumi ES
fondu ieviešanas un uzraudzības sistēmas pilnveidošanai.
355.

Kā jau tika minēts, uzraudzības sistēma nemitīgi tiek pilnveidota. Arī 2009.gadā tika
veikti būtiski vienkāršošanas pasākumi, kas jau aprakstīti sadaļā „ES fondu ieviešanas
vienkāršošanai”.

356.

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par ES fondu uzraudzības sistēmas darbību, kā arī
novērstu potenciālos riskus, ka katra institūcija uzraudzības sistēmu varētu īstenot
atšķirīgi, padarot kopējo uzraudzības sistēmu neefektīvu un tās rezultātus grūti
interpretējamus, vadošā iestāde izstrādāja vadlīnijas „Vadlīnijas, kas nosaka
uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus, uzraudzības rādītāju izmaiņu ieviešanas
kārtību, uzraudzības rādītāju uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas
periodā”22, kuras nosaka uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus. Vadlīniju
mērķis ir izskaidrot vadošās iestādes viedokli attiecībā uz uzraudzības sistēmas darbības
pamatprincipiem, uzraudzības rādītāju izmaiņu ieviešanas kārtību un uzraudzības
rādītāju uzraudzības kārtību. Sakarā ar 2009.gadā veiktajām izmaiņām normatīvajos
aktos par ES fondu ieviešanas un uzraudzības kārtību, vadošā iestāde attiecīgi uzsākusi
minēto vadlīniju aktualizēšanu, papildinot to arī ar projektu, no kuriem gūst ieņēmumus
atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 55.pantam, uzraudzību. Aktualizētas vadlīnijas plānots
apstiprināt 2010.gada 1.pusgadā.

357.

Jāuzsver, ka vadošā iestāde, ar mērķi pilnveidot ES fondu uzraudzības sistēmu,
2009.gadā izstrādāja vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības
sistēmas darbības pamatprincipus un uzraudzības kārtību (vairāk informācijas skatīt
sadaļā „Horizontālo prioritāšu ieviešana”, metodiku par šķērsfinansējuma principa
piemērošanu un tā uzraudzību23.

358.

Turklāt, lai veicinātu koordināciju un informācijas apriti starp ES fondu vadībā
iesaistītajām institūcijām, vadošā iestāde reizi mēnesī organizē sanāksmes ar
Sertifikācijas iestādi un Revīzijas iestādi, savukārt reizi divos mēnešos tiek organizētas
sanāksmes ar visām ES fondu vadībā iesaistītajām atbildīgajām iestādēm un sadarbības
iestādēm. Līdztekus iepriekšminētajam vadošā iestāde visus par ES fondu jautājumiem
sagatavotos skaidrojumus publisko mājas lapā www.esfondi.lv, tādējādi veicinot to
pieejamību.

359.

Savukārt par UK kā vienu no galvenajiem uzraudzības sistēmas elementiem
informācija sniegta nākamajā sadaļā „Uzraudzības komiteja”

22

23

Vadlīnijas
ir
pieejamas
šeit:
http://www.esfondi.lv/upload/00vadlinijas/Vadlinijas_kas_nosaka_uzraudzibas_sistemas_darbibas_pamatprincipus_2008-06-13_prec..pdf
Metodika
pieejama
http://www.esfondi.lv/upload/00vadlinijas/Metodika_par_skersfinansejuma_principa_piemerosanu_2009-03-06.pdf
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2.7.2. Uzraudzības komiteja
360.

UK kā viens no uzraudzības sistēmas instrumentiem ir koleģiāla ES fondu vadībā
iesaistīta institūcija, kuras viens no uzdevumiem ir uzraudzīt ES fondu finansējuma
izlietošanas efektivitāti.

361.

2009.gadā tika organizētas divas 2007.-2013.gada plānošanas perioda UK sēdes, viena
ERAF/KF apakškomitejas sēde un viena ESF apakškomitejas sēde.

362.

2009.gada pirmā UK sēde 25.martā iesākās ar vairāku informatīvu jautājumu
izskatīšanu: ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam īstenošana
2008.gadā, informācija par gadskārtējiem ziņojumiem par 2008.gadu, informācija par
ES fondu revīzijas stratēģiju 2007.-2013.gada plānošanas periodam, informācija par ES
fondu Gada kontroles ziņojumu par periodu 01.01.2007. – 30.06.2008, informācija par
ES fondu vadības un kontroles sistēmas akreditāciju. Taču lielākās debates izvērtās par
finansējuma samazinājumu ES fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama
saistībā ar ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā. Tika diskutēts par turpmāku rīcību
plānošanas dokumentu un tiesību aktu precizēšanā, n+3/n+2 principu izpildē. Lai arī
marta sēdē netika panākta konceptuāla vienošanās, sēdes laikā tika apkopoti un apzināti
viedokļi, uz kuru pamata tika veikti grozījumi protokollēmuma projektā „Informācija
par Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā
ar ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā”. Papildus martā UK dalībnieki tika informēti
par izvērtējuma „Priekšizpēte par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas
vienkāršošanas rezultātiem, par administratīvo izmaksu attiecināšanu 2007-2013.gada
plānošanas perioda projektos”, ES fondu apguves progresu, un citiem jautājumiem.

363.

2009.gada 15.oktobra UK un 14.oktobra ERAF/KF un ESF apakškomiteju sēdēs tika
pieņemts konceptuāls lēmums biežāk rīkot apakškomitejas 2010.gadā. Vienlaikus
oktobra UK tika apstiprināti jaunie UK un apakškomiteju reglamenti, kas mainīja UK
dokumentu aprites kārtību, nosakot, ka dokumenti netiek iesūtīti papīra formā, bet
elektroniski, kā arī nosakot, ka sekretariāts informē par ievietotajiem darba materiāliem
komiteju dokumentu vadības sistēmā http://komitejas.esfondi.lv tikai elektroniski.
Tāpat tika noteikta labāka un efektīvāka kārtība, kādā virzāmi lēmumprojekti
apstiprināšanai rakstiskajā procedūrā, ļaujot lēmumprojektus, par kuriem saņemti
iebildumi, atkārtoti saskaņot. Taču vienlaikus, lai izvairītos no pārmērīgi liela
steidzamības kārtā izskatāmo dokumentu apjoma, tika noteikts ierobežojums
steidzamības kārtā skatīt ne vairāk kā trīs lēmumprojektus.

364.

2009.gadā tika iedibināta prakse katru apakškomiteju diskutēt par kādu horizontāli
saturisku jautājumu. Oktobra ERAF/KF un ESF apakškomitejās atbildīgās iestādes
ziņoja par ES fondu finanšu apguves mērķa izpildi, sniedzot prognozi 2009.gada
noteiktā finanšu apguves mērķa izpildei. Lai katru mēnesi sekotu līdzi ES fondu finanšu
mērķu izpildei, vadošā iestāde ierosināja katru mēnesi publiskot datus par ES fondu
apguvi un mērķu izpildi ES fondu mājas lapā. Tika pieņemts lēmums arī turpmāk katrā
UK sēdē ziņot par ES fondu apguves progresu.

365.

2009.gada UK notika aktīva grozījumu apstiprināšana projektu iesniegumu vērtēšanas
kritērijos un grozījumu veikšana plānošanas dokumentos. Tika saņemta kritika no EK
par pārmērīgi biežu plānošanas dokumentu grozīšanu, kas 2009.gadā tika veikti,
galvenokārt, reaģējot uz straujajām pārmaiņām ekonomiskajā situācijā. Tomēr, ņemot
vērā EK pausto viedokli, 2010.gadā vadošā iestāde centīsies vairākus nelielus
grozījums apkopot un veikt izmaiņas pēc iespējas retāk. Kopumā, UK sēdēs tika
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apstiprināti grozījumi 25 kritēriju komplektos, kā arī tika apstiprināts viens jauns
kritēriju komplekts. Tika veikti divi kompleksi grozījumi plānošanas dokumentos.
366.

Papildus UK sēdēm, 2009.gadā notika 13 rakstiskās procedūras, kurās tika apstiprināti
48 lēmumprojekti, tai skaitā arī kritēriju apstiprināšanu, plānošanas dokumentu
grozījumiem un gada ziņojumu apstiprināšanu.

2.7.3. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma
367.

VIS ir viens no ES fondu uzraudzības sistēmas galvenajiem instrumentiem, kurā tiek
veikta datu uzkrāšana par visu ES fondu projektu īstenošanu. VIS kā galvenais
uzraudzības instruments ir pieejams visām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām,
līdz ar to tajā esošo datu pareizībai un pilnīgumam ir kritiska nozīme uzraudzības
procesā. Pamatojoties uz minēto, vadošā iestāde pievērš lielu uzmanību VIS datu
kvalitātes pārbaudei un komunikācijai ar atbildīgajām un sadarbības iestādēm to
uzlabošanai.

368.

VIS ES fondu pamatfunkcionalitāte, kas nodrošina datu par VSID, DP, DPP un ES
fondu līdzfinansētiem projektiem uzkrāšanu, izveidota un produkcijas vidē ieviesta
2008.gada 1.februārī. VIS un atbildīgo un sadarbības iestāžu lokālo informācijas
sistēmu sasaistes mehānisms izstrādāts un produkcijas vidē ieviests 2008.gada 14.jūlijā.

369.

VIS veidota kā centrāla tīkla sistēma, kas pieejama visām ES fondu vadībā iesaistītajām
institūcijām (vadošā, maksājumu, revīzijas, sertifikācijas, atbildīgās, sadarbības
iestādes, IUB) efektīvai ES fondu finansētu aktivitāšu uzraudzībai.

370.

VIS tiek uzkrāta informācija par 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda
finansētiem projektiem un migrēta informācija par 2004.-2006.gada plānošanas perioda
ES struktūrfondu un KF finansētiem projektiem, nodrošinot vienotu datu avotu ES
fondu līdzfinansētu projektu uzskaitē un uzraudzībā.

371.

Nodrošinot aktuālās informācijas pieejamību saistībā ar VIS, vadošā iestāde ir
izveidojusi
atsevišķu
sadaļu
mājas
lapā
internetā
(http://www.esfondi.lv/page.php?id=883), kurā atrodami gan normatīvie akti par VIS
izmantošanu, gan informācija par atbildīgo un sadarbības iestāžu obligāti
aizpildāmajiem laukiem VIS, kā arī sniegti rakstiski skaidrojumi par datu ievades
jautājumiem un pareizu sistēmas lietošanu.

372.

Kā galvenās problēmas, kas identificētas VIS izstrādes un lietošanas laikā, var minēt:
-

Lietotāju datu ievades kļūdas. Neskatoties uz sistēmā iestrādātājām kontrolēm,
t.sk. „četru acu principu”, kad datus ievada viens lietotājs, bet otrs veic datu
pārbaudi un apstiprināšanu, lietotāji savas nezināšanas un/vai neuzmanības dēļ
sistēmā ir ievadījuši un apstiprinājuši datus, kas nav precīzi. Lai labotu ievadītus
un apstiprinātus datus, jāiesaista papildu resursi no VIS izstrādātāja puses. Lai
mazinātu šādu kļūdu rašanos, vadošā iestāde ir vairakkārt sniegusi un turpinās
sniegt atbildīgo un sadarbības iestāžu lietotājiem rakstisku informāciju saistībā ar
datu ievades un datu kvalitātes jautājumiem. Nākotnē varētu tikt izvērtēta iespēja
mainīt sistēmā iestrādāto kontroļu mehānismu, kas atbildīgajām un sadarbības
iestādēm ļautu pašām ātri veikt datu labošanas darbības mazāk svarīgajās VIS
sadaļās.
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373.

-

Ierobežotie finanšu resursi atbildīgajām un sadarbības iestādēm neļauj ātri veikt
lokālo sistēmu pielāgošanas darbus pēc MK noteikumu izmaiņu vai sistēmas
vienkāršošanas ietvaros veikto izmaiņu dēļ. Tā kā VIS datus var nodot gan
elektroniskā veidā, transportējot tos, vai arī ievadīt manuāli caur ekrānformām,
tad šādos gadījumos (kad savlaicīgi nav iespējams veikt izmaiņas lokālajās
sistēmās) atbildīgās un sadarbības iestādes tiek aicinātas datus ievadīt manuāli
VIS.

-

Tehniskās palīdzības projektu neesamība VIS. Līdz ar sistēmas 2.versijas izstrādi
un ieviešanu produkcijā, sistēmā vienkopus būs iespējams uzraudzīt tehniskās
palīdzības projektus, t.sk. CFLA sagatavotās izdevumu deklarācijas, kurās
iekļauti tehniskās palīdzības projektu izdevumi.

Plānojot turpmāku ES fondu uzraudzības sistēmas un VIS izmantošanas attīstību,
pastiprināta uzmanība tiek pievērsta šādiem jautājumiem:
-

Sistēmas lietošanas ērtuma uzlabošana, paredzot jaunus funkcionālos elementus
(piemēram, projektu meklētājs, iespēja labot datus), kas atvieglo lietotājiem
ikdienas datu ievades procesu un palielina sistēmas efektivitāti.

-

Datu kvalitātes uzraudzībai. Vadošā iestāde ir izstrādājusi datu kvalitātes
pārbaudes sistēmu ko papildinās ar dziļākām vadošās iestādes pārbaudēm par VIS
datu kvalitāti.

-

Efektīvākai valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un pārdales procesa
organizēšanai plānots papildināt esošo VIS un Valsts budžeta plānošanas un
izpildes sistēmas (VBPIS) sasaistes modeli, kas ļaus daudz operatīvāk un
precīzāk nodrošināt informācijas apmaiņu starp sistēmām.

ERAF un ESF šķērsfinansējums
374.

Veicot projekta ievadi VIS, projekta sadaļā „Projekta budžeta kopsavilkums” ir
jānorāda plānotais projekta budžeta sadalījums pa izdevumu kategorijām:
-

IK1 Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas

-

IK2 Pārējās attiecināmās izmaksas

-

IK3 Projekta administrēšanas izmaksas

-

IK4 Neparedzētie izdevumi

-

IK5 ESF tipa izdevumi (šķērsfinansējums)

-

IK6 ERAF tipa izdevumi (šķērsfinansējums)

-

IK7 Netiešo izmaksu nemainīgā likme

-

IK8 Kopsummas maksājums

-

IK9 Vienas vienības izmaksas

375.

Balstoties uz šādu izdevumu kategoriju dalījumu, līdz ar sistēmas 2.versijas izstrādi un
ieviešanu produkcijā, sistēmā būs iespējams atlasīt projektus, kuros veikti ESF un
ERAF tipa izdevumi (šķērsfinansējums). Papildus šāds dalījums ļaus atlasīt arī
projektus un summas, kas veiktas netiešo izmaksu nemainīgās likmes, kopsummas
maksājumu un vienas vienības izmaksu ietvaros.

376.

VIS iestrādātā funkcionalitāte paredz sistēmā uzkrāto projektu datu pārbaudīšanu pret
Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācijas sistēmu ar mērķi noskaidrot, vai pieteiktais
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projekts nav saņēmis finansiālu atbalstu LAD pārraudzībā esošajās aktivitātēs. Lai to
nodrošinātu, VIS automātiski nosūta informāciju LAD informācijas sistēmai par
projekta īstenošanas vietu un projekta īstenotāja reģistrācijas numuru. Ja tiek konstatēts,
ka LAD sistēmā ir reģistrēts identisks projekta īstenotāja reģistrācijas numurs un
projekts tiek īstenots tajā pašā administratīvajā vienībā, sistēmā tiek atgriezts
brīdinājums par iespējamo projektu pārklāšanos. Izveidotā sistēma nodrošina dubultā
finansējuma riska kontroli.
2.7.4. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem
377.

Lai nodrošinātu ES fondu piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, vadošā iestāde
saskaņā ar Regulas Nr.1083/2006 47.pantu veic tematisko izvērtēšanu.

Izvērtēšanas plāns
378.

Uzsākoties 2007. – 2013.gada plānošanas periodam, ES fondu vadošā iestāde izstrādāja
izvērtēšanas plānu, kas, tā kā ES fondu izvērtēšanas plāns ir nozīmīgs ES fondu
vadības, uzraudzības un kontroles instruments visām ES fondu vadībā iesaistītajām
institūcijām, 2009.gadā tika divreiz aktualizēts atbilstoši pastāvošajai situācijai un
veiktajiem grozījumiem saistošajos normatīvajos aktos. Aktualizācijas ietvaros tika
identificētas arī 2009.gadā veicamās izvērtējumu tēmas. Veiktie grozījumi izvērtēšanas
plānā, t.sk., 2009.gadā veicamo izvērtējumu tēmas, tika saskaņoti ar ES fondu
uzraudzības komiteju.

Izvērtējumi
379.

380.

381.

2009.gadā tika pabeigti divi izvērtējumi. Tie ir:
-

„Eiropas Savienības fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas efektivitātes
izvērtējums, nosakot pieļaujamās kļūdas līmeni, zem kura neatbilstību un kļūdas
novēršanas procedūra nav finansiāli izdevīga”.

-

„Priekšizpēte par ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām”.

Izvērtējuma „Priekšizpēte par ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām”
ietvaros tika izteiktas vairākas rekomendācijas fondu vadības sistēmas vienkāršošanai,
kuras var iedalīt šādos blokos:
-

Nepieciešams harmonizēt procedūras fondu apguvē iesaistīto institūciju starpā.

-

Turpmākās vienkāršošanas procesā nepieciešams uzlabot komunikāciju un
sadarbību starp valsts pārvaldes iestādēm ES fondu apgūšanas procesā.

-

Nepieciešams sinhronizēt ES fondu programmēšana norisi un valsts attīstības
ilgtermiņa plānošanu, nozaru prioritizēšanu, pašvaldību un komersantu finanšu
plānus.

-

Turpmāk, attīstot ES fondu ieviešanas sistēmu, lielu uzmanību nepieciešams
pievērst pakalpojuma kvalitātei.

-

Nepieciešams paātrināt ES fondu apguves ātrumu.

2009.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas uzsāka šo rekomendāciju ieviešanu
un, noslēdzoties gadam, tika apkopota informācija, ka 50% rekomendācijām statuss
definējams kā ieviests. Jāprecizē, ka šī izvērtējuma ietvaros tika izteiktas
rekomendācijas, kuras ir saistošas arī citām valsts pārvaldes institūcijām, ne tikai tām,
kas iesaistītas ES fondu vadībā. Līdz ar to var secināt, ka ES fondu ieviešanas ietvaros
tiek sakārtoti arī citi valsts pārvaldei saistošie jautājumi.
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382.

Izvērtējuma „Eiropas Savienības fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas
efektivitātes izvērtējums, nosakot pieļaujamās kļūdas līmeni, zem kura neatbilstību un
kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli izdevīga” ietvaros ir iesniegts ziņojums,
kurā iekļauti visi izvērtējumā konstatētie fakti, to analīze, kā arī izdarītie secinājumi un
priekšlikumi. Lai gan izvērtējuma veikšana noslēdzās 2009.gada oktobrī, tika panākta
vienošanās ar izvērtētājiem veikt padziļinātu analīzi par priekšlikumu ES fondu finanšu
vadības un kontroles sistēmas uzlabošanai, tai skaitā, attiecībā uz pieļaujamā kļūdas
līmeņa, zem kura neatbilstības un kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli efektīva,
savietojamību ar LR publisko finanšu vadības sistēmu. Līdz ar to izvērtējuma ietvaros
ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām saistošās rekomendācijas tiks izteiktas
2010.gadā.

383.

2009.gadā tika uzsākta izvērtējuma par ieņēmumu apjomu valsts budžetā no
īstenotajiem ES fondu projektiem veikšana. Izvērtējums tiek veikts, lai noteiktu ES
fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu, ņemot vērā ES finanšu
apjoma augsto īpatsvaru Latvijas investīcijās un Latvijas iekšzemes kopproduktā.

384.

2009.gadā ir uzsākts darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes 3 izvērtējumiem par ES
finansējuma ieguldījumu 2004.-2006.gada plānošanas perioda tādās jomās kā izglītība,
nodarbinātība un uzņēmējdarbība. Izvērtējumi par ES finansēto ieguldījumu un tā
ietekmi minēto jomu attīstībā tiek veikti, lai izvērtētu turpmāko ieguldījumu
nepieciešamību šajās jomā.

385.

Informāciju par pabeigtajiem un notiekošajiem izvērtējumiem ir publicēta ES fondu
mājas lapā. (http://www.esfondi.lv/page.php?id=906).

ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa
386.

Izvērtējumu uzraudzību saskaņā ar MK 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1238
„Eiropas Savienības fondu ieviešanas un uzraudzības kārtība” 21.punktā noteikto veic
vadošās iestādes izveidota ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa
(turpmāk – darba grupa).

387.

Rezultatīva izvērtēšanas procesa organizēšanai 2009.gadā tika organizētas 6 darba
grupas sanāksmes, kā arī ir notikušas 13 darba grupas rakstiskās procedūras.

Rekomendāciju ieviešanas plāns
388.

Saskaņā ar pastāvošo normatīvo regulējumu darba grupas dalībnieki izskata
izvērtējumu ietvaros izteiktās rekomendācijas, lemj par to ieviešanas lietderību, kā arī
uzrauga rekomendāciju ieviešanu. Rekomendācijas, kas atzītas par ieviešamām, tiek
apkopotas rekomendāciju ieviešanas plānā.

389.

2009.gadā rekomendāciju ieviešanas plānā ir iekļauta 91 rekomendācija, kur 30
rekomendācijas ir aktuālas no 2004. – 2006. gada plānošanas perioda.

390.

Rekomendāciju ieviešanas plānā ietvertā informācija tiek aktualizēta 2 reizes gadā.
2009.gadā plāns tika aktualizēts, balstoties uz rekomendāciju ieviešanas statusu augustā
un decembrī. Zemāk esošajā attēlā ir atspoguļots rekomendāciju ieviešanas statuss
2009.gada augustā un decembrī saskaņā ar rekomendāciju ieviešanas plāna
aktualizācijas rezultātiem.

Ilustrācija 15 Rekomendāciju ieviešanas statuss uz 31.08.2009. un 31.12.2009.
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Citi jautājumi
391.

Vadošā iestāde 2009.gadā nodrošināja izvērtēšanas kapacitātes celšanas pasākumus:
notiekošo izvērtēšanas darba grupu sanāksmju ietvaros Vadošās iestādes izvērtēšanas
darbinieki sniedza aktuālāko informāciju darba grupas dalībniekiem par jaunākajām
izvērtēšanas metodēm un pieredzi un rezultātiem citās dalībvalstīs.

392.

Vadošā iestāde nodrošināja dalību EK Nodarbinātības, sociālo lietu un vienādu iespēju
Ģenerāldirektorāta organizētajās ESF izvērtēšanas sistēmas un EK Reģionālās politikas
Ģenerāldirektorāta organizētajās ERAF izvērtēšanas sistēmas sanāksmēs.

2.8.

Finanšu vadība un kontrole

393.

Šajā sadaļā aprakstīti pasākumi, kurus veica ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, lai
nodrošinātu ES fondu ieviešanas kvalitāti un efektivitāti, to starp sniegts kopsavilkums
par būtiskajām 2009.gadā veiktajām izmaiņām vadības un kontroles sistēmā, tās
izvērtējumu, veiktajām vadības pārbaudēm (pārbaudēm projektu īstenošanas vietā,
maksājumu pieprasījumu pārbaudēm, kā arī IUB veiktajām
iepirkumu
pirmspārbaudēm), ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditiem, sertificēto
izdevumu revīzijām, kā arī sertifikācijas iestādes veiktajām pārbaudēm pirms izdevumu
deklarāciju apstiprināšanas.

394.

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu un
Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.455 „Kārtība, kādā nodrošina
revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā” FM Audita un revīzijas
departaments nodrošina revīzijas iestādes funkcijas (turpmāk – Revīzijas iestāde) ES
fondiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

395.

Jāatzīmē, ka revīzijas iestāde, veicot sertificēto izdevumu izlases pārbaudes, pārbauda
atsevišķus projektus, savukārt attiecībā uz vadības un kontroles sistēmas auditiem –
atsevišķos auditos, piemēram, iepirkumu auditā arī izlases veidā tiek pārbaudīti
atsevišķi projekti.
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396.

Kopumā vērtējot vadības un kontroles sistēmas darbību 2009.gadā, veikto pārbaužu un
auditu rezultātus, secināms, ka DP ieviešanā netika konstatētas būtiskas un sistēmiskas
problēmas. Atsevišķos gadījumos tika konstatēti trūkumi, t.sk. ar finansiālo ietekmi, kas
tiek novērsti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

397.

Detalizēta informācija par pārbaudēm, revīzijām un auditiem ir sniegta nākošajās
sadaļās, kā arī ziņojuma 6. un 7.pielikumā.

2.8.1. Vadības un kontroles sistēmas apraksts
398.

ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas mērķis ir nodrošināt efektīvu ES
fondu vadību, un tās pamatā ir vienotas pamatprasības un pamatprincipi, kas noteikti
Eiropas Kopienas un nacionālajos normatīvajos dokumentos. ES fondu vadības un
kontroles sistēmas apraksts saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 21.panta prasībām no
Eiropas Komisijas puses tika apstiprināts 2009.gada 4.jūnijā. Aktualizētais vadības un
kontroles sistēmas apraksts ir uz 31.12.2009. Galvenās izmaiņas ir saistītas ar
grozījumiem normatīvajos aktos, iestāžu reorganizācijām un organizatorisko struktūru
izmaiņām, darbinieku skaitu un darbinieku funkcijām attiecīgi:
-

-

-

-

-

-

399.

papildināts ES fondu vadību regulējošo ārējo normatīvo aktu uzskaitījums un
aktualizēti normatīvajos aktos veiktie grozījumi. Papildināts vadošās iestādes
izstrādāto vadlīniju un metodiku saraksts;
visās institūcijās tiek izstrādātas un regulāri aktualizētas iekšējās kārtības
atbilstoši MK 2007.gada 31.jūlija noteikumu Nr.524 „Eiropas Savienības fondu
vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības” noteiktajām prasībām;
atbilstoši MK lēmumam no 2009.gada 1.jūnija atbildīgā iestāde - RAPLM ir
pārņēmusi atbildīgās iestādes – ĪUMPLS funkcijas un turpmāk ir atbildīga par
elektroniskās pārvaldes (e-pārvaldes), informācijas sabiedrības un informācijas
tehnoloģiju politikas izstrādāšanu un koordinēšanu, un ar 2009.gada 1.oktobri
sadarbības iestādes - Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts
aģentūras (VSMTVA) funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu
līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmējs ir Veselības ekonomikas centrs (VEC).
Atbildīgo un sadarbības iestāžu struktūrvienību iekšējās reorganizācijas rezultātā
mainījušās arī citu iestāžu organizatoriskās struktūras.
atbildīgo un sadarbības iestāžu struktūrvienību reorganizācijas rezultātā mainījies
ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda administrēšanā iesaistīto
darbinieku amatu skaits, to nodrošināmajām funkcijām paliekot nemainīgām.
Vadības un kontroles sistēmas aprakstā precizēti nodaļu uzdevumu un darbinieku
funkciju apraksti;
Sadarbības iestāžu – Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA), Būvniecības,
enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras (BEMVA) un Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) iekšējā audita struktūrvienības likvidētas un to
funkcijas nodotas atbildīgajām iestādēm.
Sadarbības iestāžu – Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA), Būvniecības,
enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras (BEMVA) un Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) iekšējā audita struktūrvienības likvidētas un to
funkcijas nodotas atbildīgajām iestādēm.

Detalizēta informācija par Latvijā izveidoto ES fondu vadības un kontroles sistēmu ir
aplūkojama ES fondu vadības un kontroles sistēmas aprakstā saskaņā ar Regulas
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Nr.1828/2006 21.panta prasībām, kas ievietota Eiropas Savienības fondu mājas lapā
pēc saites: http://www.esfondi.lv/page.php?id=789 .

2.8.2. Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums
400.

Revīzijas iestāde, atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta d)
apakšpunktā noteiktajam, sagatavo un iesniedz EK Gada kontroles ziņojumu un
atzinumu par sistēmas darbības efektivitāti, lai nodrošinātu pietiekamu pārliecību, ka
EK iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to nodrošinot pietiekamu
pārliecību, ka attiecīgie darījumi tika veikti likumīgi un pareizi.

401.

2010.gada 12.janvārī Revīzijas iestāde iesniedza atzinumu par periodu no 2008.gada
1.jūlija līdz 2009.gada 30.jūnijam par sistēmas darbības efektivitāti, balstoties uz veikto
vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātiem, ņemot vērā pārbaužu apjoma
ierobežojumus:
-

-

Pārskata periodā netika veiktas sertificēto izdevumu revīzijas, jo sertifikācijas
iestāde līdz 2008.gada 31.decembrim darbības programmās “Cilvēkresursi un
nodarbinātība” – 2007LV051PO001, “Uzņēmējdarbība un inovācijas” –
2007LV161PD001 un “Infrastruktūra un pakalpojumi” – 2007LV161PO002
nebija apstiprinājusi nevienu izdevumu deklarāciju;
no 43 auditiem tika veikti 27 vadības un kontroles sistēmu auditi un 16 vadības
un kontroles sistēmas atbilstības auditi;
sertifikācijas iestādē un maksājuma iestādē netika veikti vadības un kontroles
sistēmas auditi.

402.

Lai arī pārskata periodā veiktajos Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles
sistēmas auditos, t.sk. horizontālajos sistēmas auditos vadošajā iestādē, atbildīgajās un
sadarbības iestādēs tika atklātas nepilnības izveidotās vadības un kontroles sistēmas
funkcionēšanā (rezultātus skatīt Gada kontroles ziņojuma 1.pielikumā), tomēr izveidotā
vadības un kontroles sistēmas darbojas un konstatētās nepilnības būtiski neietekmē
sistēmas funkcionēšanu. Vērtējums par katras pamatprasības izpildi attiecīgajā
institūciju grupā tika novērtēts ar 2, kas sniedz pārliecību, ka kopumā vadības un
kontroles sistēma darbojas un konstatētās nepilnības būtiski neietekmē sistēmas
funkcionēšanu.

403.

Lai sniegtu vadībai pārliecību par ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodam
izveidotās vadības un kontroles sistēmas izmaiņu atbilstību EK un LR normatīvajiem
aktiem, revīzijas iestāde veica horizontālo vadības un kontroles sistēmas atbilstības
auditu institūcijās, kas tika reorganizētas kopš SIA “Ernst & Young Baltic” 2008.gada
15.septembra veiktā akreditācijas audita par ES fondu vadības un kontroles sistēmas
atbilstību Regulas Nr.1083/2006 un Regulas Nr.1828/2006 prasībām. Audita laikā tika
konstatēti atsevišķi trūkumi, kuri nav sistemātiska rakstura trūkumi un neietekmē
sistēmas darbību, kopumā veiktās izmaiņas ir atbilstošas EK regulu un LR normatīvo
aktu prasībām. Trūkumu novēršanai tika izteikti ieteikumi un par ieteikumu ieviešanu
atbildīgās amatpersonas.

404.

Atbilstoši revīzijas iestādes 2009.gada 30.jūnijā aktualizētajai Vienotai revīzijas
stratēģijai tika veikti vadības un kontroles sistēmas auditi sekojošās sistēmās:
-

projektu pieteikumu atlases un līgumu slēgšana;
publiskais iepirkums;
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-

informācijas kvalitāte un drošība;
datu ievade, uzkrāšana un analīze VIS;
projekta progresa pārbaudes;
projektu īstenošana;
funkciju sadalījums un atbildības;
maksājumu veikšana un uzskaite;
kontroles sistēmas novērtēšana;
vides prasību nodrošināšana;
sistēmas normatīvā bāze un komunikācija ar finansējuma saņēmēju;
plānošanas dokumentu un to grozījumu sagatavošana .

405.

Kopumā veikto vadības un kontroles sistēmu auditu rezultātā tika secināts, ka izveidotā
iekšējā vadības un kontroles sistēma darbojas, taču ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi
sekojošās jomās: projektu pieteikumu atlasē un līgumu slēgšanā; publiskajos
iepirkumos; informācijas kvalitātē un drošībā; datu ievadē, uzkrāšanā un analīzē VIS;
projekta progresa pārbaudēs; grāmatvedības uzskaitē, funkciju sadalījumā un atbildībā;
maksājumu veikšanā un uzskaitē; ES fondu līdzekļu piesaistē, apguvē un uzraudzībā;
komunikācijas un informācijas pasākumos; kontroles sistēmas novērtēšanā; vides
prasību nodrošināšanā; plānošanas dokumentu un to grozījumu sagatavošanā.

406.

Auditu laikā konstatēto trūkumu novēršanai tika izteikti ieteikumi, noteikti ieviešanas
termiņi un par ieteikuma ieviešanu atbildīgās amatpersonas. Lai nodrošinātu efektīvu
ieteikumu ieviešanu, revīzijas iestāde veic ieteikumu ieviešanas uzraudzību. Audita
laikā konstatētie būtiskākie trūkumi ir norādīti Gada kontroles ziņojumā un Gada
kopsavilkumā.

2.8.3. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās
Informācija par pārbaužu veikšanas metodiku
407.

Plašs pārbaužu projektu īstenošanas vietās sistēmas apraksts tika sniegts gadskārtējā
ziņojuma par 2008.gadā24, tādējādi šajā sadaļā atspoguļota būtiskākā informācija par
izmaiņām minēto pārbaužu metodikā, kas tika veiktas, analizējot 2008.-2009.gadā gūto
pieredzi.

408.

Lai uzlabotu deleģētās funkcijas efektīvu izpildi, vadošā iestāde 2009.gadā izstrādājusi
2007.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.440 papildinātu projektu, kā rezultātā 2010.gada
16.februāri no jauna izdoti MK noteikumi Nr. 140 ,,Kārtība, kādā vadošā iestāde,
sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā '' (MK
noteikumi Nr.140).

409.

MK noteikumos Nr.140 vairs nav paredzēta dažādu pārskatu iesniegšana, jo tajos esošā
informācija ir pieejama vienotajā VIS, kā arī atsevišķo šo datu analīze tiek pieprasīta
uzraudzības ziņojumos.

410.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.140 ES fondu finansētajiem projektiem, kuru
īstenošanai ir paredzēts mazāk nekā viens gads, risku izvērtējumu veiks ne retāk kā
reizi gadā (nolūkā atvieglot administratīvo darbu riska izvērtējuma veikšanā).

24

Ziņojums
ir
pieejams
SFC2007
un
ES
fondu
mājas
lapā
http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/Gada_zinojums_3DP_2008_2009-10-09.pdf
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411.

MK noteikumi Nr.140 tagad paredz, ka nepieciešamības gadījumā pārbaudi var veikt
arī ātrāk nekā otrajā gadā pēc pēdējā maksājuma veikšanas ES fonda finansējuma
saņēmējam. Tāpat šajā gadījumā tiks veikta arī atkārtota pārbaude. Ņemot vērā šādas
izmaiņas, ES fondu administrējošām institūcijām būs iespēja pārliecināties par projektu
ieviešanas atbilstību noteiktajām prasībām un savlaicīgi novērst radušos trūkumus.

412.

Vienlaikus MK noteikumi Nr.140 paredz, ka pārbaudēs, kuras tiek veiktas pēc pēdējā
maksājuma finansējuma saņēmējam, tiktu pārbaudīta arī publicitātes prasību ievērošana
ES fondu projektu īstenošanas vietā.

413.

Tagad MK noteikumi Nr.140 paredz, ka pārskatus, pārbaužu plāns par pārbaudēm
projektu īstenošanas vietās un risku izvērtējumus jāievada VIS un tos vairs nav
nepieciešams iesniegt papīra formātā.

414.

2010.gada 14.maijā apstiprināta papildinātā un aktualizētā metodika ,,Eiropas
Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. –
2013.gada plānošanas periodam’’ (metodika). Metodika ir izstrādāta, lai sniegtu
skaidrojumu pārbaužu uz vietas veikšanai ES fondu projektu īstenošanas vietās,
tādējādi veicināto vienotu izpratni un labās prakses piemērošanu visās ES fondu vadībā
iesaistītajās institūcijās 2007. – 2013.gada plānošanas periodā. Metodikā ietverta
informācija par iesaistīto institūciju funkcijām un to nodalīšanu, iekšējo procedūru
izstrādi saistībā ar pārbaudēm, pārbaužu plānošanu un ES fonda projektu riska līmeņa
noteikšanu, pārbaužu rezultātiem un to izmantošanu, labo praksi pārbaužu veikšanā un
citiem jautājumiem, kas saistīti ar pārbaudēm projektu īstenošanas vietā.

415.

Metodiku plānots papildināt ar nosacījumiem par komercdarbības atbalsta normu
ievērošanu, nosakot, ka komercdarbības atbalsta pasākuma gadījumā vispirms ir
jāpārliecinās, vai attiecīgā atbalsta programma vai individuālā atbalsta projekts ir
saskaņots ar Eiropas Komisiju (par to ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums)
vai atbalsta pasākums atbilst nosacījumiem, kad atbalsts ir atbrīvots no iepriekšējas
paziņošanas Eiropas komisijā (block exemption). Savukārt pārbaudē projekta
īstenošanas līmenī, pārbauda vai projekts tiek realizēts saskaņā ar līguma, kas noslēgs
atbalsta sniedzēja un atbalsta saņēmēja starpā, nosacījumiem, jo projekta praktiskai
īstenošanai ir jānotiek atbilstoši šim līgumam. Ja tiek konstatēts, ka projekts tiek
īstenots pretrunā ar minētā līguma nosacījumiem, par to atbildību ir jānes atbalsta
saņēmējam.

416.

Metodikā papildinātas sadaļas par dubultā finansējuma riska pārbaudi, nosakot, ka
sadarbības iestādei vai atbildīgajai iestādei būtu nepieciešams veikt pārbaudi projekta
īstenošanas vietā pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas par ES fonda projekta
ieviešanu atbilstoši MK noteikumu Nr.140 10.punktam, lai pārliecinātos, vai
potenciālais finansējuma saņēmējs, kurš pieteicies projekta realizācijai pie konkrētās
sadarbības iestādes vai atbildīgās iestādes, jau nerealizē vēl kādu tādu pašu projektu tajā
pašā vai citā sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē viena vai vairāku finansējuma
avotu ietvaros. Ja potenciālais finansējuma saņēmējs jau realizē kādu 2007.-2013.gada
plānošanas perioda vai realizējis 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES fonda
projektu tās pašas sadarbības iestādes vai atbildīgās iestādes administrēto aktivitāšu
ietvaros, sadarbības iestādei vai atbildīgajai iestādei būtu jāpārbauda tās rīcībā esošā
informācija, tai skaitā, 2004.-2006.gada plānošanas periodā realizēto projektu rezultāti.
Pirms lēmuma pieņemšanas par pārbaudes veikšanu pirms līguma vai vienošanās
noslēgšanas, sadarbības iestādei vai atbildīgajai iestādei būtu jāizvērtē arī publiski
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pieejamā informācija, lai izvairītos no papildus kontroļu un administratīvā sloga
radīšanas potenciālajam finansējuma saņēmējam. Ja publiski pieejamā un attiecīgās
sadarbības iestādes vai atbildīgās iestādes rīcībā esošā informācija nav pietiekama, lai
gūtu pārliecību par dubultās finansēšanas riska novēršanu, tikai tādā gadījumā iesakām
veikt pārbaudi uz vietas pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas.
417.

Tāpat metodikas projekts nosaka, ka, ja tiek veikta pārbaude projekta īstenošanas vietā
pie finansējuma saņēmēja pirms noslēgto līgumu un pirms veikto maksājumu
apliecinošu dokumentu oriģinālu pārbaudes,
attiecībā uz dubultā finansējuma
aspektiem ieteicams pārliecināties arī par, piemēram, projekta grāmatvedības
dokumentācijas atsevišķu nodalīšanu, ietverot tās uzglabāšanas termiņus, projektam
atvērto kontu, ar līguma vai vienošanās parakstīšanas dienu nodrošināto atsevišķo
ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti attiecīgajam projektam (atsevišķu
kontu vai subkontu ieviešanu esošajā grāmatvedības sistēmā).

418.

Attiecībā uz ieņēmumus nesošo projektu pārbaudi, metodikas projekts paredz, ka ja ES
fondu projekts ir ieņēmumus nesošs projekts Regulas Nr.1083/2006 55.panta izpratnē
(tai skaitā, Regulas (EK) Nr.1341/2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1083/2006,
izpratnē), tad pārliecināties, vai tiek ievēroti Regulas Nr.1083/2006 55.panta 2.punkta
nosacījumi un vai finansējuma saņēmēja sniegtā informācija par gūtajiem ieņēmumiem
atbilst faktiskajai situācijai. Regulas Nr.1083/2006 55.panta 2.punktu piemēro
gadījumos, kad, sagatavojot projekta iesniegumu, iepriekš ir iespējams noteikt
ieņēmumus un ņemt vērā, piemērojot finansējuma deficīta metodi (the funding-gap
method) ES fondu ieguldījuma noteikšanai.

419.

Ja projektā tiek piemēroti šķērsfinansējuma principi, tad jāpārliecinās par šo principu
atbilstoši ievērošanu, ņemot vērā arī vadošās iestādes metodiku „Metodika par
šķērsfinansējuma principa piemērošanu”, kas pieejama Eiropas Savienības fondu mājas
lapā: http://www.esfondi.lv/page.php?id=613

2009.gadā veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās
420.

DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros 2009.gadā ir veiktas 125 pārbaudes
projektu īstenošanas vietās, t.sk. bija sekojoši pārbaudes rezultāti: 30 „negatīvs”, 16 „ar
iebildumiem”, 79 „pozitīvs”.

421.

Sadarbības iestāžu pārbaudīto projektu summa ir 64,6 milj. eiro jeb 11,7% no darbības
programmai piešķirtā ES fondu finansējuma, savukārt pārbaudīto projektu ietvaros
veikto maksājumu apjoms ir 25,3 milj.eiro jeb 4,6% no darbības programmai pieejamā
kopējā attiecināmā finansējuma.

422.

Vairumā gadījumu veikto pārbaužu rezultāti ir pozitīvi un būtiski trūkumi pārbaudēs
nav konstatēti. Tomēr atsevišķos gadījumos pārbaužu laikā konstatētas neprecizitātes,
kas saistītas ar iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanu, izdevumu attaisnojošo
dokumentu trūkumu vai neatbilstoši noformēti pamatojošie dokumenti.

423.

Vislielākais pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiālās ietekmes apjoms tika konstatēts
1.3.1.1.4. aktivitātē „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām”, jo pārbaudes
brīdī apmācības nenotika un finansējuma saņēmējs par izmaiņām apmācību grafikā
sadarbības iestādi nebija informējis.
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2.8.4. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes
424. 2009. gadā veiktajās maksājumu pieprasījuma pārbaudēs darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros pārbaudīti 123 projekti. Pārbaudīto projektu
kopējā maksājumu pieprasījumu summa (ES fondu daļa) ir 39,7 milj. eiro, savukārt
kopējā pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiālā ietekme ir tikai 0,3 milj. eiro jeb 0,8% no
kopējās pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļas, kas ir pozitīvi vērtējams (detalizētu
informāciju skatīt ziņojuma 7.pielikumā).
425.

Izvērtējot informāciju par maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatētajiem
pārkāpumiem ar finansiālo ietekmi, var secināt, ka visbiežāk pārkāpumi ir konstatēti
iepirkumu procedūrās. Citi biežāk konstatētie pārkāpumi ir: izdevumus attaisnojošo
dokumentu trūkums vai neatbilstoši noformēti pamatojošie dokumenti, neatbilst
projekta aktivitātei, mērķim, vadlīnijām, nav paredzēts Līgumā, pārsniegta līguma
summa, t.i. kopējo attiecināmo izmaksu summa, kādas izdevumu kategorijas summa.

426.

Izvērtējot informāciju par maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatētajiem
pārkāpumiem tika veikti vairāki korektīvi pasākumi, piemēram, tika aizturēti
maksājumi līdz dokumentu noformēšanai, neatbilstoši veiktie izdevumi tika ieturēti no
kārtējā maksājuma pieprasījuma, par konstatēto neattiecināmo izmaksu summu tika
samazināta projekta attiecināmo izmaksu kopsumma.

2.8.5. Iepirkuma pirmspārbaudes
427.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību IUB 2009.gadā turpināja veikt ES fondu
projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida
pirmspārbaudes. Kā būtiskākās problēmas darba organizācijā var minēt šādas:
-

netika iesniegta informācija par aktualizētajiem iepirkumiem (netiek aktualizēti
iepirkuma plāni);

-

aktualizētie plāni nereti vairāk sniedza informāciju par jau veiktajiem
iepirkumiem, nevis plānotajiem iepirkumiem.

428.

Savukārt būtiskākās konstatētās neatbilstības iesniegtajos iepirkuma plānos bija
iepirkumu nepamatota sadalīšana daļās, nepareizi noteikts iepirkuma līguma veids –
piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgums; neņemtie vērā Publisko iepirkumu likuma
grozījumi, nosakot piemērojamo iepirkuma procedūru

429.

Iepirkuma dokumentācijā un procedūras norisē tika konstatētas šādas būtiskākās
konstatētās neatbilstības:

430.

-

neatbilstošu kvalifikācijas prasību izvirzīšana:

-

neatbilstošas Publisko iepirkumu likuma regulējumam
neievērošana; nepamatota dažādu sertifikātu pieprasīšana);

-

nesamērīgas ar līguma priekšmetu (piem., pārāk liels pieredzes pārbaudei
pieprasīto objektu daudzums; prasība uzrādīt pārāk specifiskus objektus);

-

attiecīgi neatbilstoša piedāvājumu vērtēšana (bieži vērtēšanas laikā pasūtītājs
atkāpjas no izvirzītajām prasībām un atzīst par uzvarētāju konkursa nolikumam
neatbilstošu piedāvājumu).

(piem.,

termiņu

Vērtējot DP ietvaros 2009.gadā veiktās iepirkuma pirmspārbaudes, jāatzīmē, ka
sākotnējās pārbaudēs 2 atzinumi tika sniegts ar iebildumiem, taču, veicot atkārtotu
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pārbaudi vienā no projektiem, pārbaudes atzinuma veids ir pozitīvs. DP ietvaros nav
konstatēti negatīvi pirmspārbaudes atzinumu veidi.
Tabula 1 DP ietvaros 2009.gadā veiktās IUB iepirkuma pirmspārbaudes

Fonds

Pārbaudīto
projektu
skaits

Pirmspārbaudes sākotnējā atzinumu veids
Ar
Pozitīvs
Negatīvs
iebildumiem

Atkārtotās pārbaudes
atzinuma veids
Pozitīvs

Negatīvs

ESF

5

3

0

2

2

0

KF
Tehniskā
palīdzība

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kopā 1 DP

5

3

0

2

2

0

431.

Attiecībā uz pirmspārbaužu veikšanas trūkumiem var minēt, ka dažreiz var tikt
paildzināta iepirkuma procedūras norise, savukārt nereti rada pasūtītājos sajūtu, ka par
pozitīvu atzinumu nevar tikt iesniegts iesniegums (sūdzība), kas var tikt atzīts par
pamatotu – iemesls – tehniski, specifiski nozares jautājumi; situācija tirgū

432.

Tomēr, neapšaubāmi pirmspārbaužu veikšanai ir daudz priekšrocību:
-

savlaicīgi konstatētas neatbilstības iepirkuma dokumentācijā un norisē;

-

pasūtītāju izglītošana (īpaši attiecībā uz „mazajiem” pasūtītājiem);

-

mazāks risks, ka tiks iesniegts iesniegums (sūdzība) Iepirkumu uzraudzības birojā
vai ka iesniegums (sūdzība) tiks atzīts par pamatotu;

-

starpniekinstitūcijām nav nepieciešamība lūgt pēcpārbaudi par attiecīgo
iepirkumu;

-

tiek novērsta situācija, ka attiecīgas procedūras pēcpārbaudes rezultātā tiek
konstatētas neatbilstības, kuras nav iespējams vairāk labot, kā rezultātā tiktu
pieņemts lēmums par izdevumu neattiecināšanu

2.8.6. Sertificēto izdevumu revīzija
433.

434.

435.
436.

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros 2009.gadā tika veikta
viena sertificēto izdevumu revīzija, kā rezultātā tika pārbaudīti izdevumi 95,4% apmērā
no kopējiem uz 2009.gada 30.jūniju deklarētajiem izdevumiem.
Sertificēto izdevumu revīzijas rezultātā tika konstatēta neatbilstību summa 51,2 tk. eiro
apmērā, no kuriem 38,1 tk. eiro iekļauti 1.darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” izdevumu deklarācijā) , kas veido kļūdas intensitāti 1.2% apmērā no
kopējās 1.darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros uz 2009.gada
30.jūniju deklarēto izdevumu summas.
Sertificēto izdevumu revīzijas rezultātā tika izteikti 20 ieteikumi, uz kuriem līdz
31.12.2009. ieviests 1 ieteikums (ieteikums ieviests revīzijas laikā).
Revīzijas ietvaros tika gūta pietiekama pārliecība, atbilstoši Regulas Nr.1828/2006
16.panta 2.punkta prasībām, ka DP ietvaros laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz
2009.gada 30.jūnijam sertifikācijas iestādes sertificētie izdevumi ir attiecināmi
finansēšanai no ESF saskaņā ar ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tomēr
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tika konstatēti atsevišķi trūkumi publiskā iepirkuma jomā un pamatlīdzekļu iegādes
izmaksu attiecināmības jomā, kā arī izdevumu attaisnojošo dokumentu noformēšanā un
publicitātes un vizuālās identitātes prasību piemērošanā.
Tabula 2 DP ietvaros sertificēto izdevumu revīzijas rezultāti 2009.gadā
Deklarētie
izdevumi uz
30.06.2009.

Līdz 31.12.2009.
pārbaudītie
izdevumi

% no
deklarētaj
iem
izdevumie
m

Konstatē
to
trūkumu
skaits

Konstatētā
kļūda

Konstatētā
kļūdas
intensitāte (%
no deklarētās
summas)

Revīzijas
atzinums

2 240 767.30 LVL;

2 138 576.21 LVL;

95,4%

20

36 336.57 LVL;

1,21%

3 159 040,25EUR

3 015 000,69 EUR

Ar
iebildumie
m

51 218,00 EUR

Iekļauti
deklarācijā:
27 038 ,52 LVL;
38 114,63 EUR

2.8.7. Sertifikācijas iestādes veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju
apstiprināšanas
437.

Papildus iepriekš sniegtajai informācijai par vadības pārbaudēm un sertificēto
izdevumu revīziju, šajā ziņojumā aplūkotas arī sertifikācijas iestādes (Valsts kases)
veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju apstiprināšanas.

438.

Sertifikācijas iestādes pamatfunkcija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006
61. pantu ir sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai apstiprinātas izdevumu deklarācijas
un maksājumu pieteikumus, apliecinot, ka izdevumu deklarācijas ir pareizas un
sagatavotas, izmantojot uzticamas grāmatvedības sistēmas, un to pamatā ir pārbaudāmi
pamatojuma dokumenti, kā arī deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošajiem Kopienas un
Latvijas Republikas tiesību aktiem un ir veikti saistībā ar darbībām, kas finansēšanai
izraudzītas saskaņā ar programmai piemērojamiem kritērijiem un ievērojot Kopienas un
Latvijas Republikas tiesību aktus. Izdevumu deklarācijas pārbaudes procesā tiek
analizētas atbildīgo/sadarbības iestāžu procedūras, pārbaužu un sistēmu auditu rezultāti.
Papildus pārliecības gūšanai sertifikācijas iestāde izlases veidā veic maksājuma
pieprasījumos iekļauto izdevumu pārbaudi.

439.

2009.gadā Valsts kase no atbildīgajām/sadarbības iestādēm saņemto izdevumu
deklarāciju pārbaudes un sertificēšanas procesa nodrošināšanai un pārliecības par
izdevumu deklarācijā iekļauto izdevumu attiecināmību gūšanai, atbilstoši katras
atbildīgās/sadarbības iestādes novērtējumam, izlases veidā veica izdevumu deklarācijās
iekļauto
maksājumu pieprasījumu
pamatojošās
dokumentācijas
pārbaudi
atbildīgajās/sadarbības iestādēs. 2009.gadā sertifikācijas iestāde pārbaudīja 28
maksājumu pieprasījumu pamatojošo dokumentāciju par summu 2,6 milj.eiro
(detalizētāk sk. Tabulu - Veikto pārbaužu apjoms un rezultāti). Pārbaudes rezultāti
lielākajai daļai projektu bija pozitīvi, tajos bija pieejami maksājuma pieprasījumos
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iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumenti un izdevumi bija veikti atbilstoši normatīvo
aktu prasībām. Savukārt 3 tehniskās palīdzības ietvaros īstenotos projektos tika
konstatētas atkāpes, kas tika ieturētas no sertificētajiem izdevumiem vai koriģētas
nākamajos maksājuma pieprasījumos.
Tabula 3 Sertifikācijas iestādes 2009.gadā veikto pārbaužu apjoms un rezultāti

Darbības
programma
1DP

Pārbaudīto
maksājuma
pieprasījumu
skaits
28

1DP

Kopā

28

Pārbaudītā
maksājumu
pieprasījumu summa,
LVL

Pārbaudītā
maksājumu
pieprasījumu
summa, EUR*

1 636 150

2 328 032

180 856

257 335

1 816 736

2 585 367

Pārbaudes rezultāts
pozitīvs

* summas eiro norādītas informatīvajiem nolūkiem, piemērojot Latvijas bankas noteikto fiksēto eiro
konvertācijas kursu: 1 eiro =0,702804 LVL

2.8.8. Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditi
440.

Revīzijas iestāde veic horizontālos ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditus
(turpmāk – sistēmas auditi) vadošajā iestādē, Iepirkumu uzraudzības birojā, Centrālajā
finanšu un līgumu aģentūrā, lai gūtu pārliecību par vadības un kontroles sistēmas
atbilstību Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

441.

Atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienības
veic sistēmu auditus un sniedz informāciju revīzijas iestādei par pārskata periodā
veiktajiem sistēmas auditiem un vērtējumu par to kritēriju un pamatprasību izpildi, kas
tiek izvērtēti veikto sistēmas auditu laikā.

442.

Kopumā 2009.gada ietvaros tika veikti 5025 auditi, no kuriem 40 bija sistēmas auditi un
10 vadības un kontroles sistēmas atbilstības auditi (turpmāk – atbilstības audits). Lai arī
veikto auditu rezultātā sistemātiskas kļūdas netika konstatētas, audita laikā konstatēto
trūkumu novēršanai ir izteikti ieteikumi, ieteikumu ieviešanu termiņš un par ieteikumu
ieviešanu atbildīgā amatpersona. Informācija par veiktajiem sistēmu un atbilstību
auditiem un būtiskākajiem auditu rezultātiem par 2009.gadu ir apkopota:
-

443.

25

Gada kontroles ziņojumā, kas tika iesniegts EK 2009.gada 28.decembrī,
izmantojot SFC2007 informācijas sistēmu (2009.gada I pusgadā veiktie auditi);
Gada kopsavilkumā, kas tika iesniegts EK 2010.gada 9.februārī, izmantojot
SFC2007 informācijas sistēmu (2009.gada II pusgadā veiktie auditi).

2009.gadā DP ietvaros atbildīgo iestāžu iekšējā audita struktūrvienības veica 13 vadības
un kontroles sistēmu auditus (no tiem 6 atbilstības auditi), sadarbības iestāžu iekšējā
audita struktūrvienības veica 14 sistēmas auditus (no tiem 2 atbilstības auditi), Valsts
kases iekšējā audita struktūrvienība veica 2 sistēmas auditus un revīzijas iestāde veica 6
horizontālos sistēmas auditus (no tiem 1 atbilstības audits).

Kopējais veikto vadības un kontroles sistēmu auditu skaits 2009.gada ietvaros visās darbības programmās.
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Tabula 4 DP ietvaros 2009.gadā veiktie ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi

Darbības
programma

Institūcija

2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV051PO001
2007LV051PO001
2007LV051PO001

EM26

Atbildīgo iestāžu
2009.gadā veiktie
Struktūrfondu
sistēmu auditi
2

IZM

5

LM
RAPLM27

1
1
1

VM

1

VKanc
VKase

2
2

2007LV161PO001
2007LV051PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV051PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
Kopā (36)

444.

Sadarbības iestāžu
2009.gadā veiktie
sistēmu auditi

NVA
VIAA

3
2

LIAA

2
2

SIF
VSMTVA

1
2

CFLA

1

Horizontālie
auditi
2009.gadā

728

RI

15

14

7

Atbilstoši EK apstiprinātajai revīzijas stratēģijai par periodu no 2008.gada 1.jūlija līdz
2009.gada 30 jūnijam, 2008.gada septembrī revīzijas iestāde uzsāka un 2009.gada
sākumā pabeidza 2 vadības un kontroles sistēmas auditus - Iepirkuma dokumentācijas
un iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudes sistēmas auditu
Iepirkumu uzraudzības birojā un Plānošanas dokumentu un to grozījumu sagatavošanas
sistēmas auditu Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē. Iepirkuma dokumentācijas
un iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudes sistēmas audita laikā
IUB tika konstatēti atsevišķi trūkumi par Iekšējo informācijas sistēmas drošības

26

Kopš 2009.gada 29.maija EM audita apjomā iekļauta BEMVA un kopš 2009.gada 1.augusta - LIAA
Kopš 2009.gada 27.aprīļa RAPLM audita apjomā iekļauts VRAA
28
2 auditi uzsākti 2008.gadā un pabeigti2009.gada janvārī; 2 auditi uzsākti 2009.gada septembrī un pabeigti
2010.gada martā
27
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noteikumu aktualizāciju un datu ievadi VIS par veiktajām pirmspārbaudēm.
Konstatētie trūkumi ir novērsti atbilstoši norādītajiem ieviešanas termiņiem.
445.

Lai sniegtu vadībai pārliecību par ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodam
izveidotās vides prasību nodrošināšanas efektivitāti, revīzijas iestāde veica horizontālo
vadības un kontroles sistēmas auditu „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotās vides prasību nodrošināšanas
sistēma VM, SM, EM un BEMVA”, novērtējot izveidotās sistēmas ES fondu HP
“Ilgtspējīga attīstība” ieviešanas koordinācijai un uzraudzībai darbību, dokumentu un
monitoringa sistēmas atbilstību normatīvajiem aktiem, plānošanas veikšanu atbilstoši
ES fondu mērķiem vides aizsardzības jomā un normatīvajos aktos noteikto prasību
attiecībā uz vides aizsardzību un VIDM izvirzīto ieteikumu par HP “Ilgtspējīga
attīstība” īstenošanu ievērošana Eiropas Savienības fondu atbalstīto projektu atlases,
apstiprināšanas, īstenošanas, uzraudzības un kontroles procesā. Audita laikā tika
konstatēti trūkumi vides monitoringa satura noteikšanas jomā, minimālā pārbaudāma
apjoma noteikšanā, vienotas un detalizētas pārskata formas izstrādē, vadlīniju izstrāde
vienotai izpratnes veicināšanai, VIS pielāgošanā HP “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanā.
Audita laikā konstatētie trūkumi ir novērsti.

446.

Revīzijas iestāde 2009.gadā atbilstoši vienotai revīzijas stratēģijai veica sekojošus
vadības un kontroles sistēmas horizontālos auditus:

447.

-

Normatīvās bāzes izstrāde un komunikācijas ar finansējuma saņēmēju
nodrošināšana FM, EM, BEMVA, VM un VSMTVA;

-

Izveidotā projektu atlase un vērtēšanas sistēma EM, LM un VRAA;

-

Vadības informācijas sistēmas izmantošanas efektivitāte un drošība FM, EM,
RAPLM, VM, Valsts Kancelejā, NVA, LIAA un VEC;

-

Vadības un kontroles sistēmas izmaiņu atbilstība EK un LR normatīvajiem
aktiem VRAA, RAPLM, LIAA, EM, VM un VEC.

Horizontālo auditu ietvaros netika atklātas sistemātiskas kļūdas, kas varētu būtiski
ietekmēt izveidoto vadības un kontrole sistēmas darbību. Auditu laikā atklāto trūkumu
novēršanai tika izteikti ieteikumi, noteikti ieviešanas termiņi un par ieteikumu ieviešanu
atbildīgās amatpersonas. Būtiskākie trūkumi tiek ziņoti ikgadējā Gada kontroles
ziņojumā un Gada kopsavilkumā.

2.8.9. Citi ārējie sistēmas auditi
448.

2009.gadā darbības programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība’’ ietvaros nav veikti
ārējie sistēmas auditi.

2.8.10.Eiropas Komisijas auditi
449.

2009.gadā darbības programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība’’ ietvaros Eiropas
Komisija nav veikusi auditus.
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3. PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA
450.

Ziņojuma 3.sadaļā „Prioritāšu īstenošana” ir aplūkots finanšu un fiziskais progress
prioritāšu līmenī, sniedzot arī informāciju par atsevišķiem pasākumiem, aktivitātēm vai
apakšaktivitātēm, ja tajās tika novērots būtisks progress vai otrādi, ja konstatētas
problēmas, kas kavējušas ES fondu apguvi. Detalizēta informācija par finanšu progresu
sniegta ziņojuma 1. un 2. pielikumā, savukārt par DP un DPP noteiktajiem uzraudzības
rādītājiem - 4.pielikumā, savukārt par rādītājiem teritoriālajā griezumā – 5.pielikumā.
Informācija par 1.6.prioritātes „Tehniskā palīdzība” īstenošanu sniegta ziņojuma
6.sadaļā „Tehniskā palīdzība”.

451.

Kā jau tika minēts sadaļā „Informācija par darbības programmas fizisko un finanšu
progresu” līdz 2009.gadā beigām tika apstiprināta lielākā daļa projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu, līdz ar to šajā sadaļā
netiek sniegts detalizēts apraksts par kritēriju un MK noteikumu apstiprināšanas gaitu,
uzmanību pievēršot sasniegtajam progresam projektu apstiprināšanā un līgumu
noslēgšanā, maksājumiem finansējuma saņēmējiem un pirmajiem sasniegtajiem
fiziskajiem rādītājiem.

452.

2009.gadā tika sasniegts ievērojams progress projektu apstiprināšanā un līgumu par
projektu īstenošanu noslēgšanā. Procentuāli lielākais progress apstiprināto projektu
jomā konstatēts 1.1.prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” un 1.2.prioritāte
„Izglītība un prasmes” ietvaros, kur līdz 31.12.2009. apstiprināti projekti par 84,0%
(98,0 milj.eiro) un 80,7% (102,3 milj.eiro) no prioritātēm piešķirtā finansējuma,
savukārt vislielākā apstiprināto projektu finansējuma summa konstatēta 1.3.prioritātes
„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” ietvaros, kur apstiprināti projekti par
123,5 milj.eiro jeb 60,5% no prioritātei piešķirtā ES fondu finansējuma.

453.

Arī noslēgto līgumu jomā vislielākais progress tika sasniegts 1.1.prioritātes „Augstākā
izglītība un zinātne” un 1.2.prioritātes „Izglītība un prasmes” ietvaros, kur līdz
31.12.2009. noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par 84,0% (98,0 milj.eiro) un
63,4% (80,3 milj.eiro) no prioritātē pieejamā ES fondu finansējuma. Vislielākā noslēgto
līgumu finansējuma summa konstatēta 1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un
veselība darbā ietvaros”, kur noslēgti līgumi par 122,8 milj.eiro jeb 60,1% no prioritātei
piešķirtā ES fondu finansējuma.

454.

Salīdzinot ar apstiprināto projektu un noslēgto līgumu summu uz 31.12.2008. vērojams
regress -8,1% apmērā 1.6.prioritātes „Tehniskā palīdzība” ietvaros. Līgumu summas
samazinājums skaidrojams ar to, ka no tehniskās palīdzības projektos tika samazināts
attiecināmo izdevumu saraksts, kā rezultātā tika samazināti projektu izdevumi, kā arī
projektu summas samazinātas par neatbilstoši veikto izdevumu apjomu.

455.

Salīdzinot ar apstiprināto projektu uz 31.12.2008. vērojams regress -8,8% apmērā arī
1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Atbilstoši Ministru
kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumam Nr.542 „Grozījumi darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā” Valsts kancelejas administrētajai
1.5.1.1.1. apakšaktivitātei tika mainīts apakšaktivitātes mērķis, atbalstāmās darbības un
apakšaktivitātes administrēšana tika nodota FM un CEFLA. 1.5.1.1.1.apakšaktivitātē
tika atsaukti trīs apstiprināti projektu iesniegumi.
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Ilustrācija 16 DP prioritāšu ietvaros līdz 31.12.2009. apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ES fondu
finansējums, salīdzinot ar 31.12.2008., EUR
Prioritāšu ietvaros apstiprinātie projekti līdz
31.12.2009. salīdzinājumā ar 31.12.2008. un
piešķirto finansējumu, ES fondu fin.
(milj./EUR)

116.7
(100.0%)
98.0 (84.0%)

1.1.prioritāte "Augstākā
izglītība un zinātne"

0.0 (0.0%)
126.8
(100.0%)
1.2.prioritāte "Izglītība un
prasmes"

102.3
(80.7%)
31.7 (25.0%)

204.2
(100.0%)
123.5
(60.5%)
54.1 (26.5%)

1.3.prioritāte
"Nodarbinātības
veicināšana un veselība
darbā"

58.2
(100.0%)
18.6 (32.0%)

1.4.prioritāte "Sociālās
iekļaušanas veicināšana"

7.3 (12.5%)

1.5.prioritāte
"Administratīvās
kapacitātes stiprināšana"

1.6. prioritāte "Tehniskā
palīdzība"

26.5
(100.0%)
9.3 (35.0%)
11.6 (43.8%)

18.3
(100.0%)
9.7(53.2%)
11.2 (61.3%)

€ 0.00

€ 200.00

€ 400.00

Finansējums prioritātē kopā
Apstiprinātie projekti līdz 31.12.2009.

Apstiprinātie projekti līdz 31.12.2008.

456.

Analizējot prioritāšu ietvaros veiktos maksājumus (t.sk.avansus) finansējuma
saņēmējam, konstatēts, ka līdz 31.12.2009. vislielākais veikto maksājumu finansējuma
saņēmējiem apjoms veikts 1.1.prioritātē „Augstākā izglītība un zinātne”, kuras ietvaros
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līdz 2009.gada beigām finansējuma saņēmējiem izmaksāti 20,6 milj. eiro jeb 17,6% no
prioritātes ESF finansējuma, kā arī 1.3.prioritātē „Nodarbinātības veicināšana un
veselība darbā”, kur finansējuma saņēmējiem 47,0 milj. eiro jeb 23,0 % no prioritātes
ESF finansējuma
Ilustrācija 17 1 DP prioritāšu ietvaros līdz 31.12.2009. veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem apjoms
(ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā), salīdzinot ar ES fonda piešķīrumu 31.12.2008., EUR

Prioritāšu ietvaros veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) līdz
31.12.2009. salīdzinājumā ar 31.12.2008. un piešķirto finansējumu, ES fondu fin. (milj.EUR)

116.7(100.0%)
1.1.prioritāte "Augstākā izglītība un zinātne"

20.6 (17.6%)
0.0(0.0%)

126.8 (100.0%)
1.2.prioritāte "Izglītība un prasmes"

8.9 (7.0%)
0.0(0.0%)

204.2(100.0%)

1.3.prioritāte "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā"

47.0(23.0%)
0.3 (0.1%)

58.2 (100.0%)
1.4.prioritāte "Sociālās iekļaušanas veicināšana"

1.5.prioritāte "Administratīvās kapacitātes stiprināšana"

1.6.prioritāte "Tehniskā palīdzība"

2.1 (3.6%)
0.0 (0.0%)

26.5 (100.0%)
0.5 (1.7%)
0.0 (0.0%)

18.3 (100.0%)
2.5 (13.6%)
0.0 (0.0%)

€ 0.00

Finansējums prioritātē kopā

€ 100.00

€ 200.00

€ 300.00

Veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem līdz 31.12.2009.

Veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem līdz 31.12.2008.

457.

Kā vienu no nozīmīgajām problēmām DP prioritāšu ieviešanā var minēt ekonomiskās
situācijas pasliktināšanos, kas izpaudās kā finansējuma nepietiekamība, tādējādi kavējot
ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzsākšanu. Atsevišķos gadījumos aktivitāšu vai
projektu uzsākšana un īstenošana kavējās sakarā ar nepieciešamību pārskatīt aktivitāšu
ieviešanas nosacījumus saistībā ar uzsāktajām reformām attiecīgajā nozarē vai arī
nepieciešamību mainīt finansējuma saņēmēju saistībā ar iestāžu reorganizāciju.
Detalizēts galveno problēmu un to risināšanai veikto pasākumu izklāsts sniegts sadaļā
„Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā”.

458.

Tā kā DP aktivitāšu īstenošana faktiski ir sākusies tikai 2008.gadā, sasniegtais finanšu
un uzraudzības rādītāju progress DP prioritātēs nav bijis ievērojams. Vienlaikus
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jāatzīmē, ka vislielākais progress rezultāta rādītāju sasniegšanā ir vērojams ar
nodarbinātības veicināšanu un ar izglītību un zinātni saistīto aktivitāšu jomā.

3.1.

1.1.prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” ieviešana

459.

Prioritāte ir vērsta uz augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanu,
motivācijas veicināšanu zinātniskajai darbībai un cilvēkresursu piesaisti augstākai
izglītībai, zinātnei un pētniecībai un tās mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētu speciālistu
sagatavošanu tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozarēs un nostiprināt cilvēku
potenciālu zinātnes un pētniecības attīstībai, uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti un
pieejamību, piesaistot cilvēkresursus augstākai izglītībai, zinātnei un pētniecībai,
palielinot studējošo skaitu maģistra un doktora studijās un veicinot motivāciju
zinātniskajai darbībai.

460.

Prioritātes īstenošanai piešķirts ESF finansējums 116,7 milj. eiro apmērā jeb 21,2% no
darbības programmas ES fondu finansējuma. Prioritātes ietvaros apstiprināti projekti par
98,0 milj.eiro jeb 84,0% no darbības programmai piešķirtā ES fondu finansējuma un
noslēgti līgumi par 98,0 milj.eiro jeb 84,0% no darbības programmai piešķirtā ES fondu
finansējuma. Prioritātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi (ieskaitot
avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) 20,6 milj.eiro jeb 17,6% no darbības
programmai piešķirtā ES fondu finansējuma.

Ilustrācija 18 1.1.prioritātes ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma saņēmējiem
veikto maksājumu (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu finansējums, salīdzinot ar
31.12.2008., milj.eiro

Augstākā izglītība un zinātne
461.

1.1.1.pasākumā „Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība” ir trīs aktivitātes, no kurām
divu aktivitāšu īstenošana atlikta, izņemot no tām finansējumu. Visām ir apstiprināti
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji. 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste
zinātnei” ir apstiprināti MK noteikumi par aktivitātes īstenošanu, kā arī veikta projektu
atlase un uzsākta to īstenošana. 2009.gadā ir apstiprināti projekti par 48,3 miljoniem eiro
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jeb 99,1% no pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma un noslēgti 35 līgumi par 48,3
miljoniem eiro jeb 99,1% no pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma.
1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros līdz 2009.gada
31.decembrim ir veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus un
atmaksas valsts pamatbudžetā) 9,7 miljonu eiro jeb 19,8% no pasākumam piešķirtā ES
fondu finansējuma.
462.

1.1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” mērķis ir uzlabot augstākās izglītības
studiju un programmu kvalitāti, palielināt studējošo skaitu maģistra un doktora studijās
un paaugstināt akadēmiskā personāla profesionālo un pētniecisko kvalifikāciju. Pasākumā
ir divas aktivitātes, kas katra sastāv no divām apakšaktivitātēm. Atbilstoši MK
14.07.2009. lēmumam un 25.09.2009. MK rīkojumam Nr.657 1.1.2.2.2. apakšaktivitātes
finansējums novirzīts 1.1.2.2.1. apakšaktivitātei. Par visām četrām apakšaktivitātēm laika
posmā līdz 2009.gada 31.decembrim ir apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas
kritēriji, trīs MK noteikumi un izsludinātas divas projektu iesniegumu atlases, kas ir
noslēgušās un kurās projekti tiek īstenoti kopš 2009.gada 3.ceturkšņa.

463.

1.1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” ietvaros norit 31 projekta īstenošana,
kuru attiecināmo izmaksu kopsumma sastāda 49,8 miljoni eiro ES fondu finansējuma jeb
73,2 % no pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma un noslēgts 31 līgums par 49,8
miljoniem eiro jeb 73,2% no pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma.
1.1.2.1.aktivitātes „Atbalsts doktora un maģistra studiju īstenošanai” ietvaros līdz
2009.gada 31.decembrim ir veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus
un atmaksas valsts pamatbudžetā) 10,9 miljonu eiro apmērā jeb 16,1% no pasākumam
piešķirtā ES fondu finansējuma.

464.

Attiecībā uz augstākās izglītības un zinātnes jomā sasniegto fizisko progresu jāatzīmē, ka
1.1.2.1.1.apakšaktivitātē „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” pārskata
periodā ESF atbalstu studijām ir saņēmis 471 maģistrantūras students , t.i. 8,15% no
kopējā (5 776) valstī studējošo maģistru skaita. Šajā pārskata periodā minētā rādītāja
vērtība ir sasniegta 79% apmērā no DP un DPP plānotā. Paredzams, ka nākamajos
pārskata periodos rādītāja vērtība pieaugs.

465.

1.1.2.1.2.apakšaktivitātē „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” ESF atbalstu
studijām ir saņēmuši 953 doktorantūras studenti, t.i. 44,3% no kopējā (2 152) valstī
studējošo doktoru skaita. Sājā pārskata periodā minētā rādītāja vērtība ir sasniegta 238%
apmērā no DP un DPP plānotā.

3.2.

1.2.prioritātes „Izglītība un prasmes” ieviešana

466.

Prioritātes mērķis ir nodrošināt zinoša, prasmīga un darba tirgus prasībām atbilstoša
darbaspēka sagatavošanu, uzlabojot izglītības kvalitāti un pieejamību, sniedzot iespējas
attīstīt un papildināt zināšanas visām sabiedrības grupām mūža garumā, kā arī stiprinot
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju kapacitāti un uzlabojot sadarbību izglītības
politikas veidošanā un īstenošanā.

467.

Prioritātes ietvaros norit 31 projektu īstenošana, kuru kopējās attiecināmās izmaksas
sastāda 114,2 milj. eiro jeb 63,4% no prioritātes ietvaros pieejamā finansējuma.
Prioritātes ietvaros finanšu progresu nodrošināja 2008.gadā un 2009.gada 1.pusgadā
uzsākto projektu ieviešana, nodrošinot arī atmaksas pamatbudžetā un izdevumu
deklarēšana EK.
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Ilustrācija 19 1.2.prioritātes ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma saņēmējiem
veikto maksājumu (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā)ES fondu finansējums, salīdzinot
ar 31.12.2008., milj.eiro

Vispārējas izglītības un profesionālās izglītības joma
468.

1.2.1.pasākumā „Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” ietvaros ir divas
aktivitātes, no kurām viena sastāv no četrām apakšaktivitātēm, bet otra – no trim
apakšaktivitātēm. Šī IZM pārziņā esošā pasākuma ietvaros līdz 2009.gada 31.decembrim
apstiprināti projekti 69,8 miljonu eiro jeb 88,8% apmērā no pasākumam pieejamā ES
fondu finansējuma, noslēgti 10 līgumi par 55,1 miljoniem eiro jeb 70,0% no pasākumam
pieejamā ES fondu finansējuma un maksājumos finansējuma saņēmējiem izlietoti 8,2
miljoni eiro jeb 10,4% pasākuma ES fondu finansējuma. 1.2.1.pasākuma „Profesionālās
izglītības un vispārējo prasmju attīstība” ietvaros īstenojamo aktivitāšu ieviešana norit
atbilstoši plānotajam, savukārt atmaksu progress aktivitātēs ir atbilstošs valsts budžeta
līdzekļu piešķīrumam un pārdales iespējām, kam ir tieša ietekme uz projektā plānoto
aktivitāšu ieviešanu, īpaši valsts budžeta iestāžu gadījumā. Piemēram,
1.2.1.1.4.apakšaktivitātē „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”,
kuras ietvaros vienošanās par projekta īstenošanu tika noslēgts 2009.gada martā,
atmaksas valsts pamatbudžetā veiktas 2009.gada septembrī, jo stipendijas izglītojamajiem
izmaksā mācību gada ietvaros (vasarā stipendijas netiek maksātas).

469.

1.2.1.pasākumu „Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” ietvaros 26 038
profesionālajā izglītībā izglītojamie saņēma tiešu ESF atbalstu mērķstipendiju veidā.
Sasniegtā iznākuma rādītāja vērtība par 1202% pārsniedz plānoto, kas saistīts ar to, ka
2009.gada 14.jūnijā apstiprināti grozījumi MK noteikumos, palielinot aktivitātes
finansējumu par 21,3 milj. eiro, lai varētu izmaksāt stipendijas lielākam audzēkņu
skaitam - sekmīgi studējošiem izglītojamajiem visās profesionālās izglītības programmās no
pirmā kursa.

470.

Plānotais iznākuma rādītājs pārsniegts arī 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes „Atbalsts vispārējās
izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros. Pārskata
periodā mērķstipendijas ir piešķirtas 4085 vispārējās izglītības pedagogiem, kas par 172%
pārsniedz plānto. Tas skaidrojams ar to, ka faktiskais vidējās stipendiju apmērs (ap 142,2
eiro/mēn) ir mazāks kā plānots (ap 170 eiro/mēn), kā rezultātā par pieejamo finansējumu
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mērķstipendija tika piešķirta lielākam pedagogu skaitam. Faktiskais vidējās stipendijas
apmērs ir mazāks, jo viens no stipendijas apmēru ietekmējošiem parametriem,
t.i.kontaktstundu skaits, stipendiju saņēmējiem ir neliels.
471.

1.2.2.pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” ietvaros tiek īstenotas četras aktivitātes, tajā skaitā
10 apakšaktivitātes. Šī IZM pārziņā esošā pasākuma ietvaros līdz 2009.gada
31.decembrim apstiprināti projekti 32,5 miljonu eiro jeb 67,4% apmērā no pasākumam
pieejamā ES fondu finansējuma, noslēgts 21 līgums par 25,3 miljoniem eiro jeb 52,5% no
IZM aktivitātēm pieejamā ES fondu finansējuma un maksājumos finansējuma
saņēmējiem izlietoti 0,69 miljoni eiro jeb 1,4% pasākuma ES fondu finansējuma.

472.

1.2.2.pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” ietvaros nav sasniegts sākotnēji plānotais progress,
jo, atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§ piecu apakšaktivitāšu29
īstenošana atlikta, izņemot no tām finansējumu, atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes
protokola Nr.25 37.§ 1.7.punktam 1.2.2.1.2. apakšaktivitātes finansējuma apjoms
samazināts par 50% un tās administrēšana nodota LM. Divu apakšaktivitāšu īstenošanu
paredzēts uzsākt 2010.gadā un vienai aktivitātei pagarināts projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņš līdz 10.11.2009, pārējās divās aktivitātēs laika posmā līdz
30.09.2009. apstiprināti projektu iesniegumi, kur 1.2.2.1.5.apakšaktivitātē lēmums ar
nosacījumu pieņemts 28.09.2009, savukārt 1.2.2.4.2.apakšaktivitātē – 11.09.2009.
1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” projekta ietvaros IZM kā finansējuma saņēmējs ir noslēgusi
līgumus ar 63 sadarbības partneriem par projekta īstenošanu, aptverot visus 118
novadus. Projekta aktivitātē „Atbalsts pedagogu profesionālai un sektoriālai
mobilitātei” pieteikušies un atbalstīti 1% no kopumā 2009.gadā atbalstītajiem
skolotājiem, aktivitātē „Atbalsts pedagogu pārkvalifikācijai darbam izglītības iestādē”
izvēlējušies 19% atbalstīto pedagogu, aktivitātē „Pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanas sistēmas pakāpeniska ieviešana un pedagogu profesionālās
karjeras attīstība” pieteikušies 80% pedagogu.

3.3.

1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” ieviešana

473.

Prioritāte ir vērsta uz iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanu un noturēšanu darbaspēka tirgū,
ar aktīvo nodarbinātības pasākumu un citu instrumentu atbalstu nodrošinot tiem
nepieciešamās prasmes, paaugstinot darba drošību un līdztiesību darba tirgū, kā arī
uzlabojot darbaspēka veselības stāvokli. Prioritātes mērķis ir veicināt iedzīvotāju
sekmīgu iekļaušanos un noturēšanos darbaspēka tirgū, nodrošinot prasmes, paaugstinot
drošību, veicinot līdztiesību un veselību.

474.

Prioritātes īstenošanai piešķirts ESF finansējums 204,2 milj. eiro apmērā jeb 37,1% no
darbības programmas ES fondu finansējuma. Prioritātes ietvaros apstiprināti projekti
par 123,5 milj.eiro jeb 60,5% no darbības programmai piešķirtā ES fondu finansējuma
un noslēgti līgumi par 122,8 milj.eiro jeb 60,1% no darbības programmai piešķirtā ES

29

1.2.2.1.1.apakšaktivitāte „Mūžizglītības pārvaldes struktūras izveide nacionālā līmenī un inovatīvu
mūžizglītības politikas instrumentu izstrāde”, 1.2.2.1.4.apakšaktivitāte „Kvalifikācijas paaugstināšanas un
eksaminācijas centru attīstība”, 1.2.2.2.1.apakšaktivitāte „Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības
attīstība izglītības sistēmā”, 1.2.2.2.2.apakšaktivitāte „Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības
pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības attīstība”,1.2.2.3.1.apakšaktivitāte
„Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana”
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fondu finansējuma. Prioritātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi
(ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) 47,0 milj.eiro jeb 23% no darbības
programmai piešķirtā ES fondu finansējuma.
Ilustrācija 20 1.3.prioritātes ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma saņēmējiem
veikto maksājumu (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu finansējums, salīdzinot
ar 31.12.2008., EUR

Nodarbinātības joma
475.

Nodarbinātības jomas aktivitātes tiek īstenotas 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība”
ietvaros. Uzsākta 11 aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošana, to ietvaros apstiprināti 123
projekti par ES fondu daļu 112,4 milj. eiro jeb 60,9% no pasākumam piešķirtā
finansējuma un noslēgti 122 līgumi par projektu īstenošanu par ES fondu daļu par
111,7 milj.eiro jeb 60,5% no pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma.

476.

ES fondu piešķīruma ziņā visietilpīgākās ir 1.3.1.1.3.apakšaktivitāte „Bezdarbnieku un
darba meklētāju apmācība” (ES fondu piešķīrums 42,1 milj. eiro),
1.3.1.1.4.apakšaktivitāte „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
nodrošināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām” (ES fondu
piešķīrums 42,4 milj.eiro) un 1.3.1.5.aktivitāte „Vietējo nodarbinātības veicināšanas
pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” (ES fondu piešķīrums 41,2 milj. eiro).

477.

Ierobežoto valsts budžeta līdzekļu dēļ ar MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§
1.3.1.6.aktivitātes „Atbalsts dzimumu līdztiesība veicināšanai darba tirgū” un
1.3.1.8.aktivitātes „Atbalsts labājo inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses
piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un instrumentārijos” īstenošana atlikta,
izņemot no aktivitātēm finansējumu.

478.

1.3.1.7.aktivitātes „Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un
uzraudzības sistēmas attīstība” ietvaros 29.12.2009. apstiprināts projekts par 63,0% no
aktivitātei piešķirtā finansējuma, līgumu par projekta īstenošanu plānots slēgt
2010.gadā.
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479.

Procentuāli vislielākais progress atmaksu finansējuma saņēmējiem veikšanā konstatēts
1.3.1.2. aktivitātē „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšana”, kurā
noslēgts līgums ar A/S „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par visu aktivitātei
piešķirto finansējumu 17,3 milj. eiro apmērā, kas arī 100% izmaksāts finansējuma
saņēmējam (līdz 31.12.2009. atbalstīti 29 projekti un uzņēmējiem piešķirto aizdevumu
apjoms ir 0,8 milj.eiro un piešķirto grantu apjoms ir 0,2 milj.eiro.)

480.

Finanšu līdzekļu apguves ziņā kā veiksmīga minama arī 1.3.1.1.3.apakšaktivitāte
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”, kuras ietvaros finansējuma saņēmējiem
veikti maksājumi (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) 16,2 milj.eiro jeb
38,4% no ES fondu piešķirtā finansējuma.

481.

Finansējuma apguves kavēšanās konstatēta 1.3.1.1.5.apakšaktivitātē „Atbalsts
potenciālo bezdarbnieku apmācībai”, kur finansējuma saņēmējiem izmaksāti tikai 3,5%
no apakšaktivitātei piešķirtā finansējuma, jo apakšaktivitātes ietvaros īstenotā projekta
sākuma posmā apmācības projektā neuzsāka plānotais mērķa grupas dalībnieku skaits,
kā arī liela daļa no projektā iesaistāmajām personām neatbilda sākotnēji projektā
noteiktajiem kritērijiem un no mācību iestādēm netika sagaidīta plānotā aktivitāte.

482.

Salīdzinoši zems atmaksu progress (8,6% no aktivitātei piešķirtā finansējuma) vērojams
arī 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas
atbalsts” ietvaros. Pašvaldības projekta sākuma posmā nespēja izveidot plānoto
praktizēšanās darba vietu skaitu, tādēļ aizkavējās finansējuma darba praktizēšanai
nepieciešamā inventāra iegādei, transporta izdevumiem un veselības pārbaužu
veikšanai apgūšana. Iepirkuma procedūras piemērošanas neskaidrību dēļ, pašvaldības
aizkavēja darba praktizēšanas pasākumu īstenošanu.

483.

Kā problemātiska minama arī 1.3.1.3.1.apakšaktivitāte „Darba attiecību un darba
drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana”, kurā saskaņā ar Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja 17.09.2009. vēstuli Nr.1/7889 par paziņojumu
krimināllietā Nr.16870002209 no darba projektā tika atstādinātas vairākas
amatpersonas, tādēļ tika kavēta aktivitāšu īstenošana un tika pārskatītas projekta
ietvaros īstenotās aktivitātes un tika samazināts aktivitātes ietvaros īstenojamā projekta
finansējums.

484.

Ekonomiskās situācijas dēļ 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām
komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām
apmācībām” un 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācības komersantu
konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām”
ietvaros samazinās īstenojamo projektu skaits – līdz 31.12.2009.pārtraukti 16 līgumi
par projektu īstenošanu. Turklāt ņemot vērā ekonomiskos apstākļus tiek ierosināti
līgumu par projektu īstenošanu termiņu pagarinājumi un tiek samazinātas projektu
kopējās izmaksas.

485.

Analizējot nodarbinātības jomas ietvaros sasniegtos uzraudzības rādītājus, jānorāda, ka
vairāku rādītāju izpilde līdz 31.12.2009.pārsniegusi plānoto.

486.

Nodarbinātības jomas ietvaros modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un
tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmušas 30 667 personas, kas pārsniedz DP
noteikto mērķi 2009.gadam - 13 374 personas. Modulārās apmācības, pārkvalifikācijas
un tālākizglītības pasākumi īstenoti 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba
meklētāju apmācība” ietvaros. Radītāju izdevies sasniegt tik lielā apjomā, jo NVA
filiāles centušās organizēt apmācības maksimālā grupas apjomā – 12 personu sastāvā,
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un tādējādi izmaksas uz vienu apmācāmo bezdarbnieku ir bijušas zemākas nekā grupās
ar mazāku apmācāmo skaitu.
487.

Veiksmīgi sasniegts arī iznākuma rādītājs „Darba tirgus institūciju, kas īsteno valsts
politiku bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā un karjeras attīstības atbalsta
sistēmas jomā, apmācīto darbinieku skaits gadā”. Līdz 31.12.2009. apmācīti 217
darbinieki, kas par 9 % no pārsniedz plānoto apmācāmo darbinieku skaitu.

488.

Pārsniegt plānoto iznākuma rādītāju izdevies arī 1.3.1.1.5.apakšaktivitātes „Atbalsts
potenciālo bezdarbnieku apmācībai” ietvaros. Līdz 31.12.2009. apmācības saņēmušas 3
228 bezdarba riskam pakļautas personas jeb 161 % no 2009.gadā plānotā apmācības
saņēmušo personu skaita. Jānorāda gan, ka apmācību izmaksas uz vienu personu
2009.gadā ir bijušas lielākas par plānoto – projektā plānots, ka apmācības vienai
personai izmaksās 897,8 eiro, bet faktiskās izmaksas sasniedza 967,5 eiro. Lai kopumā
sasniegtu plānoto iznākuma rādītāja apjomu (apmācītu 11 000 bezdarba riskam
pakļautas personas), no 2010.gada II ceturkšņa apmācības tiks organizētas tikai
profesionālās pilnveides programmās. Līdz ar to plānots veikt grozījumus MK
noteikumos par 1.3.1.1.5.apakšaktivitātes „Atbalsts potenciālo bezdarbnieku
apmācībai”, nosakot, ka projekta īstenošanā apmācības veic tikai profesionālās
pilnveides programmās.

489.

Iesaistoties sabiedrībai derīgos darbos, 1.3.1.5.aktivitātes ”Vietējo nodarbinātības
veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” ietvaros atbalstu saņēmušas 19 185
personas, jeb 110 % no projektā plānotā (17 500 personas). Jānorāda, ka projekta
īstenošanas sākuma posmā bija problemātiski nodrošināt iznākuma rādītāja izpildi
plānotajā apjomā, jo pašvaldības nebija gatavas īsā laikā izveidot pietiekami daudz
darba praktizēšanas vietu. Pateicoties projekta darbinieku sniegtajām konsultācijām par
jaunu praktizēšanas vietu izveidošanas iespējām, kā arī par projekta ietvaros
gatavojamo dokumentu aizpildīšanas kārtību, pašvaldības atkārtoti apzināja savas
iespējas un pieteica jaunu praktizēšanas vietu izveidošanu nepieciešamajā apjomā, kas
nodrošināja iznākumu rādītāju izpildi 2009. gadā. 2010. gadā iznākuma rādītāja
nesasniegšanas risks ir vērtējams kā ļoti zems.

490.

Vienlaikus jānorāda, ka straujā bezdarba pieauguma dēļ Latvijas iedzīvotāju
pieprasījums pēc 1.3.1.5.aktivitātes pakalpojumiem nemitīgi pieaug, un pieprasījums
pēc darba praktizēšanas vietām pārsniedz ar pieejamā valsts un ES fondu budžeta
līdzekļiem izveidojamo pagaidu darba vietu skaitu.

491.

Ne tikai 1.3.1.5.aktivitātes ”Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu
ieviešanas atbalsts”, gan 1.3.1.1.5.apakšaktivitātes „Atbalsts potenciālo bezdarbnieku
apmācībai” ietvaros tiek īstenoti jauni pakalpojumi, kas līdz pakalpojumu pieprasījuma
sabalansēšanai ar aktivitāšu nosacījumiem ietekmēja projekta aktivitāšu īstenošanu un
ESF finansējuma apguvi. Lai risinātu problēmu atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde
organizēja pastiprinātu projektu īstenošanas uzraudzību, nodrošināja traucējošo faktoru
analīzi un šķēršļu izslēgšanu no normatīvajiem aktiem, īstenoja publicitātes pasākumus
par aktivitāšu ietvaros īstenotajiem pakalpojumiem, un sadarbības iestāde ik mēnesi
veica projekta īstenošanas dokumentācijas pārbaudi, maksājumus finansējuma
saņēmējam un sagatavoja izdevumu deklarācijas.

492.

Līdz 31.12.2009 apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumus darba attiecību un
darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošanas jomā ir saņēmušas 161
personas, jeb 161 % no DPP plānotā uz 31.12.2009. (100 personas). 2009.gadā
noslēgusies 1.3.1.3.1.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo
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aktu uzraudzības pilnveidošana” īstenošana, un konstatēts, ka kopējais līdz
31.12.2013.gadam plānotais apmācīto personu skaits (280 darbinieki un amatpersonas)
sasniegts netiks. Rādītājs sasniegts netiks, jo saskaņā ar MK 31.03.2009. sēdes
protokola Nr.22 50.§ aktivitātes kopējais attiecināmais finansējums samazināts no 4,1
milj,eiro uz 1,1 milj, eiro.
493.

Prioritātes ietvaros darba vides risku novērtējums veikts 23 624 darba vietām. Rādītājs
nesasniedz DP noteikto mērķi 2009.gadam – 40 000 darba vietas. Rādītājs nav sasniegts
plānotajā apmērā, jo aizkavējās 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba
drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” īstenošanas
uzsākšana – par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras „Darba vides risku
novērtēšana darba vietās, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde un nodarbināto
informēšana par darba aizsardzības jautājumiem projekta „Darba attiecību un darba
drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros”
rezultātiem tika iesniegta sūdzība (2009.gada 12.martā tika noslēgts līgums ar līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā uzvarējušo pretendentu, līdz ar to aktivitāte
tika uzsākta 2009.gada 1.ceturksnī, bet šai aktivitātei piešķirtais finansējums reāli sākts
izlietot tikai 2009.gada 2.ceturksnī).

494.

Faktiski sasniegto uzraudzības rādītāju rezultāti prioritātes ietvaros pamatā atbilst
pārskata periodā sasniegtajam finanšu progresam. Vienlaikus jānorāda, ka, tā kā
aprēķini par uzraudzības rādītājiem tika balstīti ņemot vērā 2006.gada ekonomisko
situāciju valstī, rezultatīvais rādītāja „Atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba
meklētāju īpatsvars, kas iekārtojas darbā 6 mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām”
rezultāts nav sasniegts plānotajā apmērā.

495.

Līdz 31.12.2009. pēc apmācību un neformālās izglītības pasākumu saņemšanas, darbā
iekārtojušās 3 735 personas, t.i. 12% no iesaistītajām personām, jeb tikai 33 % no
plānotā (37%). Pamatojoties uz ekonomisko situāciju valstī (uzņēmumu bankroti) un
NVA reģistrēto brīvo darbavietu skaita samazinājumu, tiek prognozēts, ka turpmāk
samazināsies NVA reģistrēto bezdarbnieku darbā iekārtošanās, kas tieši ietekmē
rezultāta rādītāja sasniegšanas progresu.

496.

Savukārt rezultāta rādītājs „Atklāto darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības
pārkāpumu skaits Valsts darba inspekcijas apsekotajos uzņēmumos - samazinājies par
15%, salīdzinot ar 2004.gadu” ir pārsniegts par 93 %. Kopš 2004. gada VDI
apsekotajos uzņēmumos atklāto darba tiesisko un darba aizsardzības pārkāpumu skaits
ir samazinājies par 29 %. 2004. gadā to skaits 35 830, savukārt 2009. gadā - 26 411.

Veselības darbā joma
497.

1.3.2.pasākumā „Veselība darbā” ir trīs aktivitātes. 1.3.2.pasākuma „Veselība darbā”
mērķis ir palielināt darbaspēka pielāgošanās spēju un sekmēt stabilu nodarbinātību,
uzlabojot darbaspēka veselības stāvokli darbavietās, kā arī stiprinot iestāžu
pakalpojumus, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus darbaspēkam.
1.3.2.pasākumā „Veselība darbā” sākotnēji plānotas trīs aktivitātes. Šī pasākuma
ietvaros līdz 2009.gada 31.decembrim apstiprināts projekts 11,1 miljonu eiro jeb 56,7%
apmērā no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma, noslēgts līgums 11,1 miljonu
eiro jeb 56,7% apmērā no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma un atmaksās
finansējuma saņēmējam izlietoti 2,3 miljoni eiro jeb 11,8% ES fondu finansējuma.
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498.

1.3.2.1.aktivitātes „Veselības uzlabošana darba vietā, veicinot ilgtspējīgu
nodarbinātību” un 1.3.2.2.aktivitātes „Pētījumi un aptaujas par veselību darbā”
uzsākšana un ieviešana saskaņā ar 22.12.2008. MK sēdes protokollēmumu tika apturēta
un vēlāk atlikta saskaņā ar 21.04.2009. protokollēmuma Nr.25 37§ 1.20. punktu un
1.21.punktu. Abu iepriekš minēto aktivitāšu atlikšana apdraud pasākuma „Veselība
darbā” mērķu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu un ilgtermiņā dos negatīvas
tendences veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanā un var pasliktināt iedzīvotāju
veselības stāvokli.

499.

Pasākuma finansējuma apguve sakrīt ar 1.3.2.3.aktivitātes "Veselības aprūpes un
veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu
līmeņa paaugstināšana" ietvaros sasniegto finanšu progresu, jo šī ir vienīgā no šobrīd
ieviešanā esošajām VM pārziņā esošajām ESF līdzfinansētajām aktivitātēm.

500.

2008.gada 2.oktobrī ir noslēgta vienošanās starp VSMTVA kā sadarbības iestādi (ar
2009.gada 1.oktobri Veselības ekonomikas centrs) un Medicīnas profesionālās
izglītības centru kā finansējuma saņēmēju (ar 2009.gada 1.oktobri VM) par projekta
„Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla
tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanu.

501.

Līdz 2009.gada 31.decembrim prioritātes ietvaros veselības aprūpes un veselības
veicināšanas jomā tika iesaistīti 8 808 profesionāļi, kas sastāda 89.3% no prioritātē
plānotā. Sasniegtais iznākuma rādītājs ir pietuvināts 2009.gadā plānotajam rezultātam,
bet tā kā 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto
institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta
ieviešanā ir zināmas laika nobīdes, tad atlikušos 1 056 profesionāļu plānots apmācīt
2010.gada ietvaros. Esošā rādītāja sasniegšana pārskata periodā ir tieši saistīta ar
aktivitātes projekta progresu un izlietoto finansējumu.

502.

Rezultātu rādītājā „Atbilstoši (sekmīgi nokārtota resertifikācija) apmācītā veselības
aprūpes personāla īpatsvars” plānoto 80% vietā pārskata periodā rādītājs ir krities uz
61%. Negatīvā tendence skaidrojama ar to, ka krities veselības aprūpes personāla
prestižs un atalgojums, kas nemotivē resertificēties. Esošā rādītāja kritums pārskata
periodā nav tieši saistīta ar 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas
procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa
paaugstināšana” ieviešanas progresu un finansējumu izlietojumu, jo aktivitātes projekta
ietvaros apmācītie speciālisti pārskata periodā vēl nav paspējuši resertificēties.
Gadījumā, ja aktivitātes ietvaros netiktu sniegts atbalsts, tad rādītāji būtu vēl zemāki, jo
ārstniecības personas būtu spiestas apmācības veikt par saviem līdzekļiem.

3.4.

1.4.prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” ieviešana

503.

Prioritāte ir vērsta uz nabadzības un sociālās atstumtības risku mazināšanu atbalstot
sociālās iekļaušanas pasākumus un veicinot iekļaujoša darba tirgus attīstību. Prioritātes
mērķis ir mazināt nabadzības un sociālās atstumtības riskus.

504.

Prioritātes ietvaros tiks ieviests 1.4.1.pasākums „Sociālā iekļaušana”, kura ietvaros tiks
sniegts atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības
iespēju paaugstināšanai, kā arī pilnveidota darbspēju vērtēšanas sistēma un sociālo
pakalpojumu ieviešanas sistēma.
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505.

Prioritātes īstenošanai piešķirts ESF finansējums 58,2 milj. eiro apmērā jeb 10,6% no
darbības programmai piešķirtā finansējuma.

506.

Līdz 31.12.2009. prioritātes ietvaros ir uzsākusies 5 apakšaktivitāšu īstenošana, to
ietvaros noslēgto 10 līgumi par projektu īstenošanu par 18,6 milj.eiro jeb 32,0% no
darbības programmai piešķirtā ES fondu finansējuma. Prioritātes ietvaros finansējuma
saņēmējiem veikti maksājumi (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) 2,1
milj.eiro jeb 3,6% no darbības programmai piešķirtā ES fondu finansējuma.

Ilustrācija 21 1.4.prioritātes ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma saņēmējiem
veikto maksājumu (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu finansējums, salīdzinot
ar 31.12.2008., EUR

507.

Ar MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§ tika nolemts atlikt
1.4.1.2.3.apakšaktivitātes „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos”
īstenošanu, izņemot no apakšaktivitātes finansējumu un plānotās darbības veikt
1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros, kurai tika piešķirts papildu
finansējums 19,9 milj. eiro apmērā. Jānorāda, ka nepieciešamais finansējums projektu
īstenošanai tika ieskaitīts tikai 2009.gada septembrī, tādēļ netika savlaicīgi uzsākta
projektu aktivitāšu īstenošana un līdz ar to 2009.gada finansējums netika pilnībā apgūts.

508.

Finansiāli ietilpīgākās ir 1.4.1.1.1.apakšaktivitāte „Kompleksi atbalsta pasākumi
iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū”, kurai piešķirts ES fondu finansējums 18,4 milj.
eiro apmērā jeb 31,6% no prioritātei piešķirtā ES fondu finansējuma un
1.4.1.2.4.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”, kurai piešķirts ES fondu finansējums 29,6
milj. eiro apmērā jeb 50,9% no prioritātei piešķirtā ES fondu finansējuma.

509.

Procentuāli vislielākais progress atmaksu finansējuma saņēmējiem veikšanā konstatēts
1.4.1.1.2.apakšaktivitātes
„Atbalstītās
nodarbinātības
pasākumi
mērķgrupu
bezdarbniekiem” ietvaros, kur finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi (ieskaitot
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avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) 0,6 milj.eiro jeb 15,8% no aktivitātei
piešķirtā ES fondu finansējuma.
510.

Procentuāli
zemas
atmaksas
finansējuma
saņēmējiem
vērojamas
1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”, kur finansējuma saņēmējiem veikti
maksājumi (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) vien 0,07 milj. eiro jeb
0,2% no apakšaktivitātei piešķirtā ES fondu finansējuma. Zemās atmaksas
skaidrojamas ar vēlo finansējuma piešķiršanu, ar to, ka aktivitātes ietvaros īstenotajos
projektos kavējās iepirkumu izsludināšana un iepirkuma līgumi tika noslēgti par
mazāku summu nekā plānots, kā arī to, ka apakšaktivitātes 2.kārtas, kuras finansējums
ir 95% no apakšaktivitātes finansējuma, īstenošana plānota no 2010.gada 2.pusgada.

511.

Prioritātes ietvaros kā kavējošs minams arī fakts, ka līdz 31.12.2009. nav noteikta
netiešo izmaksu nemainīgā likme un atsevišķos projektos un FM iebildumu dēļ nav
noteikti pārejas nosacījumi netiešo izmaksu plānošanai un veikšanai.

512.

Analizējot prioritātes ietvaros sasniegtos iznākuma rādītājus, var secināt, ka ne visi
iznākuma rādītāji sasniegti pilnībā, bet 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta
pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” īstenotajos pasākumos plānotais
iznākuma rādītājs ir pārsniegts.

513.

Kompleksajos atbalsta pasākumos, stimulējot personu ekonomisko aktivitāti, atbalstīti
3 773 sociālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji jeb 106 % no plānotā uz
31.12.2009. Plānotā rādītāja pārsniegšana saistīta ar to, ka ir ļoti liela ieinteresētība un
darba devējiem un bezdarbniekiem, kā arī rādītāja palielinājumu ietekmēja iesaistīto
bezdarbnieku maiņa dažādu iemeslu dēļ, piem. iekārtošanās pastāvīgā darbā, slimība
u.c.

514.

Līdz 31.12.2009. aktīvos nodarbinātības pasākumus pabeidza 30 personas jeb 14 % no
plānotā apjoma. Plānotais rādītāja apjoms nav sasniegts, jo projekts tika uzsākts
2008.gada beigās un rādītāja sasniegšana sākusies tikai 2009.gada 4.ceturksnī.
Izvērtējot līdzšinējo pieredzi projekta organizēšanā un īstenošanā, turpmāk, lai
sasniegtu izvirzītos iznākuma rādītājus, projektā dalību uzsākušo skaits jārēķina
pieņemot, ka vidēji dalību projektā pārtrauks 23% bezdarbnieku.

515.

Pilnveidotos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušas 574 personas (397 personas
ar dzirdes traucējumiem un 177 personas ar redzes traucējumiem) jeb 78% no plānotā.
1DP noteiktais rādītājs nav sasniegts, jo projektu īstenošana 1.4.1.2.2. apakšaktivitātē
projekta Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā” uzsākta tikai 2009.gada 2. pusgadā.

516.

Iznākuma rādītāju „Izveidota uz darbspēju, funkcionālo traucējumu un individuālo
vajadzību novērtēšanu balstīta invaliditātes noteikšanas sistēma”, pārskata periodā nebija
plānots sasniegt” un „Izstrādātas 5 reģionālo sociālo pakalpojumu vidējā termiņā
attīstības programmas” līdz 31.12.2009. nebija plānots sasniegt.

517.

Prioritātes ietvaros rezultāta rādītāju sasniegšana līdz 31.12.2009. netika plānota.
Vienlaikus konstatēts, ka 1.4.1.1.2. apakšaktivitātes „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi
mērķgrupu bezdarbniekiem” projektā plānotais rezultāta rādītājs 2009.gadā kopumā ir
sasniegts. Pēc dalības projektā 2009.gadā darbā iekārtojās 10 bezdarbnieki jeb 33% no
dalību projektā pabeigušajiem. DPP noteiktais rādītāja „Atbalstītās nodarbinātības
pasākumus pabeigušo mērķgrupu bezdarbnieku skaits”, apjoms nav sasniegts, jo projekts
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tika uzsākts 2008.gada beigās un rādītāja sasniegšana sākusies tikai 2009.gada IV
ceturksnī.
518.

Kā būtiskākā problēma rezultāta rādītāju sasniegšanai turpmāk norādāms augstais
bezdarba līmenis valstī kopumā. Riska mazināšanas risinājums – NVA pastāvīgi veikt
sarunas, motivēt darba devējus, kuri pasākuma ietvaros nodarbina bezdarbniekus,
pieņemt tos pēc dalības projektā darbā, kā arī, sadarbībā ar bezdarbniekiem, paralēli
meklēt piemērotas darba vakances.

3.5.

1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ieviešana

519.

1.5.prioritāte „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ir vērsta uz valsts, reģionālā un
vietējā līmeņa pārvaldes institūciju kapacitātes stiprināšanu, paaugstinot to efektivitāti un
pienesumu valsts ekonomiskai un sociālai izaugsmei, kā arī veicinot valsts, reģionālā un
vietējā līmeņa pārvaldes institūciju, sociālo partneru un NVO savstarpējo sadarbību
labākas, uz sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī
efektīvas un caurskatāmas publiskās pārvaldes veidošanā. ESF regula Nr. 1081/2006
nostiprina sociālo partneru nozīmi un atbildību Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanā.
2007.-2013.gada plānošanas periodā jaunās ESF prioritātes „Administratīvās kapacitātes
stiprināšana” ietvaros nozīmīga loma ir atbalstam partnerībām, kuru mērķis ir veicināt
sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, kā arī veicināt
reģionālā sociālā dialoga attīstību.

520.

Paralēli 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.1.apakšaktivitātē
„Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” (kopējais ESF līdzfinansējums
2,7 milj. eiro) sociālo partneru kapacitātes veicināšanai sniegtajam atbalstam sociālo
partneru iesaiste rīcībpolitikas un labākas pārvaldības principu iedzīvināšanā atbalsts
sniegts arī citās ESF līdzfinansētajās aktivitātēs, kas saistītas ar darba attiecību un
normatīvo aktu pilnveides un uzlabošanas jautājumiem (piem., 1.3.prioritātes
„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība”
ietvaros).

521.

Visu trīs prioritātes ietvaros īstenoto pasākumu ─ 1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma
politika”, 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” un 1.5.3.pasākuma
„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas
kapacitātes stiprināšana” ietvaros plānoto aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu būtiski
ietekmēja 1.darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāšu
izvērtēšana, ko veica FM izveidota darba grupa, izpildot Ministru kabineta 2008.gada
22.decembra sēdes protokollēmumā doto uzdevumu un šās izvērtēšanas rezultātā
pieņemtie lēmumi.

522.

Balstoties uz Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa lēmuma Nr.25 37§ un grozījumiem
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā (MK 12.08.2009.
rīkojums Nr. 542), 1.5.prioritātes finansējums no 52,4 milj.eiro (ES fondu daļa)
samazinājušas uz 26,4 milj. eiro (ES fondu daļa). Prioritātes ietvaros apstiprināti visi 11
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti. Apstiprināti 28 projekti par kopējo
attiecināmo izmaksu summu 9,3 milj.eiro jeb 35 % no prioritātes kopējā ESF
finansējuma un noslēgti 26 līgumi par kopējo attiecināmo izmaksu summu 9,2 milj. eiro
jeb 34,5 % no prioritātei piešķirtā ES fondu finansējuma.

523.

2009.gadā prioritātes aktivitāšu ietvaros veikti maksājumi 445 974 eiro jeb 1,7%
apmērā no prioritātē pieejamā ES fondu finansējuma.
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Ilustrācija 22 1.5.prioritātes ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma saņēmējiem
veikto maksājumu (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu finansējums, salīdzinot
ar 31.12.2008., EUR

524.

Valsts kancelejas administrētajām aktivitātēm 2009. gadā finansējuma samazinājies par
1/3 un tā kopējais apjoms ir 19,23 milj. eiro (ES fondu daļa).

525.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumam nr.542 „Grozījumi
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā” tika veiktas
būtiskas izmaiņas 1.5.1.pasākuma un 1.5.2.pasākuma ietvaros:
-

četrās no Valsts kancelejas administrētajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm
(1.5.1.2., 1.5.1.3.1., 1.5.1.3.2., 1.5.2.1.) plānotais finansējums tika samazināts 18 %
- 85 % apmērā;

-

vienas Valsts kancelejas administrētās apakšaktivitātes (1.5.1.1.2.) īstenošana tika
apturēta;

-

vienai Valsts kancelejas administrētajai apakšaktivitātei (1.5.1.1.1.) tika mainīts
apakšaktivitātes mērķis, atbalstāmās darbības un apakšaktivitātes administrēšana
tika nodota FM un CEFLA;

-

divās Valsts kancelejas administrētajās apakšaktivitātēs (1.5.2.2.2., 1.5.2.2.3.) tika
precizēts finansējuma saņēmēju loks un atbalstāmās darbības.

526.

Kopumā Valsts kancelejas administrēto aktivitāšu un apakšaktivitāšu skaits samazinājās
no deviņām uz septiņām un tikai vienu no tām – 1.5.2.2.1. ─ neskāra nekādas izmaiņas
attiecībā uz finansējuma apjomu.

527.

Ņemot vērā iepriekšminēto, 2009.gada 3.un 4.ceturksnī bija jāizstrādā un jāiesniedz
Ministru kabinetā izskatīšanai grozījumi sešos Valsts kancelejas administrēto aktivitāšu
ieviešanas noteikumos, kā arī jāveic attiecīgi grozījumi apstiprinātajos līgumos un
vienošanās par projektu īstenošanu 1.5.1.2.aktivitātē, 1.5.1.3.1.apakšaktivitātē,
1.5.2.1.aktivitātē, kā arī jāpārtrauc viena projekta īstenošana 1.5.2.1.aktivitātē un jāatsauc
trīs apstiprināti projektu iesniegumi 1.5.1.1.1.apakšaktivitātē.
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528.

1.5.1.pasākumā „Labāka regulējuma politika”, kura ietvaros plānots pilnveidot politikas
plānošanas un ieviešanas sistēmu, kā arī veikt aktivitātes administratīvo šķēršļu
samazināšanai, publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un valsts, reģionālā un
vietējā līmeņa pārvaldes iestāžu darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanai,
2009.gadā netika uzsākta divu sākotnēji plānoto apakšaktivitāšu īstenošana.

529.

Lai nodrošinātu valsts pārvaldes reformu ietvaros īstenoto aktivitāšu pamatotību un
efektivitāti, 2009.gada 28.jūlijā atbilstoši Ministru kabineta lēmumam tika veikta
prioritātes aktivitāšu pārstrukturizācija un finansējuma pārdale, izveidojot jaunu Eiropas
Sociālā fonda aktivitāti „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju
stiprināšanai
valsts
pārvaldē”
(turpmāk
–
1.5.1.1.1.apakšaktivitāte).
1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros plānots iekļaut aktivitātes, kas vērstas uz strukturālo
reformu īstenošanu valsts pārvaldē, īpašu uzsvaru liekot uz funkciju īstenošanas
optimizēšanu, samazinot valsts budžeta izdevumus – funkciju īstenošanas izvērtēšanu
(funkcionālie auditi), atbalsta funkciju centralizēšanu un funkciju deleģēšanu privātajam
un nevalstiskajam sektoram, institūciju vadības funkcijas efektivitātes paaugstināšanu –
iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu un vadības kvalitātes paaugstināšanu, kā arī
cilvēkresursu politikas īstenošanu – darba samaksas reformas ieviešanu visos valsts
pārvaldes līmeņos un kompetenču pieejas iekļaušanu cilvēkresursu vadībā.

530.

1.5.1.1.1.apakšaktivitātei saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumu
nr.542 „Grozījumi darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājumā” ir mainīts apakšaktivitātes mērķis, atbalstāmās darbības, kā arī
apakšaktivitātes ieviešanas institucionālais modelis – tādējādi apakšaktivitātes 1.5.1.1.1.
„Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts
pārvaldē” administrēšana turpmāk pāriet no Valsts kancelejas uz Finanšu ministriju kā
aktivitātes atbildīgo iestādi. Līdz pārskata perioda beigām tika pieņemt Ministru kabineta
noteikumi par aktivitātes īstenošanu, bet tās uzsākšana plānota 2010.gadā.

531.

1.5.1.1.2.apakšaktivitāte „Politikas pētījumu veikšana” saskaņā ar Ministru kabineta
2009.gada 12.augusta rīkojumu nr.542 „Grozījumi darbības programmas „Cilvēkresursi
un nodarbinātība” papildinājumā” ir atlikta apakšaktivitātes īstenošana, izņemot
finansējumu no aktivitātes.

532.

2009.gada beigās līdz ar finansējuma piešķiršanu tika uzsākta 11 projektu ieviešana
1.5.1.3.1.apakšakivitātē „Kvalitātes vadības sistēmas un ieviešana”, tomēr līdz pārskata
perioda beigām būtisks progress aktivitāšu ieviešanā un finansējuma apguvē netika
sasniegts, tādējādi aktivitātes aktīvās ieviešanas posms un rezultātu sasniegšana pārvirzās
uz 2010.gadu. Vienlaikus jāatzīmē, ka 1.5.1.3.1.apakšaktivitātes ietvaros 2009.gada
2.pusgadā tika lauzti 5 līgumi, kas saistīts ar valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju
budžeta deficīta samazināšanas nolūkos un valsts pārvaldē veiktajām strukturālajām
reformām un institucionālajām izmaiņām, kā arī finansējuma trūkumu. Sākotnēji šajā
apakšaktivitātē bija plānots finansējums 2,7 milj. eiro apmērā, taču aktivitāšu
pārskatīšanas rezultātā šai apakšaktivitātei tika samazināts finansējums uz 808 342 eiro,
kas ierobežo tai izvirzīto mērķu sasniegšanu un institūciju loku, kurās tiek izstrādāta un
ieviesta kvalitātes vadības sistēma.

533.

Pārskata
periodā
tika
izsludināta
atklāta
projektu
iesniegumu
atlase
1.5.1.3.2.apakšaktivitātē „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts,
reģionālā un vietējā līmenī” (projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2009.gada
9.decembris).
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534.

1.5.2.pasākumā „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”, kurā plānots uzlabot gan
publisko varu realizējošo institūciju, gan sociālo partneru un nevalstisko organizāciju
cilvēkresursu kapacitāti, veicinot mūsdienīgu cilvēkresursu vadības metožu izmantošanu
valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības sistēmu un veicinot
sadarbību starp
nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un publiskās pārvaldes iestādēm,
2009.gadā projektu iesniegumu atlase tika izsludināta 1.5.2.2.2.apakšaktivitātē „NVO
administratīvās kapacitātes stiprināšana” (projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ─
2010.gada 4.marts) un 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes
stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņš ─ 2010.gada 11.februāris).

535.

2009.gadā uzsāktajā 1.5.2.1.aktivitātē „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un
vadības sistēmas izstrāde un ieviešana” aktivitātes pārplānošanas rezultātā attiecībā uz
uzsākto Valsts kancelejas projektu Nr.1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/001/02 „Kompetenču
pieejas ieviešana valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos” 18.decembrī tika
pieņemts lēmums par līguma pārtraukšanu, kas kopumā ietekmēja aktivitātes ieviešanas
gaitu un maksājumu progresu, kaut arī saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 19.maija
noteikumu Nr.347 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un
vadības sistēmas attīstība”” grozījumu 68.¹punktā noteikto (ja saskaņā ar šiem
noteikumiem apstiprināta projekta īstenošanas laikā aktivitāti pārplāno un projekta
īstenošanu izbeidz, izmaksas, kas radušās minētā projekta īstenošanas laikā, ir
uzskatāmas par attiecināmām pārplānotās aktivitātes projekta ietvaros) (MK 08.12.2009.
noteikumu nr.1385 redakcijā) un veiktais maksājums tiek pārcelts uz 1.5.1.1.1. aktivitāti.

536.

Vienīgā aktivitāte, kuras ieviešana pārskata periodā turpinājusies bez aktivitātes
ieviešanas noteikumu grozījumiem un finansējuma samazināšanas, ir 1.5.2.pasākuma
„Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.1.apakšaktivitāte „Sociālo partneru
administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Atbildīgā iestāde norāda uz radītājus
sasniegšanas progresu šajā aktivitātē , kur atbalsts sniegts LDDK un LABS reģionālo
struktūru izveidei struktūras (2009.gadā ─10).

537.

1.5.3.pasākumā „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības
plānošanas kapacitātes stiprināšana”, ņemot vērā ar Ministru kabineta 2009.gada
21.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.25, 37.§) un samazināto finansējumu
1.5.3.1.aktivitātei „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” un
1.5.3.2.aktivitātei „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana” un Eiropas Komisijas atbalstīto FM ierosinājumu par
nacionālā līdzfinansējuma samazinājumu un ESF atbalsta intensitātes palielināšanu līdz
100 procentiem, RAPLM izstrādās jaunus Ministru kabineta noteikumus par aktivitāšu
īstenošanu, atceļot Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumus Nr. 637
„Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.5.3.2.aktivitāti „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana”” un Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra noteikumus
Nr.759 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un
novadiem. Tādējādi abu aktivitāšu īstenošanu plānots uzsākt tikai 2010. gadā.
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3.6.

Informācija par šķērsfinansējumu

538.

Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu, ESF projektu iesniedzējiem tiek dota
iespēja īstenot projektus un projektu aktivitātes, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija
Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu
(EK) Nr.1260/1999 34(2) pantam un tālāk minētajiem ierobežojumiem.

1.3. Prioritāte „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”
539.

Šķērsfinansējuma iespēja tiek dota tikai tiem potenciālajiem finansējuma saņēmējiem,
kuri īsteno projektus šādu aktivitāšu ietvaros:
-

1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības likumdošanas
praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros (nepārsniedzot 7 % no
apakšaktivitātei plānotā ESF finansējuma);

-

1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu
ieviešanas atbalsts” ietvaros (nepārsniedzot 10 % no aktivitātei plānotā ESF
finansējuma);

-

1.3.1.8.aktivitātes „Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas
prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas
instrumentārijos” ietvaros (nepārsniedzot 10 % no aktivitātei plānotā ESF
finansējuma).

1.4. Prioritāte „Sociālās iekļaušanas veicināšana”
540.

Ņemot vērā sociālekonomiskās situācijas izmaiņas un izvērtējot valsts
sociālekonomiskās prioritātes, 2009.gadā tika apstiprināta virkne Ministru kabineta
lēmumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru
īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī. Šie lēmumi ir
mainījuši finansējuma pārdali ERAF aktivitātēs/apakšaktivitāšu starpā. Papildus MK
26.05.2009. protokollēmums Nr.33 nosaka, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda projektu finansēšanai paredzētais valsts budžeta finansējums nevar tikt
plānots un izmantots neattiecināmo izmaksu un neatbilstoši veikto izdevumu segšanai,
tādejādi tiek liegta iespēja no valsts budžeta finansēt darba vides pielāgojumus DP
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros. Savukārt nacionālajos un Eiropas Savienības
normatīvajos aktos un plānošanas dokumentos ir noteikta prasība par sociālo
pakalpojumu sniegšanas vietas pielāgošanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Vienādu iespēju nodrošināšana ir viena no Valsts Stratēģiskajā ietvardokumentā, kurš
nosaka ES fondu apguves stratēģiju 2007.-2013.gadā, izvirzītajām horizontālajām
prioritātēm. Līdz ar to LM ierosināja izdarīt grozījumus DP „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” un tās papildinājumā, nosakot, ka sķērsfinansējuma iespēja tiek dota
tiem potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, kuri īsteno projektus šādu 1.4.prioritātes
aktivitāšu ietvaros (grozījumi stājās spēkā ar MK 27.01.2010. rīkojumu nr.50 un MK
24.02.2010. rīkojumu nr.100):
-

1.4.1.1.aktivitātes „Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana” ietvaros
(nepārsniedzot 3% no aktivitātei plānotā ESF finansējuma);

122
Gadaziņojums_1DP_VI_lv_11.06.2010.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2009.gads

-

1.4.1.2.aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu
ieviešanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros (nepārsniedzot 4,1 % no aktivitātei
plānotā ESF finansējuma).

1.5.Prioritāte „Administratīvā kapacitātes stiprināšana”
541.

Šķērsfinansējuma iespēja tiks dota tikai tiem finansējuma saņēmējiem, kuri īstenos
projektus:
-

1.5.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko
spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” ietvaros (nepārsniedzot 3.7 % no
1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” plānotā ESF finansējuma).

-

1.5.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības
sistēmas attīstība” ietvaros (nepārsniedzot 1% no 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu
kapacitātes stiprināšana” plānotā ESF finansējuma).

Šķērsfinansējuma apguves progress
542.

543.

Saskaņā ar MK noteikumiem par 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba
drošības likumdošanas praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” īstenošanu
šķērsfinansējums tiek izmantots:
-

pamatlīdzekļu (kancelejas mēbeļu, datortehnikas un biroja tehnikas) iegādei
konsultatīvajiem centriem;

-

informācijas sistēmu izveidei un informācijas tehnoloģiju iegādei elektronizētas
darba vides risku novērtēšanas sistēmas un datubāzes par darba koplīgumiem un
ģenerālvienošanos atsevišķās nozarēs izstrādei, ieviešanai un darbības
nodrošināšanai, kā arī sabiedrības informēšanai un izglītošanas pasākumu un
kampaņu organizēšanai par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem.

1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības likumdošanas praktiska
piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros plānotais škērsfinansējums ir 0,5
milj.eiro, līdz 31.12.2009.apgūti 0,1 milj.eiro. Pārējās apakšaktivitātēs plānotais
škērsfinansējums tiks apgūts saskaņā projektu ieviešanas laika grafikiem 2010., 2011.,
2012.gadā.

4.

SASKAŅOTĪBA UN KONCENTRĒŠANA

544.

Eiropas Sociālā fonda atbalstītās darbības atbilst Eiropas Nodarbinātības stratēģijai un
valsts rīcības plāniem nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā.

545.

2009.gada 13.oktobrī Ministru kabinets apstiprināja 2009.gada Ziņojumu par progresu
Latvijas nacionālās Lisabonas programmas īstenošanā, kurā bija izvērtēti iepriekšējā gada
laikā veiktie pasākumi, kā arī izvirzīti jaunie uzdevumi un pasākumi 2009.-2010. gadam.
2008.-2010. gadam kā nodarbinātības veicināšanas galvenie uzdevumi tika noteikti:
-

veicināt iekļaujošu darba tirgu (ESF ietvaros uzdevumu izpildi sekmē šādu darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāšu un
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apakšaktivitāšu īstenošana: 1.3.1.1.3.apakšaktivitāte „Bezdarbnieku un darba
meklētāju apmācība”; 1.3.1.1.5.apakšaktivitāte "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto
personu apmācībai", 1.4.1.1.1.apakšaktivitāte „Kompleksi atbalsta pasākumi
iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū”, 1.4.1.1.2. apakšaktivitāte „Atbalstītās
nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem”, 1.4.1.2.1. apakšaktivitāte
„Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”, 1.4.1.2.2. apakšaktivitāte „Sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”,
1.4.1.2.4.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”);
-

veicināt sociālo dialogu un elastdrošības principu ieviešanu, drošu un veselībai
nekaitīgu darba vidi (ESF ietvaros uzdevumu izpildi sekmē šādu darbības
programmas
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība”
papildinājuma
aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošana - 1.3.1.3.1.apakšaktivitāte „Darba attiecību un
darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana”, 1.3.1.3.2.apakšaktivitāte
„Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs
un uzņēmumos”);

-

veicināt darbaspēka reģionālo mobilitāti un ekonomiskās aktivitātes vāji attīstītajās
valsts teritorijās;

-

samazināt nedeklarēto nodarbinātību.

546.

2009.gada Pavasara Eiropadome Latvijai rekomendēja elastdrošības pieejas ietvaros
palielināt darbaspēka piedāvājumu un darba ražīgumu, šim mērķim izvēršot aktivizēšanas
pasākumus un paaugstinot izglītības un apmācību sistēmu atbilstību darba tirgus
vajadzībām, tostarp īstenojot saskaņotu mūžizglītības stratēģiju. Vienlaikus tika norādīts,
ka, lai samazinātu inflāciju un uzlabotu konkurētspēju, ir nepieciešams veicināt darba
algu mērenību sabiedriskajā un privātajā sektorā.

547.

Iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana ar apmācības un pārkvalifikācijas pasākumu
starpniecību ir būtisks instruments Latvijas ekonomikas potenciāla paaugstināšanai, kā arī
bezdarbnieku gadījumā – ekonomiskajai aktivizācijai ievērojamas ekonomiskās krīzes
apstākļos.

548.

2009.gada decembrī bezdarba līmenis (atbilstoši Eurostat metodoloģijai) Latvijā bija
sasniedzis 22,8% - augstāko līmeni starp ES dalībvalstīm. Tāpat arī reģistrētais bezdarba
līmenis 2009.gada beigās ievērojami pieauga. Ja 2008.gada beigās reģistrētais bezdarba
līmenis bija 7% (76 435 reģistrēti bezdarbnieki), 2009.gada 2.ceturkšņa beigās – 11,5%
(129 269 reģistrēti bezdarbnieki), tad 2009.gada beigās reģistrētā bezdarba līmenis bija
sasniedzis jau 16,0% (179 235 reģistrēti bezdarbnieki). Ņemot vērā darba tirgus situāciju
2009.gadā, bija nepieciešams ieviest jaunus, darba tirgus situācijai atbilstošākus krīzes
sekas mazinošus pasākumus.

549.

2009.gada otrajā pusē tika uzsākta darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitātes „"Atbalsts bezdarba riskam
pakļauto personu apmācībai" īstenošana, sniedzot iespēju tiem darbiniekiem un
pašnodarbinātajiem, kuri ir nodarbināti nepilnu darba laiku, izmantot ekonomiskās krīzes
laiku un paaugstināt savas zināšanas un konkurētspēju darba tirgū, pielietojot jauno
„apmācību kuponu” sistēmu. Kuponu sistēma dod iespēju pašai personai izvēlēties
apmācību programmu un izglītības iestādi. Šis pasākums ir uz mūžizglītības iespēju
paplašināšanu vērsta aktivitāte ar mērķi atbalstīt tos, kas krīzes apstākļos darba devēja
pasūtījumu samazinājuma dēļ varētu zaudēt darbu, kā arī vienlaikus mazināt bezdarba
pieauguma tempus.
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550.

2010.gadā ir plānots uzsākt darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti „Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu
īstenošanai”, to mērķējot uz visām nodarbinātajām personām, ne tikai tām, kuras krīzes
apstākļos ir nodarbinātas uz samazinātu slodzi. Šajā pasākumā netiks sniegts finansiālais
atbalsts stipendijas veidā, kā arī tajā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir
iestrādāti papildus efektivitāti paaugstinoši mehānismi, piemēram, līdzfinansējums
grupām, kuras neietilpst īpaši atbalstāmo (personas ar invaliditāti, trūcīgas personas)
kategorijā.

551.

Lai veicinātu darbaspēka konkurētspēju, 2010.gadā darbības programmas „Cilvēkresursi
un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba
meklētāju apmācība” ietvaros tiks uzsākts jauns izglītības pasākums - „Pirmā un otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguve”, kas dos iespēju
bezdarbniekiem pabeigt uzsāktās pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmas vai arī apgūt no jauna otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītības
programmu.

552.

LM 2008.gada 7.oktobrī iesniedza Ministru kabinetā „Ziņojumu par nacionālo sociālās
aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008.-2010.gadam”. Nacionālajā sociālās
iekļaušanas plānā 2008.-2010.gadam tika identificēti trīs prioritārie politikas uzdevumi,
kurus ir paredzēts īstenot līdz 2010.gada beigām:

553.

-

sekmēt efektīvāku līdzdalību un integrāciju darba tirgū (ESF ietvaros uzdevumu
izpildi sekmē šādu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošana: 1.3.1.1.3.apakšaktivitāte
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”, 1.4.1.1.1. apakšaktivitāte
„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū”, 1.4.1.1.2.
apakšaktivitāte „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem”);

-

uzlabot ienākumu atbalsta sistēmas;

-

sekmēt pieejamību kvalitatīviem pakalpojumiem (ESF ietvaros uzdevuma izpildi
sekmē darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.4.1.2.4.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” īstenošana).

Ar Ministru kabineta 2005.gada 10.augusta rīkojumu Nr.544 apstiprinātas „Invaliditātes
un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005. – 2015.gadam”,
savukārt ar Ministru kabineta 2006.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.541 apstiprināts „Rīcības
plāns Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai
2005.-2015. gadam” (turpmāk – rīcības plāns). Rīcības plānā noteiktā pasākuma
„Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” īstenošanai plānots īstenot darbības
programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti
"Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana" Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
21.aprīļa protokollēmuma Nr.25 37§ „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju
valstī” minētās aktivitātes īstenošana tika atbalstīta, taču tās īstenošanu nolemts uzsākt ne
ātrāk kā 2010.gadā. Sinerģijā ar minēto ESF aktivitāti tiks īstenota darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.1.apakšaktivitāte „Infrastruktūras
pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo
traucējumu izvērtēšanai”.
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554.

Izglītības un prasmju uzlabošana – izvilkums no EM ziņojuma par progresu
Latvijas nacionālās Lisabonas programmas īstenošanā (apstiprināts ar MK
23.10.2009. rīkojumu nr. 728)
Galvenie uzdevumi izglītības un prasmju uzlabošanai 2008.-2010. gadam:
-

uzlabot visu līmeņu izglītības pieejamību un samazināt to audzēkņu skaitu, kas
nepabeidz mācības vai neiegūst profesionālo kvalifikāciju;

-

nostiprināt sadarbību starp valsts pārvaldes iestādēm, izglītības iestādēm un darba
devējiem izglītības sistēmas piedāvājuma koriģēšanā atbilstoši darba tirgus
vajadzībām;

-

paaugstināt iedzīvotāju iesaistīšanos mūžizglītībā, nodrošinot pieaugušo izglītības
piedāvājumu un pieejamību;

-

paaugstināt tehnoloģisko prasmju un dabaszinātņu zināšanu līmeni kopumā,
pilnveidot karjeras izglītības un karjeras pakalpojumu sistēmu un nodrošināt
karjeras izvēles pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem.

555.

2009. gada Pavasara Eiropadome rekomendē Latvijai paaugstināt izglītības un apmācību
sistēmu atbilstību darba tirgus vajadzībām, tostarp īstenojot saskaņotu mūžizglītības
stratēģiju.

556.

Programmā ir izvirzīts mērķis palielināt jauniešu izglītības līmeni, kas kvantitatīvi
noteikts 2010. gadam – jauniešu skaita īpatsvars (20-24 gadu vecumā), kuriem ir vismaz
vidējā izglītība, – 85%. Šis rādītājs atbilst ES noteiktam mērķa rādītājam 2010. gadam.
Latvija jau pašreiz pārsniedz analogo ES vidējo rādītāju – 2008. gadā to īpatsvars
sasniedza 80% (2007.gadā – 80,2%) salīdzinājumā ar 78,5% ES dalībvalstīs.

Visu līmeņu izglītības pieejamības uzlabošana
557.

Tiek realizēti vairāki pasākumi, visu obligātās izglītības vecuma bērnu iekļaušanai
izglītības sistēmā, – šobrīd tajā ir iekļauti apmēram 95% obligātās izglītības vecuma
bērni.

558.

No 2005./2006.mācību gada ir īstenotas speciālas izlīdzinošās izglītības programmas, kas
dod iespēju skolēniem, kuri pabeidza 9. klasi ar liecību, gada laikā iegūt apliecību par
pamatizglītību. Tādējādi samazinās to skolēnu skaits, kuri neiegūst pamatizglītību. Ja
2003./2004. mācību gadā 9,5% skolēnu neieguva apliecību par pamatizglītības apguvi,
tad 2007./2008.mācību gadā – 3,7 procenti.

559.

Lai veicinātu izglītības standartam un skolēnu spējām atbilstošu izglītības programmas
piedāvājumu, ir pastrādāti pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības, t.sk. arī
mazākumtautību izglītības, programmu paraugi, kā arī visi vispārējās vidējās izglītības
programmu paraugi, un uz to pamata izglītības iestādes izstrādā jaunas pedagoģiskās
korekcijas izglītības programmas.

560.

Palielinājies skolēnu skaits ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kuri ir integrēti
vispārizglītojošās dienas skolās. Ar pašvaldību atbalstu, kā arī piesaistot ES struktūrfondu
finansējumu, tiek veidotas pilnībā vai daļēji inženiertehniski piemērotas vispārējās
izglītības iestādes bērniem ar kustību traucējumiem. Tāpat tiek arī uzlabota speciālās
izglītības iestāžu infrastruktūra un aprīkojuma.

561.

Pēdējos gados ir uzlabojusies speciālās izglītības iestāžu sadarbība ar profesionālās
izglītības iestādēm, ir pilnveidojies arodklašu darbs speciālajās skolās izglītojamiem ar
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garīgās attīstības traucējumiem. Lai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
būtu iespēja apgūt profesijas pamatus, 35 speciālās izglītības iestādēs ir atvērtas
arodklases, kurās jaunieši var apgūt vienkāršākas profesijas un sagatavoties tālākai
profesijas apguvei arodizglītības iestādēs, kā arī ir izveidotas specializētas darbnīcas,
kas ir viens no nosacījumiem akreditējot speciālās izglītības iestādes, kurās
izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem ir iespēja apgūt profesijas pamatus.
562.

2008.gadā ir apstiprināti
Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par valsts
pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās”, kas nosaka atbalsta
pasākumu pieejamību izglītojamiem ar dažādām speciālām vajadzībām valsts
pārbaudījumos, kurus iespējams izmantot ikdienas darbā klasē un pārbaudījuma darbos.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem izglītojamajiem, ir izstrādāti atbalsta
pasākumi valsts pārbaudes darbos izglītojamajiem, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinums par izglītojamā veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim
atbilstošas izglītības programmas īstenošanu izglītības iestādē, kas paredz piemērot
atšķirīgus valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus, saņemt pārbaudes darbu
materiālus palielinātā drukā, lietot palīgmateriālus pārbaudes darba laikā u.c.

563.

Ar ES struktūrfondu atbalstu līdz 2013. gadam tiks izveidota bērnu un jauniešu ar
speciālām vajadzībām izglītības atbalsta sistēma, kuru balstīs augstākās izglītības
sistēma, sagatavojot atbilstošus pedagogus, un pašvaldības, veicinot iekļaujošas
izglītības attīstību.

564.

Salīdzinot ar 2007. gadu, 2008. gadā par 23% ir palielināta audzēkņu uzņemšana
izglītības iegūšanai ieslodzījuma vietās. Pavisam uz 2008./2009. mācību gada sākumu
formālajā izglītībā tika iesaistīti 1002 ieslodzītie, kas sastāda 15% no ieslodzīto
kopskaita. Kopumā 2009.gada 1 pusē no visiem ieslodzītajiem, izglītības programmās
ir iesaistīti 1120 ieslodzītie jeb 16%, tai skaitā formālajā izglītībā tika iesaistīti 884
ieslodzītie (12,4%). Lai pilnveidotu izglītības ieguves iespējas ieslodzījuma vietās,
2009.gadā TM sadarbībā ar IZM ir izstrādājusi Programmu Ieslodzīto izglītības
politikas pamatnostādņu 2006.–2012.gadam īstenošanai.

565.

Pieaugušo izglītības kvalitātes un pieejamības veicināšanai 15 Latvijas vakara
(maiņu) un neklātienes vidusskolām 2007.–2013.gada ES struktūrfondu plānošanas
periodā tiks sniegts atbalsts dabaszinātņu, fizikas un matemātikas kabinetu aprīkošanai,
nodrošinot nepieciešamo materiālo bāzi kvalitatīvai vispārējās vidējās izglītības
programmu īstenošanai..

566.

Latvija ir izvirzījusi mērķi uzlabot visu pakāpju izglītības kvalitāti un pieejamību,
sekmējot pedagogu profesionālo pilnveidošanos, un iestāžu darbības efektivitāti un
savstarpējo konkurenci. Šī mērķa sasniegšanai noteikti turpmākie uzdevumi:
-

īstenot finansēšanas principu “nauda seko skolēnam”, vairojot konkurenci starp
izglītības iestādēm, dažādojot izglītības programmu piedāvājumu un mācību
metodes;

-

panākt izglītības iestāžu tīkla konsolidāciju;

-

pārskatīt vispārējās un profesionālās izglītības saturu;

-

novērst programmu dublēšanos un samazināt valsts budžeta finansētās studiju
vietas izmaksas augstākajā izglītībā.
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Sadarbības nostiprināšana starp valsts pārvaldes iestādēm, izglītības iestādēm un darba
devējiem
567.

Sadarbības nostiprināšana starp valsts pārvaldes iestādēm, izglītības iestādēm un darba
devējiem ir viens no valdības prioritārajiem uzdevumiem izglītības un prasmju
uzlabošanas jomā.

568.

Lai stiprinātu valsts institūciju, darba devēju un darba ņēmēju trīspusējo sadarbību:
-

izveidotas Reģionālās profesionālās izglītības un nodarbinātības padomes, kas
sniedz priekšlikumus ministrijām, pašvaldībām, Profesionālās izglītības un
nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomei, citām valsts un pašvaldību
institūcijām, darba devēju organizācijām, uzņēmumiem, lai risinātu darbaspēka
resursu, profesionālās izglītības, tālākizglītības un pārkvalifikācijas attīstības
jautājumus reģionā, eksaminācijas institūciju darbības apzināšana, saiknes
veidošana starp profesionālās izglītības iestādēm un reģiona darba devējiem,
profesionālās izglītības iestāžu darbības kvalitātes pilnveidošana reģionā un citi ar
profesionālo izglītību un tās attīstību saistīti jautājumi;

-

studiju un mācību programmu akreditācijas komisijā ir iekļauti Profesionālās
izglītības sadarbības padomes un Profesionālās izglītības un nodarbinātības
trīspusējās sadarbības apakšpadomes pārstāvji;

-

nozaru speciālisti kā eksperti tiek pieaicināti, lai novērtētu atbilstošo izglītības
iestāžu mācību procesa kvalitāti, kā arī dalībai Augstākās izglītības programmu
akreditācijas komisijā;

-

Saskaņā ar Profesionālās izglītības administrācijas noslēgtajiem līgumiem
2008.gadā un 2009.gadā turpinājās sadarbība, kuras ietvaros 2009.gadā
profesionālās organizācijas aktīvi tiek iesaistītas IZM padotībā esošo
profesionālās izglītības iestāžu tīkla tālākajā attīstībā un tālākajā darbībā, ņemot
vērā profesionālo organizāciju sniegtos atzinumus;

-

LDDK, LBAS, LIZDA, LPIA pārstāvji ir iesaistīti 2007.–2013. gada plānošanas
perioda ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādē;

-

Nodarbinātības valsts aģentūra, īstenojot aktīvos nodarbinātības pasākumus,
sadarbojas ar darba devējiem, lai tiktu izvēlētas darba tirgus vajadzībām
atbilstošas pārkvalifikācijas un kvalifikācijas celšanas apmācības programmas;

-

pārraugot un pilnveidojot mūsdienīgu, konkurētspējīgu un kvalitatīvu kultūras un
radošās industrijas izglītību Latvijā, KM aktīvi sadarbojas ar uzņēmējiem,
nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm.

Mūžizglītības pieejamības paaugstināšana
569.

ES Padomes secinājumi apstiprina, ka sekmīgai pārejai uz tādu ekonomiku un
sabiedrību, kas balstās uz zināšanām, ir nepieciešama pāreja uz mūžizglītību.

570.

Latvijā tiek veidota mūžizglītības sistēma, kas nodrošinātu iedzīvotājiem vienādas
iespējas pielāgoties sociālo un ekonomisko izmaiņu prasībām un aktīvi piedalīties
Eiropas nākotnes veidošanā. Lai nodrošinātu Mūžizglītības politikas pamatnostādņu
2007.-2013. gadam sekmīgu ieviešanu, IZM sadarbībā ar atbildīgajām un iesaistītajām
institūcijām ir izstrādājusi Programmu Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.2013. gadam ieviešanai 2008.-2010. gadā, plānotos pasākumus.
128

Gadaziņojums_1DP_VI_lv_11.06.2010.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2009.gads

571.

Programmas ieviešanas galvenais rezultāts ir panākt, ka mūžizglītības procesā iesaistīto
personu īpatsvars 2010. gadā sasniedz 12,5% no pieaugušajiem iedzīvotājiem vecumā
no 25 līdz 64 gadiem, kas ir mūžizglītības mērķa grupa. 2008.gadā rādītājs bija 6,6%.

572.

Saskaņā ar Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas
ieviešanas rīcības plāna doto uzdevumu, tika aktualizēti Mūžizglītības politikas
pamatnostādnēs 2007.-2013.gadam un Programmā Mūžizglītības politikas
pamatnostādņu 2007.-2013.gadam ieviešanai 2008.-2010.gadā norādītie pasākumi,
uzdevumi un plānotais finansējums, ņemot vērā prioritāšu un to ieviešanas mehānismu
atbilstību ekonomiskajai situācijai un struktūrfondu pasākumu precizētajam
sadalījumam.

573.

EEZ NO finanšu instrumentu ietvaros 2008. un 2009.gadā:
-

nodrošinātas mācības valsts un pašvaldību darbiniekiem, uzņēmumu vadītajiem
un to darbiniekiem, profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un tālākizglītības
darbiniekiem, jauniešiem;

-

veicināta darba devēju iesaiste izglītības procesā, tādējādi nodrošinot izglītības
piedāvājuma atbilstību reģiona darba tirgus pieprasījumam

-

organizēti biznesa plānu konkursi, lai nodrošinātu komercdarbības attīstību,
iepriekš īstenojot apmācību kursus Latvijas augstskolās;

-

izstrādāts mehānisms un normatīva bāze instrumenta ieviešanai, lai nodrošinātu
neformālā veidā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas instrumenta
profesionālās izglītības pakāpē. Instrumenta pieejamība varētu tikt nodrošināta
pēc likumprojekta „Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” pieņemšanas.

574.

Ievērojot dalītās atbildības un nozaru politikas mijiedarbības principus, vienotas
mūžizglītības (grozījumi likumā nosaka valsts un pašvaldību kompetences pieaugušo
izglītības īstenošanā) sistēmas attīstībai izstrādāts un Saeimas 2.lasījumam novirzīts
likumprojekts „Grozījumi Izglītības likumā”, (likumprojekta mērķis ir nodrošināt
Izglītības likuma atbilstību pašreizējai situācijai izglītības procesā, Administratīvā
procesa likumam, Augstskolu likumam, Profesionālās izglītības likumam, kā arī
precizēt atsevišķas Izglītības likuma nepilnības).

575.

2008. gada 8. maijā tika pieņemts Jaunatnes likums, kas paredz valsts budžeta
finansējumu darbam ar jaunatni jauniešu iniciatīvu un līdzdalības veicināšanai. Tiesības
saņemt valsts budžeta finansējumu ir jaunatnes organizācijām, kā arī pašvaldībām un
biedrībām vai nodibinājumiem, kuru projekts ir orientēts uz darbu ar jaunatni (tajā
skaitā neformālās izglītības un brīvprātīgā darba projektiem).

576.

Lai nodrošinātu jauniešiem iespēju piedalīties neformālās izglītības aktivitātēs un
īstenot savas iniciatīvas, 2008.gadā tika izveidoti 9 jauniešu centri, kā arī atbalstīti 17
pašvaldību projekti jauniešu centru materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai.
2009.gada 1.pusgadā turpinājās neformālās izglītības programmu īstenošana 22
jauniešu centros par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem (jauniešu reproduktīvā
veselība, vardarbības mazināšana un savstarpēju konfliktu risināšana, kā arī darbs ar
sociālā riska grupu jauniešiem).

577.

2009.gada 20.aprīlī ir apstiprinātas Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.2018.gadam, kā arī 2009.gada 25.augustā MK apstiprināta „Jaunatnes politikas valsts
programa 2009.-2013.gadam”.
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578.

2007.–2008.gadā ir izstrādāta Nacionālā izglītības iespēju datu bāze (NIID.LV), kurā
apkopotas Latvijas izglītības iestāžu piedāvātās izglītības iespējas, tādējādi tiks
nodrošinot karjeras izvēles informācijas pieejamība visiem iedzīvotājiem mūžizglītības
kontekstā. Datu bāze piedāvā visiem iedzīvotājiem arī e-konsultanta pakalpojumus
izglītības izvēles/turpināšanas jautājumos. 2009. gadā uzsākta NIID.LV savietošana ar
EK portālu par izglītības iespējām Eiropā PLOTEUS II, ko plānots pabeigt 2010.gadā.

579.

Augstskolas attīsta un pakāpeniski pilnveido studentu karjeras centru pakalpojumus
saviem studentiem, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar darba devēju organizācijām.

580.

Ar katru gadu palielinās studentu skaits, kuri izmanto ES izglītības un apmācību
programmu sniegtās iespējas. 2007./2008. mācību gadā Erasmus ietvaros studijās un
praksē, kopā piedalījās 1187 studenti. Šobrīd vēl tiek apkopota informācija par
2008./2009.gadu, bet jau apkopotā informācija liecina, ka šo studentu skaits
palielinājies līdz 1400 studentiem. Leonardo da Vinci programmas ietvaros savu
profesionālo pieredzi ārvalstīs no 2008.gada 1.jūnija līdz 2009.gada 1.septembrim
papildināja 206 profesionālo vidusskolu audzēkņi, 69 izglītības iestāžu absolventi un
strādnieki, 134 profesionālās izglītības speciālisti.

581.

Lai nodrošinātu efektīvu mūžizglītības pakalpojumu ieviešanu, laika posmā no 2010.
līdz 2013.gadam mūžizglītības pakalpojumus plānots sniegt apmēram 25 tūkst.
nodarbināto iedzīvotāju (vecumā virs 25 gadiem, priekšroku dodot nelabvēlīgākā
situācijā esošajiem), pielietojot apmācību kuponu sistēmu (NVA nodrošinās pasākuma
īstenošanu, apmācību pakalpojumus sniedz akreditētas valsts un privātās izglītības
iestādes) un piedāvājot arī karjeras konsultāciju pakalpojumus. Uzsvaru plānots likt uz
četrām apmācību jomām: datorprasmes, valodu prasmes, uzņēmējdarbības prasmes un
prasmes, kas nepieciešamas profesionālajai darbībai.

Tehnoloģisko prasmju un dabas zinātņu zināšanu līmeņa kopumā paaugstināšana
582.

Viens no Latvijas mērķiem ir palielināt studentu skaitu dabas zinātņu un
inženierzinātņu studiju programmās. Šo studentu skaits pret kopējo studentu skaitu
2007./2008.akadēmiskajā gadā bija 16%, bet 2008./2009.akadēmiskajā gadā – 16,2%.
Palielinājies ir augstskolās un koledžās prioritārajās jomās (dabaszinātnes,
inženierzinātnes, vides zinātnes, veselība un sociālā aprūpe) budžeta vietu skaits.
2008.gadā prioritārajās jomās augstskolās bija 10537 budžeta vietas, bet koledžās –
2797 budžeta vietas. Savukārt 2009.gadā attiecīgi - augstskolās 14544 budžeta vietas,
bet koledžās 3048 budžeta vietas. Tostarp dabaszinātņu un inženierzinātņu studiju
programmām 2009.gadā ir piešķirts 41% no visām budžeta vietām.

583.

Vispārējās vidējās izglītības iestādēs pēdējo gadu laikā ir pieaudzis skolēnu skaits, kuri
mācās
matemātikas,
dabaszinātņu
un
tehnikas
virziena
programmās
(2007./2008. mācību gadā 30,8% skolēnu; 2008./2009.m.g. – 32,2.%). Pieaug arī to
skolēnu un audzēkņu skaits, kuri, beidzot vidusskolu, izvēlas kārtot valsts centralizētos
eksāmenus šajos priekšmetos. Turklāt ar 2008./2009. mācību gadu centralizētais
eksāmens matemātikā ir noteikts kā obligāts visiem vidusskolas absolventiem.

584.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītības procesa sasaistes veicināšanai ar
mainīgajām darba tirgus prasībām. Lai to panāktu, šobrīd tiek strādāts pie izglītības
programmu uzlabošanas piesaistot Eiropas finanšu līdzekļus, ir izsludināti vairāki
projektu konkursi.

585.

Ekspertu darba grupa ir izstrādājusi Profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes
nodrošināšanas un novērtēšanas metodiku, kas pašreiz tiek aprobēta.
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586.

Lai pilnveidotu vispārējās vidējās izglītības saturu, īpašu uzmanību pievēršot
nepieciešamībai apgūt teorētisko zināšanu praktisku pielietošanai, 2008.gada
2.septembrī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par valsts vispārējās
vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu
standartiem”.

587.

Budžeta finansējuma samazinājuma apstākļos ir samazinājies to audzēkņu skaits, kuri
apgūst profesionālo izglītību pēc pamatizglītības iegūšanas, procentuālā izteiksmē no
40% līdz 30%. Savukārt vidējā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistu īpatsvars
nevis palielinās, kā to paredz Lisabonas stratēģija, bet gan samazinās. Tā rezultātā
palielinās mazkvalificēta darbaspēka īpatsvars.

588.

Lai uzlabotu mācību kvalitāti vidējā izglītībā dabaszinātņu, matemātikas un
tehnoloģiju priekšmetos un sagatavotu zinošus un konkurētspējīgus jauniešus tādējādi
radot priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, ar
ES struktīrfondu atbalstu šobrīd 50 vidusskolas Latvijā ir nodrošinātas ar modernizēta
mācību satura īstenošanai šajos priekšmetos nepieciešamām tehnoloģijām un mācību
aprīkojumu, kā arī visas vidusskolas Latvijā nodrošinātas ar mūsdienām atbilstošiem
atbalsta materiāliem skolotājiem. Savukārt līdz 2013.gadam, sadarbībā ar skolām,
augstskolām, zinātnes iestādēm un uzņēmējiem, paredzēts pilnveidot mācību saturu un
tā apguves kvalitāti dabaszinātnēs un matemātikā 7.-9. klases posmā. EEZ NO finanšu
instrumentu ietvaros 2009.gadā ir uzsākts projekts, kas paredz līdz 2010.gadam izveidot
inovatīvas, interaktīvas multimediju mācību programmas 1.-6.klases dabaszinību
priekšmetiem vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem.

589.

Šobrīd, piesaistot ES fondu finansējumu, ir uzsākta aktivitāte „Atbalsts vispārējās
izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” īstenošana,
kuras mērķis ir nodrošināt izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību
priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu iesaistīšanos darbā izglītības iestādēs.

Uzņēmējdarbības izglītības veicināšana
590.

Līdz ar pamatizglītības satura reformas pabeigšanu 2007./2008. mācību gadā, jautājumi
par finanšu pakalpojumiem, par ekonomikas procesiem kopumā, ir iekļauti galvenokārt
Sociālās zinības, Mājturība un tehnoloģijas mācību priekšmetu standartu saturā.
Beidzot 9.klasi audzēknis, piemēram, zina cilvēku saimnieciskās darbības veidus un
principus, cilvēku ekonomiskās vēlmes un vajadzības, pieprasījuma un piedāvājuma
likumsakarības, cenu veidošanās principus, ražošanas faktorus, komercdarbības veidus
un finansēšanas avotus, valsts ekonomiskās sistēmas, zina, kā rīkoties, lai aizstāvētu
patērētāja tiesības. Kā arī prot ekonomiski lietot, taupīt mājsaimniecībā izmantojamos
resursus (laiku, elektroenerģiju, kurināmo, cilvēka enerģiju, finanses), spēj kritiski
izvērtēt preču, pakalpojumu nepieciešamību, kvalitāti un izmaksas, saprot, kāpēc ir
jāiepazīstas ar informāciju uz preču etiķetēm, prot to izvērtēt.

591.

Savukārt visās vispārējās vidējās izglītības programmās obligāts ir mācību priekšmets
„Biznesa ekonomiskie pamati”. Jaunā standarta mērķis ir orientēts uz ekonomisko
procesu izpratni un prasmju attīstību. Eksāmenu, kas nav obligāts, sājā priekšmetā
2009.gadā beidzot vidusskolu kārtoja 27% 12. klases audzēkņu.

592.

Saskaņā ar valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības
standartu ir jāapgūst obligātais vispārizglītojoša satura priekšmets „Ekonomika”, kas
tika aktualizēts 2008. gadā. Profesionālās izglītības programmās papildus ir iekļauts
padziļināts mācību priekšmets „Komerczinības”, kas ir integrēts profesionālās izglītības
satura blokā atbilstoši profesionālajām kompetencēm. Ja līdz šim galvenais
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ekonomiskās izglītības uzdevums bija ekonomiskās domāšanas veidošana, uzsverot
efektīvu lēmumu pieņemšanas prasmi, tad šobrīd par pamatuzdevumu tiek virzīta
uzņēmējspēju veidošana.
593.

Beidzot 12. klasi, izglītojamais, piemēram, zina naudas veidus, funkcijas un izprot
naudas lomu ekonomikā, zina patērētāju tiesības un prot rīkoties atbilstoši tajās
noteiktajai kārtībai, izprot, kas ir ietaupījumi un kur tos uzkrāt, izprot dažādu fondu
būtību; vērtē savas rīcības iespējas naudas, vērtspapīru un apdrošināšanas tirgū, izprot
ekonomikas ciklisko attīstību, indivīda un valdības rīcību katrā ekonomiskās aktivitātes
cikla fāzē, pieņem lēmumu un uzņemas atbildību par savu izvēli dažādās saimnieciskās
situācijās.

5.
594.

595.

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

Saskaņā ar MK 2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti
„Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti „Programmas vadības
un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta
funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju
nodrošināšana” ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātes atbalstāmās darbības ir:
-

ES fondu administrēšana;

-

ES fondu izvērtēšana;

-

ES fondu uzraudzība;

-

ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;

-

ES fondu vadības informācijas sistēmas izveidošana, ieviešana, attīstība un
sasaiste ar citām informācijas sistēmām ES fondu ieviešanas, uzraudzības,
kontroles un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai;

-

ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšana;

-

ES fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana;

-

Apmācības, konferences un semināri, kas veicina ES fondu finansējuma apguves
efektivitāti;

-

Horizontālās politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana.

Iesaistītās institūcijas, kas nodrošina ES fondu tehniskās palīdzības 1.6.1.1.aktivitātes
„Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” mērķu sasniegšanu, ir:
-

Izglītības uz zinātnes ministrija;

-

Valsts izglītības attīstības aģentūra;

-

Ekonomikas ministrija;

-

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;

-

Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
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-

Veselības ministrija;

-

Veselības ekonomikas cents

-

Finanšu ministrija;

-

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

-

Labklājības ministrija;

-

Vides ministrija;

-

Iepirkumu uzraudzības birojs;

-

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;

-

Rīgas plānošanas reģions;

-

Vidzemes plānošanas reģions;

-

Kurzemes plānošanas reģions;

-

Latgales plānošanas reģions;

-

Zemgales plānošanas reģions;

-

Valsts kanceleja;

-

Nodarbinātības valsts aģentūra;

-

Sabiedrības integrācijas fonds.

596.

Ar augstāk minētajām institūcijām ir noslēgtas vienošanās par ES fondu tehniskās
palīdzības projektu īstenošanu, izņemot ar Iepirkumu uzraudzības biroju. ES fondu
tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēji ir vadošā iestāde, atbildīgās un sadarbības
iestādes, revīzijas iestāde, maksājumu iestāde, sertifikācijas iestāde un plānošanas
reģioni. Tā kā ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēji ir zināmi, tad
saskaņā ar MK noteikumu 4.punktu ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātes īsteno
ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu
projektus apstiprina un vienošanos slēdz CEFLA, kas pilda sadarbības iestādes
funkcijas ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu ieviešanā.

597.

1.6.prioritātes „Tehniskā palīdzība” 1.6.1.pasākuma „Atbalsts darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai” mērķis ir atbalstīt programmas vadībā
iesaistītās institūcijas programmas vadības funkciju nodrošināšanā. Prioritātes ietvaros
ir apstiprināts viens projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekts un vieni MK
noteikumi par aktivitātes īstenošanu. Prioritātes ietvaros apstiprināts 21 projekts par
kopējo attiecināmo izmaksu summu 9,7 milj.eiro jeb 53,2% no prioritātes kopējā ES
fondu finansējuma un noslēgta 21 vienošanās par kopējā attiecināmā finansējuma
summu 9,7 milj.eiro jeb 53,2% no prioritātes kopējā finansējuma.

598.

2009.gada martā tika apstiprināti pirmie maksājuma pieprasījumi un veiktas atmaksas
ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem (atmaksas tiek veiktas valsts
pamatbudžetā). Kopā līdz 2009.gada 31.decembrim tika veiktas atmaksas ES fondu
tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem 2,5 milj. eiro apmērā jeb 13,6% no
prioritātes kopējā ES fondu finansējuma.
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Ilustrācija 23 1.6.prioritātes ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma saņēmējiem
veikto maksājumu (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu finansējums, salīdzinot
ar 31.12.2008., EUR

599.

Lai novērtētu DPP noteiktā rezultāta rādītāja „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves
vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū” izpildi ir plānots veikt attiecīgu pētījumu par ES
fondu līdzekļu apguves vērtējumu Latvijas iedzīvotāju vidū, kas tiks segts no FM ES
fondu tehniskās palīdzības projektu līdzekļiem.

6. INFORMĀCIJA UN PUBLICITĀTE 30
600.

2009.gadā nodrošināta ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam
īstenošana atbilstoši EK regulas 1083/2006 60.panta j punktam, īstenojot gan stratēģijā
iekļautā informatīvo un publicitātes pasākumu plāna 2.posma „Darbības programmu
ieviešana” (laika periodā no 2008.gada februāra līdz 2015.gada decembrim
īstenojamos) pasākumus, gan pastāvīgi līdz darbības programmu noslēgumam
īstenojamos pasākumus.

601.

Vadošā iestāde 2009.gadā ir izdevusi informatīvos materiālus par ES fondu
jautājumiem, rīkojusi plaša mēroga pasākumu un veikusi klientu apmierinātības
izvērtējumu u.c. ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2013.gadam pasākumu
plāna 2.posma „Darbības programmu ieviešana” pasākumus. Ierobežotu tehniskās
palīdzības resursu apstākļos ES fondu komunikācijas pasākumiem vadošā iestāde
izmantojusi arī vairākus bezmaksas kanālus, kā ES fondu mājas lapa www.esfondi.lv
un informācijas izplatīšana plašsaziņas līdzekļiem. 2009.gadā pārtraukta ES fondu
tematikai veltītā radio raidījuma „Eiropas fondu atslēgas” veidošana un pārraidīšana

30

Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 7.punktu „Informācijas un
publicitātes pasākumu plāns”.
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Latvijas Radio un televīzijas raidījuma „Eirobusiņš” veidošana un pārraidīšana Latvijas
Televīzijā. Televīzijas raidījuma par ES fondiem translēšanu plānots atsākt 2010.gadā.
Tāpat turpinās 2004.gadā uzsāktais darbs visu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju (10
atbildīgās iestādes, 8 sadarbības iestādes, 5 reģionālie struktūrfondu informācijas centri
(RSIC)) ES fondu komunikācijas koordinēšanā.
ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam noteikto pastāvīgi veicamo
pasākumu ieviešana
1.pasākums – Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
Lai nodrošinātu ES fondu aktuālo jautājumu atspoguļojumu nacionālajos un reģionālajos
medijos, 2009.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas sagatavojušas un izplatījušas
251 paziņojumu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem (vadošā iestāde – 80 paziņojumus, LM
– 46, VM – 30, EM – 3, VKanc – 3, IZM – 70, VIAA – 10, NVA – 2, SIF – 6, VRAA –
1) par aktualitātēm ES fondu jautājumos, t.sk. par ES fondu atbalsta mērķiem,
atvērtajiem projektu konkursiem, to izvērtēšanas gaitu un apstiprinātajiem projektiem, ES
fondu līdzekļu pārdali sociāli jūtīgiem sektoriem u.c. prioritārām atbalsta sfērām, fondu
apguves sistēmas vienkāršošanu, uzraudzības komitejās izskatītajiem jautājumiem utt. 19
paziņojumus plašsaziņas līdzekļiem izsūtījis arī Rīgas RSIC. Kopumā institūciju izplatīto
preses relīžu skaits atbilst 13% no 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā plānotā
preses relīžu skaita – 1535.31. Plašsaziņas līdzekļos kopumā ievietotas 89 ES fondu
vadībā iesaistīto institūciju (LM – 6,, FM – 2, IZM – 21, VIAA – 29, LIAA – 27, VRAA
– 4) un 111 RSIC publikācijas par ES fondu tematiku, kas atbilst 17% no ES fondu
komunikācijas stratēģijā plānotajām 1049 publikācijām.
602.

Lai informētu žurnālistus klātienē, rīkotas 9 preses konferences (19% no 47
plānotajām). No tām 2 organizējusi vadošā iestāde – par ES fondu aktualitātēm jauno
dalībvalstu konferences ietvaros un par trīs iespējamajiem modeļiem ES fondu
administrēšanas sistēmas optimizācijai. VK, informējot par ESF projektiem, rīkojusi 1
preses konferenci, LM – 2 un LIAA – 1. Visos reģionos par ES fondu aktualitātēm
rīkotas arī 3 RSIC preses konferences. Tāpat institūcijas regulāri nodrošinājušas
atbildes uz specifiskiem mediju uzdotiem jautājumiem un speciālistu, t.sk. vadošās
iestādes, komentārus.

603.

2009.gadā turpināta institūciju un RSIC sadarbība ar televīziju un radio, nodrošinot
radio un televīzijas sižetus. LM nodrošinājusi 70 televīzijas, t.sk. 60 neapmaksātu un 10
apmaksātu, kā arī 60 radio sižetu pārraidīšanu, IZM nodrošinājusi 5 intervijas radio un
5 sižetus televīzijā, VIAA sagatavojusi saturu 8 radio raidījumiem par ESF
aktualitātēm, NVA gada sākumā piedalījusies 2 radio raidījuma „Eiropas fondu
atslēgu” sižetu veidošanā. RSIC nodrošinājuši 43 radio (Kurzemes RSIC – 37,
Zemgales RSIC – 4, Vidzemes RSIC – 2) un 6 televīzijas (Kurzemes RSIC – 3,
Vidzemes RSIC – 3) sižetu saturu par ES fondu tematiku.

604.

Lai sniegtu sabiedrībai objektīvu informāciju par ES fondu ieviešanas gaitu un
aktualitātēm caur vienu no visvairāk izmantotajiem ES fondu informācijas ieguves
avotiem – nacionālajiem laikrakstiem, 2009.gada decembrī vadošā iestāde
nodrošinājusi tematisko ielikumu „Eiropas Savienības fondi” publicēšanu nacionālajā

31

Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 10.punktu „Informatīvo un
publicitātes pasākumu rādītāji un izvērtēšana”.
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laikrakstā „Neatkarīgajā Rīta Avīzē”, sasniedzot ~102 000 lasītāju auditoriju.32
2009.gada 5.decembrī publicētajā ielikumā (atvērums, divas A3 lappuses) publicēti
divi raksti:

605.

32

-

Vadošās iestādes pārstāves viedokļa raksts „Eiropas Savienības fondu projektu
ieviešana: ātrāk, vieglāk, saprotamāk”;

-

Tematiskais raksts „Silda gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus” par ERAF
finansētajiem dzīvojamo māju siltināšanas pasākumiem ar četru siltināto māju
piemēriem ar tematiskajām fotogrāfijām.

2009.gada 12.decembrī ielikumā (atvērums, divas A3 lappuses) publicēts ESF
atbildīgās iestādes (LM) pārstāves komentāra raksts „Iedzīvotāji aktīvi iesaistās ES
fondu finansētajos nodarbinātības pasākumos” un 4 portretraksti ar fotogrāfijām par
četru cilvēku pieredzi, kas gūta, izmantojot ESF finansēto nodarbinātības programmu
iespējas.

Ielikumi elektroniski pieejami ES fondu mājaslapas sadaļas „Publikācijas” apakšsadaļā „Vadošās iestādes
publikācijas” – http://www.esfondi.lv/page.php?id=1030.
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2.pasākums – Mēdiju monitorings
606.

2009.gadā institūcijas veikušas ES fondu tematikas monitoringu gan ikdienas preses
apskatu ietvaros, gan pasūtot atsevišķus preses apskatus.

607.

LIAA un IZM veikušas ikmēneša ES fondu mēdiju monitoringu, VIAA – 250
atsevišķus preses materiālu apskatus, identificējot 544 rakstus par ESF izglītības
projektu īstenošanu, NVA – četrus mēdiju publikāciju apkopojumus par katru
2009.gada ceturksni, SIF preses monitoringa ietvaros atlasījis publikācijas, kas saistītas
ar SIF darbību, t.sk. ar tā administrētajām ESF aktivitātēm un projektiem. EM reizi
ceturksnī veikusi mediju monitoringu par visiem tās kompetencē esošajiem
jautājumiem, tostarp analizējusi publikācijas par ES fondu jautājumiem. LM
nodrošinājusi vienu mēdiju analīzi. Vadošā iestāde un CFLA ES fondu mēdiju
monitoringu veikušas ikdienas preses apskata ietvaros.

608.

Savukārt Zemgales RSIC apkopojis 239, bet Rīgas RSIC – 90 publikācijas par ES
fondu tematiku. Vidzemes RSIC veicis 12 mēdiju analīzes.

ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 2.posma „Darbības programmu
ieviešana” ietvaros noteikto pasākumu īstenošana
2.pasākums – Ikgadējā konference (liela mēroga pasākums) par ES fondiem
609.

16.-17.04.2009. rīkota ES 12 jauno dalībvalstu (Kipras, Maltas, Ungārijas, Polijas,
Rumānijas, Slovākijas, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Bulgārijas, Čehijas un Slovēnijas)
konference „ES fondu ieviešana jaunajās dalībvalstīs”.33 Konferences mērķi bija
starptautiska viedokļu apmaiņa un jaunu risinājumu identificēšana par to, kā
pārstrukturēt plānoto ES fondu ieguldījumu, kā arī vienkāršot finansējuma apguves
nosacījumus, reaģējot uz ekonomisko krīzi un veicinot ekonomiskās izaugsmes
atjaunošanos.

610.

Nozīmīgākie konferences secinājumi:
(1) 2004.–2006.gada plānošanas periodā struktūrfondu finansējuma saņēmējiem
veikti maksājumi robežās no 95% (Čehijā) līdz pat 110% (Slovēnijā). Latvija ar
izmaksātiem 101% ir 4.vietā (dati uz 01.03.2009.). Visām jaunajām dalībvalstīm
par pusgadu pagarināts 2004.–2006.gada plānošanas perioda izmaksu termiņš līdz
30.06.2009.;
(2) Visām ES jaunajām dalībvalstīm izstrādāts ES fondu finanšu apguves grafiks
2007.–2013.gada plānošanas perioda finansējumam, līdz ar to dalībvalstīm
turpmāk būs iespēja izvērtēt finanšu disciplīnu;
(3) Galvenās izmaiņas, ko ekonomiskā krīze izraisījusi jaunajās ES dalībvalstīs izmaksu krišanās, kuras rezultātā projekti kļuvuši lētāki, spraigāka konkurence
finansējuma piesaistīšanai atsevišķos sektoros, kā arī maksātnespēju, bankrotu
gadījumi un paaugstināti riski rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā;

33

Informācija par konferenci (darba kārtība, dalībnieku saraksts, prezentācijas) publicēta arī ES fondu mājaslapas
angļu valodas versijā, sadaļas „EU Funds” apakšsadaļā „New Member States Conference” http://www.esfondi.lv/page.php?id=923.
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(4) Reaģējot uz ekonomisko krīzi, daudzās ES jaunajās dalībvalstīs notikusi ES
fondu līdzekļu pārdale;
(5) Lielākajā daļā dalībvalstu ES fondu uzraudzības komitejās tiek piesaistīti
komercbanku asociāciju pārstāvji, lai nodrošinātu efektīvāku atgriezenisko saiti
un finanšu nodrošinājumu ES fondu projektiem;
(6) ES fondu efektivitātes palielināšanai un ieviešanas vienkāršošanai visās ES
jaunajās dalībvalstīs tiek veikta ES fondu izvērtēšana, kas dod pamatu kardinālu
un izšķirošu lēmumu pieņemšanai ES fondu ieviešanas sistēmas uzlabošanai,
institucionālās struktūras un procesu sakārtošanai un vienkāršošanai;
(7) Galvenie ES jaunajās dalībvalstīs izmantotie ES fondu apguves vienkāršošanas
risinājumi, no kuriem visi īstenoti arī Latvijā:
-

samazināts prasītās informācijas apjoms projektu iesniegumos;

-

saīsināts projektu vērtēšanas termiņš;

-

ieviesta avansu maksāšanas iespēja ES fondu finansējuma saņēmējiem;

-

vienkāršota atskaitīšanās par projektu īstenošanu;

-

projektu īstenošanas noteikumu vienkāršošana

(8) Lielākā daļa jauno ES dalībvalstu uzskata, ka arī pēc 2013.gada nav jāmaina
Kohēzijas politikas primārais mērķis – atbalsta sniegšana mazattīstītiem
reģioniem.

611.

Tāpat 16.06.2009. FM sadarbībā ar Ministru prezidenta biroju rīkoja apaļā galda
diskusiju „ES fondi uzņēmējdarbībai” par finanšu resursu mobilizēšanu
uzņēmējdarbības veicināšanai ekonomiskās lejupslīdes apstākļos.34 Diskusijā piedalījās
pieci ES fondu projektus īstenojuši uzņēmēji, kā arī iesaistītās valsts un finanšu tirgus
institūcijas. Pēc diskusijas secināts, ka uzņēmēju un valsts pārvaldes starpā ir
vienprātība par formalitāšu samazināšanu maza apjoma projektos, tomēr joprojām valda
atšķirīgi viedokļi par to, vai svarīgāk noteikt prioritāras uzņēmējdarbības nozares, vai
vērtēt katru projektu individuāli, kā arī, vai būtiskāks ir tiešais atbalsts uzņēmējdarbībai
vai finanšu instrumentu pieejamība.

3.pasākums – Specializētas informācijas izplatīšana
612.

34

2009.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC izdevuši 22 veidu
informatīvos materiālus (16% no plānotajiem 162) gan drukātā, gan elektroniskā

Diskusijas “ES fondi uzņēmējdarbībai” atziņas un ieraksts skatāms ES fondu mājas lapas www.esfondi.lv
sadaļā “Video un audio” http://www.esfondi.lv/page.php?id=674.
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formātā, 28 veidu reprezentācijas materiālus (25% no plānotajiem 114), kā arī
īstenojuši 2 informatīvās kampaņas (12,5% no plānotajām 16)..
613.

Lai nodrošinātu ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām ES fondu plānošanas
dokumentus drukātā veidā, vadošā iestāde cietos vākos ar iespējām mainīt lapas
izdevusi šādus informatīvos materiālus:
-

Valsts stratēģiskais ietvardokuments,

-

Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un papildinājums,

-

Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un papildinājums,

-

Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” un papildinājums.

614.

Katrs no minētajiem četriem izdevumiem izdots 250 eksemplāros. Izdevumi izdalīti
atbildīgajām un sadarbības iestādēm, RSIC, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecībai
Latvijā.

615.

Tāpat ES fondu vadībā iesaistīto institūciju
lietošanai 200 eksemplāros izdota Eiropas
Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.2015.gadam, kas izdalīta gan atbildīgajām un
sadarbības iestādēm, RSIC, gan Eiropas Komisijas
pārstāvniecībai Latvijā u.c. interesentiem.35
616.

35

36

Lai
veicinātu
un
nodrošinātu ES fondu
publicitātes
prasības
ievērošanu
ES
fondu
projektu ieviešanas vietās,
drukātā veidā izdotas
2008.gadā sagatavotās Eiropas Savienības fondu 2007.2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas
savienības fondu finansējuma saņēmējiem (5000 eksemplāri),
kas nodotas atbildīgajām un sadarbības iestādēm, RSIC
izdalīšanai projektu ieviesējiem u.c. interesentiem.36

Izdevums „Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.-2015.gadam” elektroniski pieejams ES
fondu mājaslapas sadaļas „Vadlīnijas” apakšsadaļā „2007-2013” - http://www.esfondi.lv/upload/00vadlinijas/7-13_Komunikacijas_strategija_2009-04-28.pdf.
Izdevums „Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas
savienības fondu finansējuma saņēmējiem” elektroniski pieejams ES fondu mājaslapas sadaļas „Vadlīnijas”
apakšsadaļā „2007-2013” http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-13_publicitate_vadlinijas.pdf.
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617.

2009.gadā LM sagatavojusi vienu informatīvo materiālu, kā arī īstenojusi informatīvo
kampaņu par krīzes nodarbinātības pasākumiem, kas īstenoti, ieguldot ESF
finansējumu. Kampaņas ietvaros organizēta preses konference, sagatavotas preses
relīzes, laikrakstos „Telegraf” un „Latvijas Avīze” nodrošināti informatīvie ielikumi
(kopā 6 raksti), sagatavoti un pārraidīti sižeti LNT raidījumā „Tautas balss”, kā arī
nodrošināta individuāla sadarbība ar žurnālistiem.

618.

VM izdevusi 19 veidu reprezentācijas materiālus un 3 995 informatīvos bukletus, kas
semināros izdalīti finansējuma saņēmējiem, projektu atklāšanas pasākumu, starpposmu
un noslēgumu pasākumu, pasākumu uzraudzības komisiju dalībniekiem u.c.
interesentiem. Savukārt VK precizēja 2008.gadā izstrādāto grafisko standartu, saskaņā
ar kuru izgatavoti 3 veidu reprezentācijas materiāli.

619.

SIF izdevis 3 bukletus:

620.

-

„Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā
līmenī” (500 eks.),

-

„Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai” (2000 eks.),

-

„Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” (2000 eks.).

VRAA par tās pārziņā esošajām aktivitātēm sagatavojusi un publicējusi 7 informatīvos
materiālus:
- izdevuma „VRAA InfoLapas” 3. un 4.numuru (elektroniskā formātā),
- izdevumu „VRAA Fondu ziņas” 3.numuru (elektroniskā formātā),
- rokasgrāmatu sēriju „Rokasgrāmata pašvaldībām darbam ar ES struktūrfondiem” 3
daļās (drukātā un elektroniskā formātā),
- konferences „ES fondi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai” izdevumu grāmatā.

621.

VIAA elektroniskā formātā sagatavojusi un internetā publicējusi ziņu izdevumu „ES
struktūrfondi izglītībai un zinātnei” un izgatavojusi 2 informatīvos reklāmkarogus
izmantošanai semināros, CFLA – metodiku „Norādījumi par kārtību, kādā Eiropas
Savienības fondu finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas par tehniskās
palīdzības projekta īstenošanu uzkrāšanu, progresa pārskata aizpildīšanu un
iesniegšanu (aktivitātei 1.6.1.1. „Programmas vadības un atbalsta funkciju
nodrošināšana”)”, bet LIAA izdevusi 2 veidu informatīvos materiālus.

622.

Lai veicinātu sabiedrības informētību un popularizētu ESF projektu labās prakses
piemērus un īstenojamo ESF projektu ieguldījumu Latvijas iedzīvotāju atbalstam,
nodarbinātības veicināšanai un sociālās spriedzes mazināšanai, 2009.gada nogalē NVA
uzsākusi informatīvo kampaņu, kuras laikā ir paredzēta informācijas atspoguļošana
Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio.

623.

Katrs RSIC vidēji reizi mēnesī sagatavojis, publicējis un RSIC sadarbības partneriem
izsūtījis ziņu lapu, kurā ietvertas ar ES fondiem saistītās aktualitātes attiecīgajā reģionā
(kopā – 60 ziņu lapas). Tāpat Zemgales RSIC izdevis bukletu par tā darbību (3000 eks.)
un rokasgrāmatu projektu izstrādātājiem un īstenotājiem 2007.-2013.gada plānošanas
periodā (2000 eks.). Arī Rīgas RSIC izdevis 2 veidu informatīvos materiālus. Latgales
RSIC izmantošanai semināros u.c. informācijas pasākumos sagatavojis mobilu
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izvelkamu stendu un 2 mobilus saliekamus stendus informācijas materiālu ievietošanai,
kā arī izdevis 6 veidu reprezentācijas materiālus.
4.pasākums – Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par ES fondu
jautājumiem
624.

2009.gadā sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību par ES fondu
jautājumiem vietā tika veikts pētījums „Centralizētais Eiropas Savienības fondu
(Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda)
finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums”.37 Pētījumu pēc vadošās iestādes
pasūtījuma 2009.gada novembrī-decembrī veica SIA „Latvijas Fakti”, un tā ietvaros ar
tiešsaistes anketu palīdzību aptaujāti 490 ES fondu finansējuma saņēmēji, kas līdz
31.10.2009. noslēguši līgumus par projekta īstenošanu. No minētā skaita pētījumā
izmantojamas bija 450 respondentu sniegtās atbildes. Izvērtējums veikts trīs daļās,
noskaidrojot ES fondu finansējumu saņēmēju viedokli par institūciju darbību projekta
atlases, projekta līguma slēgšanas un projekta īstenošanas stadijās, t.sk. iekļaujot arī
jautājumus, kas saistīti ar informācijas par ES fondiem pieejamību un tās kvalitāti.

625.

Pētījuma rezultāti rāda, ka projekta atlases stadijā ES fondu finansējuma saņēmēju vidū
vispopulārākais informācijas avots par ESF finansējumu ir internets – informācijas
iegūšanai to izmantojusi vairāk nekā puse (56,3%) respondentu. Nedaudz mazāk nekā
puse respondentu (40,0%) informāciju guvuši informatīvo pasākumu (semināru,
konferenču u.tml.) laikā. Ievērojams skaits finansējuma saņēmēju par ES finansējuma
saņemšanas iespējām uzzinājuši no citiem projektu īstenotājiem (26,3%), tiešo
konsultāciju laikā (23,2%), kā arī no kolēģiem/radiem/draugiem/paziņām (20,0%).
Jāatzīmē, ka uz šo jautājumu respondentiem bija iespējams izvēlēties vairākas atbildes.

37

Pētījums elektroniski pieejams ES fondu mājaslapas sadaļā „ES
http://www.esfondi.lv/upload/01strukturfondi/petijumi/ES_fondu_FS_apmierinatibas_izvertejums_2009.12.pdf.

fondu

izvērtēšana”

–

141
Gadaziņojums_1DP_VI_lv_11.06.2010.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2009.gads

Ilustrācija 24 Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai
No kuriem informācijas avotiem Jūs uzzinājāt par ES fondu finansējuma saņemšanas
iespējām?
Sadalījums starp ES fondiem
20.0%
61.2%
56.3%

Internets

56.0%
Informatīvi pasākumi

45.5%
40.0%
16.0%
21.2%
26.3%

Citi projektu īstenotāji

32.0%

Tiešās konsultācijas (klātienē, pa e-pastu vai telefonu)

22.5%
23.2%
8.0%

Kolēģi un/ vai radi, draugi, paziņas

19.7%
20.0%
32.0%

Informatīvie materiāli (bukleti, ziņu lapas u.tml.)

15.7%
18.8%
16.0%

Nacionālie preses izdevumi
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16.0%
16.5%

Reģionālais ES struktūrfondu informācijas centrs

8.8%
4.0%
4.3%
5.0%

Televīzija

12.0%
Reģionālie preses izdevumi

3.8%
3.8%

Radio

4.0%
2.0%
2.5%
0%

ESF N=80
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Ievērojams īpatsvars (84,2%) respondentu atzinuši, ka projekta atlases stadijā pieejamās
informācijas apjoms par ES fondiem apmierina viņu vajadzības, un 2,7% uzskata, ka
informācijas apjoms pat pārsniedz viņiem nepieciešamo. Savukārt gandrīz desmitā daļa
(9,8%) finansējuma saņēmēju uzskata, ka pieejamās informācijas apjoms nav pietiekamā
apjomā.
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Ilustrācija 25 Pieejamās informācijas par ES fondiem novērtējums
Novērtējiet Jums pieejamo informāciju par ES fondu finansējuma saņemšanas
iespējām. Informācija kopumā ir…
(Bāze = visi respondenti; N=450)
…lielākā apjomā nekā
nepieciešams
2.7%

Gruti pateikt/ NA; 3.3%

…nepietiekamā apjomā
9.8%

…pietiekamā apjomā
84.2%

627.

Projekta līguma slēgšanas stadijā 85% ESF finansējuma saņēmēju ES fondu vadībā
iesaistīto institūciju sniegtās konsultācijas vērtējuši pozitīvi, tās uzskatot par atbilstošām
(32,5%) vai drīzāk atbilstošām (52,5%) viņu vajadzībām. Konsultācijas negatīvi
novērtējuši 3,8% ESF finansējuma saņēmēju, savukārt 8,8% projekta līguma slēgšanas
laikā konsultācijas nav izmantojuši.

Ilustrācija 26 ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sniegto konsultāciju novērtējums
Novērtējiet iestādes sniegto konsultāciju (konsultācija klātienē, e-pasts, konsultācija pa
telefonu) atbilstību Jūsu vajadzībām. Sniegtās konsultācijas bija Jūsu vajadzībām…
(Bāze = visi respondenti; N=450)

1.3%

Eiropas Sociālais fonds
(N=80)

32.5%

2.5%2.5%8.8%

52.5%

2.0%

Eiropas Reģionālās attīstības
fonds (N=345)

49.9%

Kohēzijas fonds (N=25)

36.5%

2.3% 8.7%
.6%

36.0%
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…atbilstošas

…drīzāk atbilstošas

…drīzāk neatbilstošas
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628.

Par vislietderīgāko nepieciešamās ES fondu informācijas iegūšanas veidu projekta
īstenošanas stadijā ES fondu finansējuma saņēmēji atzinuši attiecīgo institūciju
mājaslapas, kuru lietderīgumu pozitīvi vērtē 80,5% respondentu, turpretī negatīvi –
2,8%. 6% aptaujāto minētā institūciju mājaslapas nav bijušas pieejamas. Tāpat par
izteikti lietderīgu informācijas iegūšanas veidu atzītas arī institūciju izdotās
rokasgrāmatas, vadlīnijas un metodikas, kuras pozitīvi vērtējusī 68,9%, bet negatīvi –
4,7% respondentu. Minētie materiāli nav bijuši pieejami 12,2% finansējuma saņēmēju.
Tikai nedaudz vērtējumā atpaliek institūciju rīkotie semināri, tos pozitīvi vērtējot 68,3%
respondentu, bet negatīvi – 4,2%. Savukārt 10,2% finansējuma saņēmēju seminārus
apmeklēt iespēja nav bijusi.

Ilustrācija 27 ES fondu vadībā iesaistīto institūciju komunikācijas pasākumu novērtējums
Novērtējiet iestādes nodrošināto informatīvo materiālu un pasākumu lietderīgumu
projektu īstenošanas stadijā. Informatīvais materiāls/ pasākumi Jums bija …
(Bāze = visi respondenti; N=450)
Aktuālā informācija iestādes
mājas lapā

50.7%

Iestādes rīkotie semināri

44.7%

Rokasgrāmatas, vadlīnijas,
metodikas

18.9% 4.7%

13.6%

24.7%

30.7%

8.4%

12.2%

14.2%

32.2%

8.2%
6.2%

20.4%

18.7%

8.2%
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.7%
4.0%

27.1%
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10.2%

17.3%

.4%

19.1%
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629.

Saskaņā ar pētījumā iekļautajiem jautājumiem un atbildēm par ES fondu finansējuma
saņēmēju apmierinātību ar nepieciešamās informācijas pieejamību un kvalitāti
secināms, ka kopumā ES fondu finansējuma saņēmēji ir apmierināti ar gan visās trīs
projektu cikla stadijās pieejamās informācijas apjomu un kvalitāti, gan arī ES fondu
vadībā iesaistīto institūciju sniegtajiem informēšanas pakalpojumiem.

630.

Pētījuma rezultātā:
-

ES fondu apguves vienkāršošanas ietvaros identificētas potenciāli uzlabojamās
ES fondu vadībā iesaistīto institūciju, kuras slēdz līgumus ar ES fondu
finansējuma saņēmējiem, darbības jomas;

-

Noskaidrota ES fondu finansējuma saņēmēju apmierinātība ar saņemto
pakalpojumu ES fondu projekta iesnieguma sagatavošanas un projekta
īstenošanas posmā;
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-

Izvērtēti rezultāti un sniegti priekšlikumi par ES fondu iestāžu darbības
uzlabošanu.

5.pasākums – Informācijas stendu un informācijas plākšņu izvietošana ES fondu projektu
īstenošanas vietās
631.

Lai nodrošinātu publicitātes prasības, 2009.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas
un RSIC projektos izvietojušas 114 informatīvās plāksnes (5% no plānotajām 2131), no
kurām 111 projektu īstenotājiem nodrošinājusi VIAA un pa vienai plāksnei projektos
izvietojuši Rīgas RSIC, LM un VM. Savukārt VK precizējusi 2008.gadā izstrādāto
informatīvā plakāta projekta dizainu, kuru plānots izvietot ESF projekta īstenošanas
vietās.

6.pasākums – Interneta mājaslapu aktualizēšana
632.

2009.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas regulāri aktualizējušas to mājaslapās
ar ES fondiem saistītās sadaļas, publicējot aktualitātes par savā pārziņā esošajām ESF
programmām, t.sk. projektu konkursu atvēršanu, projektu izvērtēšanu un programmu
slēgšanu, ziņojumus par programmu ieviešanas statusu, metodiskos un informatīvos
materiālus u.c. informāciju.

633.

FM uzturējusi un regulāri aktualizējusi ES fondu mājaslapu www.esfondi.lv, ievietojot
gan vadošās iestādes, gan citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju aktualitātes,
regulāri atjaunojot nākamā mēneša informatīvo pasākumu u.c. sadaļas, tādējādi
nodrošinot interneta lietotājiem aktuālāko informāciju par ES fondiem. Tāpat
2009.gadā veikta angļu valodas sadaļas pārstrukturēšana atbilstoši 2008.gadā
pārstrukturētajai mājaslapas latviešu sadaļai, kā arī veikti mājaslapas dizaina un
funkcionālie uzlabojumi. Minēto uzlabojumu ietvaros paaugstināta ES fondu aktivitāšu
meklētāja (skat. http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867) funkcionalitāte un
izveidota 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielo projektu kartotēka latviešu (skat.
http://www.esfondi.lv/kartoteka2.php?id=1022)
un
angļu
(skat.
http://www.esfondi.lv/kartoteka2.php?id=1026) valodās.

634.

Vadošā iestāde 2009.gadā atkārtoti pārbaudījusi visu atbildīgo un sadarbības iestāžu
mājas lapas atbilstoši ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam
8.pielikumam, un tajās obligāti publicējamā informācija ir nodrošināta. Pēc 2009.gadā
veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta (MK) 10.07.2007. noteikumos Nr.484
„Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda projektiem” mazināts ES fondu vadībā iesaistīto institūciju
administratīvais slogs, nosakot to, ka ES fondu finansējuma saņēmējs nodrošina ar
projektu saistītās informācijas ievietošanu savā mājaslapā, ja tāda ir izveidota.

635.

LM regulāri aktualizējusi informāciju par ESF atbalstu labklājības nozarē atsevišķi
izveidotajā mājaslapā http://sf.lm.gov.lv/esf,
RAPLM savas mājaslapas sadaļā
„Eiropas Savienība” nodrošinājusi informāciju par RAPLM pārziņā esošajām ESF
aktivitātēm, publicējot aktivitātes ieviešanu regulējošos MK noteikumus un regulāri
atjaunojot informāciju par izmaiņām aktivitāšu īstenošanā (piem., projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju aktuālās versijas). EM publicējusi tās kompetencē esošās ESF
aktualitātes savas mājaslapas sadaļā „ES struktūrfondi”, IZM publicējusi ES fondu
aktualitātes izglītībā un zinātnē IZM ES struktūrfondu mājas lapā
http://esfondi.izm.gov.lv. Arī VK nodrošinājusi regulāru informācijas atjaunošanu
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savas mājaslapas sadaļā „ES struktūrfondi” par tās administrētajām ESF aktivitātēm, kā
arī izveidojusi divas jaunas apakšsadaļas – „Uzraudzības ziņojumi” un „Atbalstītie
projekti”. VM papildus mājaslapas ES fondu sadaļas regulārai aktualizēšanai 2009.gada
ietvaros uzsākusi iepirkumu procedūru par atsevišķas VM pārziņā esošas ES fondu
mājaslapas izstrādi, ko plānots pabeigt un nodot ekspluatācijā 2010.gadā.
636.

CFLA savas mājaslapas sadaļās „Struktūrfondi un Kohēzijas fonds 2007-2013” un
„Aģentūras jaunumi” publicējusi aktuālu un finansējuma saņēmējiem būtisku
informāciju par CFLA administrētajām aktivitātēm. NVA regulāri aktualizējusi ESF
jautājumiem veltīto sadaļu www.nva.gov.lv/esf, ievietojot tās pārraudzībā esošās ESF
programmas un laika grafiku 2007.-2013.gada periodam, ziņojumus par ESF
līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu u.c. informāciju. VRAA mājaslapas
sadaļā „ESF 2007-2013” publicēta informācija par VRAA administrētajām ESF
aktivitātēm, t.sk. ievietota informācija par normatīvajiem aktiem, metodikas u.c.
finansējuma saņēmējiem noderīgi dokumenti. Aktuālā informācija par ES fondu
jautājumiem tiek ievietota arī mājas lapas sadaļās „Notikumu kalendārs” un „Jaunumi”.
VRAA mājas lapā izveidota visiem interesentiem pieejama Rokasgrāmatas
pašvaldībām darbam ar ES Struktūrfondiem interaktīva elektroniskā versija.

637.

SIF mājaslapas sadaļā „Projektu konkursi” ievietota aktuālā informācija par
izsludinātajām atklātajām projektu iesniegumu atlasēm, plānotajiem informatīvajiem
semināriem, kā arī normatīvie akti, metodiskie u.c. materiāli. Sadaļā „Procedūras”
katrai aktivitātei un apakšaktivitātei ievietots standartlīguma paraugs un citi saistošo
dokumentu paraugi, kā arī ESF projekta īstenošanas laikā noderīgi metodiskie
materiāli. Sadaļās „Aktualitātes” un „Informācija medijiem” ievietota informācija par
izsludinātajiem projektu konkursiem un informācija par iesniegumu pieņemšanas
termiņa beigām, kā arī atbalstītajiem projektiem.

638.

Veselības ekonomikas centra (VEC) mājaslapā aktualizētas sadaļas „Noslēgtie līgumi”
un „Eiropas Sociālais fonds”, kā arī aktualizēta projekta „Veselības aprūpes un
veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares
ilgtspējīgai attīstībai” informācija saistībā ar projekta ieviešanas funkciju nodošanu
VM pārziņā.

639.

VIAA izstrādājusi vizuāli un tehniski jaunu mājaslapu (www.viaa.gov.lv ), t.sk.
atsevišķu sadaļu „ES struktūrfondi”, uzlabojot interaktīvos tiešās komunikācijas
elektroniskos pakalpojumus sadaļās „Jautājumi un atbildes”, „E-vēstule” un
„Pieteikšanās jaunumiem”, izveidojot diskusiju platformu jeb forumu, kurā tā
dalībniekiem ir iespēja izteikt savu viedokli un ierosināt diskusijas ar citiem projektu
pieteicējiem un īstenotājiem. VIAA jaunumu reģistrēto informācijas saņēmēju skaits
2009.gadā palielinājies par 65% un sasniedz 829 tiešās komunikācijas dalībniekus.

640.

Tāpat uzturētas un regulāri atjaunotas RSIC sadaļas piecu plānošanas reģionu
mājaslapās, t.sk. aktualizētas reģionu ES fondu tiešsaistes projektu kartes:
-

Kurzemes
plānošanas
reģionā
http://www.kurzemesregions.lv/es_sfondu_info_centrs/proj_datu_baze/,

-

Latgales plānošanas reģionā – http://latgale.lv/lv/esfondi/karte,

-

Rīgas plānošanas reģionā – http://www.rpr.gov.lv/karte/karte.html,

-

Vidzemes plānošanas reģionā – http://www.vidzeme.lv/lv/karte1/,

-

Zemgales plānošanas reģionā – http://www.esfondi.zemgale.lv/map_old.htm.

–
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641.

Kopā 2009.gadā RSIC mājaslapu sadaļas apmeklējuši aptuveni 42 000 interesenti, kas
ir ap 1500 interesentiem vairāk nekā 2008.gadā.

7.pasākums – Informācija un konsultācijas, informatīvie pasākumi potenciālajiem projektu
iesniedzējiem, t.sk. informatīvais un konsultatīvais atbalsts reģionos
642.

2009.gadā ES fondu atbildīgās un sadarbības iestādes, kā arī RSIC, kopā organizējušas
254 informatīvos pasākumus (22% no plānotajiem 1170), t.sk. 212 seminārus, 6
konferences (15% no plānotās 41), 23 informatīvās dienas un 1 speciālo pasākumu,
informējot par aktuāliem ES fondu jautājumiem klātienē.

643.

LM rīkojusi 8 informatīvos pasākumus un VK organizējusi informatīvu tikšanos ar divu
ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu īstenotājiem par sociālo partneru
projektiem un tajos sasniegtajiem rezultātiem.

644.

SIF rīkojis informatīvo semināru par atklāto projektu iesniegumu atlasi ESF aktivitātē
„Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”,
savukārt pēc aktivitātes projektu konkursa izsludināšanas – 6 informatīvos seminārus
reģionos, kurus apmeklēja 215 dalībnieki:
-

29.10.2009. – Smiltenē,

-

30.10.2009. – Daugavpilī,

-

03.11.2009. – Jelgavā,

-

04.11.2009. – Kuldīgā,

-

10.11.2009. un 11.11.2009. – Rīgā.

645.

07.05.2009. rīkots SIF seminārs projektu īstenotājiem par projektu uzsākšanu aktivitātē
„Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana”, kuru apmeklēja 34 dalībnieki. Tāpat
notikušas individuālas SIF tikšanās ar 4 ierobežoto atlašu projektu īstenotājiem par
līguma nosacījumiem un citiem jautājumiem saistībā ar projekta īstenošanu, t.sk.
publicitātes prasībām ES struktūrfondu projektos.

646.

VIAA īstenojusi 6 informatīvā atbalsta seminārus ESF līdzfinansēto projektu
pieteicējiem un īstenotājiem, kā arī speciālo pasākumu – 2007.-2013.gada plānošanas
perioda pirmo ESF vienošanās svinīgu parakstīšanu aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste
zinātnei”.

647.

NVA rīkojusi 4 četrus seminārus ESF projektu īstenotājiem par šādām tēmām –
„Aktualitātes ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanā”, „Projektu
īstenošanas uzsākšana”, „Metodiskie norādījumi Eiropas Sociālā fonda projektu
uzsākšanai un īstenošanai” un „Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošana 2009.gadā
un labās prakses piemēri”. Tāpat 4 informatīvos pasākumus un 1 konferenci rīkojusi
LIAA, bet CFLA - vienu semināru ESF tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem.
Ar mērķi prezentēt izdevumu „Rokasgrāmata pašvaldībām darbam ar ES
struktūrfondiem” arī VRAA 2009.gadā organizējusi konferenci. VEC 20.02.2009.
īstenojusi informatīvu semināru finansējuma saņēmējiem par aktivitātes „Veselības
aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju
iemaņu līmeņa paaugstināšana” ieviešanas progresu.

648.

Lai potenciālie projektu pieteicēji reģionos turpinātu saņemt nepieciešamās
konsultācijas un informāciju, tiktu palielināta mērķa grupu kapacitāte ES fondu
projektu iesniegšanā un tās tiktu motivētas sagatavot projektus, RSIC 2009.gadā
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rīkojuši 192 informatīvos seminārus, 4 reģionālās konferences un 23 informatīvās
dienas. Informējot un konsultējot interesentus gan klātienē, gan pa telefonu, gan ar epasta starpniecību un piedaloties citu institūciju rīkotajos semināros, RSIC 2009.gadā
nepieciešamo informāciju snieguši aptuveni 25 000 interesentu visā Latvijā. Ar mērķi
vākt un apkopot informāciju RSIC sniegto pakalpojumu monitoringam savākta 781
publikācija par ES fondiem un 12 publikāciju apkopojumi, veikti 66 informatīvo
semināru vērtējumi un 6 semināru apmeklētāju skaita un profila analīzes.
8.pasākums – Tehniska satura konferences, semināri, pieredzes apmaiņas un labās
prakses publiskošanas pasākumi par lielo projektu īstenošanu
649.

Nav attiecināms.
9.pasākums – ES fondu atbalstīto projektu saraksta publicēšana

650.

2009.gadā atbildīgās un sadarbības iestādes aktualizējušas informāciju par ES fondu
projektiem atbilstoši MK 10.07.2007. noteikumiem Nr.484 „Kārtība, kādā publisko
informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem”.
Apkopotā veidā ES fondu projektu saraksti pieejami ES fondu mājaslapā
www.esfondi.lv sadaļā „ES fondu projekti” http://www.esfondi.lv/page.php?id=647.
10.pasākums – ES karoga izkāršana 9.maijā pie ES fondu vadošās iestādes

651.

Saskaņā ar EK regulu Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu
(EK) Nr. 1260/1999, 09.05.2009. nodrošināta Eiropas Savienības karoga izkāršana pie
ES fondu vadošās iestādes – FM.

ES fondu komunikācijas vadība
652.

2009.gadā ES fondu vadošā iestāde koordinējusi atbildīgo un sadarbības iestāžu
publicitātes pasākumu īstenošanu, t.sk. rīkotas 4 ES fondu komunikācijas vadības
grupas (pārstāvētas 19 ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, 5 RSIC, Eiropas
Komisijas pārstāvniecība Latvijā) sanāksmes. Rezultātā institūcijas iepazīstinātas ar
Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējuma
rezultātiem, ES fondu mājas lapas satura vizuālajām, funkcionālajām izmaiņām un
2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu aktivitāšu meklēšanas rīku un tā
piedāvātajām iespējām, kā arī atkārtoti analizēta ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu
mājas lapās ievietotā informācija par ES fondiem.
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7. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
653.

Kopumā aktivitāšu ieviešana vērtējama kā apmierinoša, ņemot vērā ekonomisko situāciju
valstī, kas radījusi budžeta resursu nepietiekamību projektu uzsākšanai.

654.

Salīdzinot 2009.gadā sasniegto ar 2007.gadā un 2008.gadā sasniegto, konstatēts
ievērojams ieviešanas progress – līdz 31.12.2009. darbības programmas ietvaros
apstiprināti projekti par ES fondu daļu 361,5 milj.eiro jeb 65,6% no darbības programmai
piešķirtā ES fondu finansējuma, kas par 43,8% pārsniedz līdz 31.12.2008. sasniegto
apmēru. Ievērojams progress konstatēts arī noslēgto līgumu jomā – līdz
31.12.2009.darbības programmas ietvaros noslēgti līgumi par 338,7 milj.eiro jeb 61,5%
no darbības programmai piešķirtā finansējuma, kas par 45,9% pārsniedz līdz
31.12.2008.sasniegto apmēru.

655.

Joprojām kā galveno problēmu DP īstenošanas kontekstā var minēt finansējuma
nepietiekamību, ko izraisīja ekonomiskās situācijas izmaiņas pasaulē, kas negatīvi
ietekmēja arī Latvijas ekonomisko situāciju, kam sekoja IKP pieauguma un investīciju
apjoma samazinājums, bezdarba līmeņa pieaugums, patēriņa un ražotāju cenu būtisks
pieaugums, kā arī 2007.-2013.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu
apstiprināšanas termiņu nobīdes, kā rezultātā tika pārskatīts DP ietvaros pieejamā
finansējuma sadalījums, pārdalot lielāko daļu resursu bezdarba samazināšanas un
nodarbinātības veicināšanas jomai, samazinot pieejamo finansējumu administratīvās
kapacitātes stiprināšanas aktivitātēm.

656.

Jāatzīmē, ka 2009.gadā vadošā iestāde ir veikusi lielu darbu pie ES fondu ieviešanas
sistēmas vienkāršošanas: gan izstrādājot vairākas vadlīnijas, gan MK noteikumus, to
grozījumus, gan organizējot seminārus vienotas izpratnes veicināšanai, kā arī veicot
darbības kontroļu sistēmas harmonizēšanai:
pilnveidota ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas prakse, nosakot, ka lēmumu
par projekta apstiprināšanu, apstiprināšana ar nosacījumiem vai noraidīšanu
jāpieņem ne vēlāk kā triju mēnešu laikā;
veicināta informācijas par ES fondiem pieejamība esošajiem un potenciālajiem
finansējuma saņēmējiem, paplašinot ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv iekļauto
informāciju un tās lietošanas iespējas;
paātrināta maksājumu plūsma un finansējuma atgriešana valsts budžetā, atvieglojot
valsts likumdošanā noteiktās prasības attiecībā uz starpposma un avansa
maksājumiem, progresa pārskata apstiprināšanu u.c.;
atvieglota un optimizēta PVN pārskata iesniegšanas procedūra;
pilnveidota ES fondu projektu uzraudzības izvērtēšanas sistēma, optimizējot
iesniedzamo uzraudzības ziņojumu saturu un struktūru, samazinot ziņojumu
iesniegšanas biežumu, nosakot projekta progresa pārskatu standartveidlapu;
atvieglota un optimizēta Uzraudzības komitejas organizēšana, nosakot dokumentu
elektronisko apriti;
ieviesti kopsummu maksājumi un vienas vienības izmaksas ES fondu projektos.

657.

Liels darbs veikts attiecībā uz orientāciju uz klientu: veikti pasākumi ES fondu
ieviešanas sistēmas vienkāršošanai saskaņā ar veikto ES fondu finansējuma saņēmēju
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apmierinātības pētījumu, kā arī iesūtītajiem priekšlikumiem izveidotajā e-pasta adresē
uzlabofondus@fm.gov.lv.
658.

Vēršam uzmanību, ka vēl lielā daļā projektu, par kuru īstenošanu noslēgti līgumi
2009.gadā, veicamās darbības ir nesen uzsāktas, ko atspoguļo vēl salīdzinoši nelielais
veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem apjoms (līdz 31.12.2009. finansējuma
saņēmējiem izmaksāti 81,5 milj. eiro, kas sasniedz 14,8% no darbības programmai
piešķirtā ES fondu finansējuma).

659.

Tā kā liela daļa projektu uzsākta 2009.gadā, daļa no uzraudzības rādītājiem 2009.gadā
nav sasniegti. Lielākais progress ir bijis prioritātēs, kas saistītas ar izglītības un zinātnes
attīstību un nodarbinātības veicināšanu.

660.

Arī turpmāk 2010.gadā paredzēts turpināt darbu pie ES fondu ieviešanas sistēmas
vienkāršošanas. Plānots papildus jau iepriekš veiktajiem vienkāršošanas pasākumiem
atvieglot finansējuma saņēmējam izvirzītās prasības, vienkāršojot projektu ieviešanu un
optimizējot ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu darbu, tai skaitā:
uzlabot kārtību, kādā ziņo par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un
pieņem lēmumu par līdzekļu atgūšanu;
vienkāršot un paātrināt izdevumu deklarāciju sagatavošanas kārtību;
vienādot praksi attiecībā uz izdevumu pamatojošo dokumentu pārbaudi un līgumu
slēgšanu par projekta īstenošanu;
plašākas eiro izmantošanas iespējas maksājumos;
pieļaujamās kļūdas līmeņa noteikšana un ieviešana ES fondu un publiskajā finanšu
vadības sistēmā;
veikt atkārtotu klientu apmierinātības izvērtējumu.
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PIELIKUMI
1.

pielikums. „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss (uz 31.12.2009.,
salīdzinot ar 31.12.2008.)”

2.

pielikums. „Finanšu līdzekļi, par kuriem veikti maksājumi ES fondu finansējuma saņēmējam
līdz 31.12.2009.gadā”

3.

pielikums. „Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem
līdz 31.12.2009.”

4.

pielikums. „Darbības programmas ietvaros sasniegtie uzraudzības rādītāji līdz 31.12.2009.”

5.

pielikums „Informācija par darbības programmas ietvaros sasniegto fizisko progresu
sadalījumā pa reģioniem līdz 31.12.2009.”

6.

pielikums „Darbības programmas ietvaros 2009.gadā veiktās pārbaudes projektu īstenošanas
vietās”

7.

pielikums. „Darbības programmas ietvaros veiktās Eiropas Savienības fondu maksājumu
pieprasījumu pārbaudes 2009.gadā”

